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INLEIDING.
1. Deze grammatica wijkt af van alle tot nu toe bestaande·
Nederlandsche dialectgrammatica's doordat zij de phonolo
gie als uitgangspunt neemt.
2. In opzet en methode steunt deze dissertatie op „De
phonologie van het Algemeen Nederlandsch", gelijk die
door Prof. Dr. Jac. van Ginneken is gepubliceerd in „Onze
Taaltuin" dl. II blz. 321 vlgd. en voor de morphonologie op
de „Description phonologique du russe moderne" II van
N. Trubetzkoy (Travaux du Cercle linguistique de Prague
5г). Men vergelijke stelling no. 1.
3. In overeenstemming met van Ginneken's methode is
getracht in onze lijstjes aan 10 parallelparen te geraken, maar
wij dienen m.i. steeds te overwegen, of deze eisch voor het
Roermondsch, dat toch geen cultuurdialect is en zoodoende
minder rijk is aan woorden dan de Nederlandsche cultuurtaal, in 't algemeen niet te streng is.
4. Met name dienen wij dit voor oogen te houden bij de
G, die slechts in 20 a 25 lexicale woorden voorkomt.
5. Eveneens bij de /;', die zeer schaarsch is, hetgeen be
grijpelijk is als wij taalhistorisch het ontstaan van dit phoneem beschouwen.
6. Hetzelfde geldt voor alle parallellijstjes der vocalen in;
hoofdstuk II, waar ongeveer 50% der aanwezige woorden
onbruikbaar wordt, doordat men sleeptoon (traagheidsaccent) slechts naast sleeptoon, valtoon (verscherpingsaccent)
slechts naast valtoon mag plaatsen.
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7. Daar in de hoofdstukken I en II nooit een woord met
valtoon parallel geplaatst is aan een woord met sleeptoon
(een uitzondering vormt § 56), is hier om practische redenen
sleep- en valtoon niet aangegeven. Voor de juiste uitspraak
der woorden zie men dan den Index.
8. Het dubbelschrijven van een consonantphoneem tusschen korte vocaal en э sluit zich, om de lectuur te verge
makkelijken, bij de Nederlandsche schrijfwijze aan, maar
heeft van contemporain standpunt geen phonologische beteekenis.
9. De phonemen ch. Ij, ng en nj, wier aanduiding uit twee
letterteekens bestaat, worden niet dubbel geschreven tusschen korte vocaal en э.
10. Daar het Roermondsch slechts een gesproken dialect
is en men zich dus niet a priori op een spelling kan beroe
pen, schrijven wij de auslautende phonemen zooals wij ze
hooren. Heel vaak zal echter een -k, -p, -t, -tj een geneutrali
seerde -G, -b, -d, -dj blijken te zijn (zie hoofdstuk
Ш
§ 126).
11. Valtoon wordt aangegeven door : achter lange vocaal
of achter het tweede element van een diphtong te plaatsen.
12. Daar diphtongen met ng of nj als tweede element
steeds valtoon hebben (§ 106) wordt ter wille van een een
voudige transcriptie na ng en nj het teeken : weggelaten.
13. Korte ie, oe of uu wordt door een er boven geplaatst
— aangegeven. Het valtoon-teeken (:) achter het tweede
element van een diphtong is echter ook een aanwijzing dat
men met korte ie, oe of uu te doen heeft; evenals vóór dubbel geschreven consonant wordt in dit geval het overbodige
~ weggelaten.
14. Alle phonemen over wier uitspraak niets gezegd
wordt, worden uitgesproken gelijk in het Nederlandsch.
12

15. In de lijstjes en in den Index worden de ontleende
woorden en de samenstellingen waarvan een der leden een
leenwoord is met * aangeduid.
16. Imperatieven en interjecties worden door een uitroepteeken onderscheiden.
17. Fijne nuanceeringen in de beteekenis kunnen in de
lijstjes niet altijd gegeven worden; ontbreekt een nadere
aanduiding, waardoor het Nederlandsche woord in verschillende beteekenissen kan worden opgevat, dan is het toch
in alle gevallen goed.
18. Indien wij in de lijstjes bij een diminutivum tusschen
ƒ en j een verticaal scheidingsstreepje zetten, heeft dit geen
andere beteekenis dan het lexicale grondwoord te laten zien.
19. Ditzelfde streepje zetten wij ook vóór den meervoudsuitgang van een substantief; daarom wordt in de beteekenis het plurale niet nader opgegeven. Wel gebeurt dit
bij meervoudsvorming zonder suffix.
20. Men lette er op dat het in § 108 gebruikte ' teeken
enkel en alleen dient als accent-aanduiding; voor de juiste
uitspraak der woorden zie men den Index.
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EERSTE DEEL.
PHONOLOGIE.
HOOFDSTUK I.
HET OPSPOREN DER CONSONANT»PHONEMEN.
§1.
In dit hoofdstuk onderzoeken wij de phonologische waarde
der Roermondsche consonanten. Wij nemen een consonant
als phoneem aan, indien wij haar differencieerende functie
kunnen aantoonen Hiertoe behoeven wij de consonant
niet telkens tegenover alle andere te plaatsen; voldoende is
dat zij haar differencieerende functie bewijst ten opzichte
van de phonetisch meest verwante consonanten.
Zoo dient de ρ in eerste instantie slechts met de b, en om
gekeerd de b met de ρ vergeleken te worden:
pot
hard werken
pik!
pad (weg)
neem!
plur. van poel
pees
prut
schoonmaak
poot
pek
plaat

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
12

pot
раеф
pik!
paat
pak!
peul
pees
рги1|1э
'pôêts
*poot
'раек
*plaat

bot
Ьаегіэ
bik
baat
bak!
beul
'bees
brullb
bòets
boot
baek
blaat

bot (visch)
beer (ursus)
houweel
hulp
bak!
beul
beest
brullen
slag, bons
boot
beek
blad

Conclusie: de ρ en de b zijn in het Roermondsche dialect
twee verschillende phonemen.
15

§2.
teef
tap!
teer, zwak
tien
talen
touw
rare handelwijze
terug
dicht (gesloten)
metalen kan.
fleschv. bus

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

teef
tap!
teer
teen
tì6|a
touja
teun
trok
toe
tuit

deef
— dapl
— deer
— deen!
dié| 9
— dous
— deun
— drök
— doe
— *duit

dief
krab!
dier
dien!
gedijen
dauwen
zie Index
druk
jij
duit

Conclusie: de t en de d zijn twee verschillende phonemen.

§3.
bakken
mikken
rekken, rukken

1 b a k | b — baGIGa
2 т і к | к з — mi G) Ga
3 rök|ka — röG|Ga

nemen
4 paklka
zie Index
5 biklka
lukken
6 lökjka
kruk •
7 krök|ka
(gekromde) rug
8 poekkal
dekken
9 dékjka
rek
10 rék|ka
deugniet, haan- 11 niekkal
tje de voorste
spikkel
12 Spikkal —

big
wittebrood
rug

taG|Ga
liG|Ga
möG|Ga
bröG|Ga
SoeGGal
zéG|Ga
héG|Ga
wieGGall

twisten
liggen, leggen
mug
brug
schommel
zeggen
heg
wiegel!

biGGal

steenen kogel

Men zie punt 4 der Inleiding.
Conclusie: de к en de G zijn twee verschillende phonemen.
De G is een media en geen spirant; zij wordt uitgesproken
zooals in het Duitsch en Fransch.

§4.
werk hard!
neem!
poot!
onkruid
stuip
16

1 paerp»
2 pakl
paotl
4 puin|a
5 stuup|a

—
—
—
—
—

taert
tak
taot
tuin|a
§tuut|a

teer! (leven van)
tak
papieren zak
toonen
zie Index

slijpen
schep(lepel)
lap
rijp (adj.)
geeuw!
stoep
wip

6

sliep |э

7 söplpar

8 1ар|рэ
9 riep
10 gaap!

11 Stoep
12

wip

sliet|3
söt|tar
lat|ta
riet!
gaat
stóét
wit

slijten
schutter
lat
trek hard!
gat
stoet
wit

Conclusie: de ρ en de / zijn twee verschillende phonemen.
§5.
1 taer!
— kaer!
2 teef
— keef
3 tuit
— kuit

teer! (leven van)
teef
metalen kan,
fleschv. bus
trap, schop
4
5
trap
б
terug
7
tusschen
8
ton
9
tem!
10
teer, zwak

tramp
trap

trok
tossa

tón|n9
tem!
teer

kramp
krap
krök
kös|s3
kónjna
kem
keer

keer!

(vegen)
mond
neus

kram, kramp
krap (adj.)
kruk
kussen (verbum)
kunnen
plur. van kam
keer, maal

Conclusie: de / en de к zijn twee verschillende phonemen.
dier
dood
dank
darm
doek
dorst
deken
druk
dol (adj.)
duw!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

§ 6.
deer
—
doot
—
dank
—
derm —
dook —
dors
—
daeka —
drök
—
—
dól
dúíij! —

beer
boot
bank
berm
book
bórs
baek|a
brok
ból
buíij

bier
boot
bank
hoop, stapel
boek
borst
beek
brug
bol
bui

Conclusie: de d en de b zijn twee verschillende phonemen.
wittebrood
van koekdeeg

§7.
1 тіС|Сэ
— midda
2 wéGGa
wéd|d3

midden
wedden

heg
wiegelen

3 héG|Ga
— béd|d3
4 wieGGsl|9— kieddalla

bed
kittelen
17

mug

5 тоС|Сэ

steenen kogel 6
big
7
rug
8
knuffelen
9
schommelen
10

— §öd|da

ЫССэІ
-- middal
ЬаС|Сэ — kladlda
röG Ga —• red|d9
noe G Gal о —• nóddsla
§оеССэ1|э —• Söddalla

uitgieten.
inschenken
middel
kladden maken
redden
knoeien
schudden

Men zie punt 4 der Inleiding.
Conclusie: de G en de d zijn twee verschillende phonemen.
§8.
Een belangrijk probleem hebben wij op te lossen in verband met de spiranten f-v, s-z en ch-g. Zijn dit telkens 2 phonemen of zijn het twee phonetische variaties van de labiodentale, resp. alveolare en gutturale spirant? Als resultaat
van een nauwkeurig onderzoek laten zich de feiten als volgt
samenvatten.
I. f-v.
a. In auslaut komt alleen f voor.
b. In intervocalische inlaut na korten klinker komt alleen
/ voor. ('n Uitzondering vormt het plur. van boef (boef):
boevvai).
In intervocalische inlaut na langen klinker komt, op
4 gevallen na, steeds ν voor.
De 4 woorden met -/- zijn: waofal (wafel), * taofal (tafel),
twiefdl (twijfel) en * iefar (ijver). De scherpe spirant is hier
zeker aan de / en de r te wijten. Parallel-paren met -v- zijn
er niet.
с In anlaut komen beide voor. Ontegenzeggelijk.
Gaan wij nu naar parallel-paren zoeken, dan vinden wij
slechts: vlot (vlot, subst.) — flot. Dit adj. flot heeft niet de
beteekenis van het Ndl. adj. vlot, maar beteekent in de
eerste plaats „vlug" en verder ook „jolig" en „royaal". Het
parallel-paar bevredigt niet, daar ons flot (lettend op zijn
beteekenissen) een ontleening uit het Hgd. toeschijnt.
Haalt men er Fransche leenwoorden bij, dan kan men nog
met 3 paren aanvullen:
vors* (van dak)
vors
— fors
forsch(heid)
vee
vee
— fee
fee
wrang (adj.)
vrang — frang
frank (munt)
18

Ofschoon het te denken geeft, dat er maar één parallelpaar bestaat (dat bovendien niet bevredigt), mogen wij hieruit toch nog niet concludeeren, dat de ν en de ƒ geen aparte
phonemen zouden zijn. Wij strekken ons onderzoek ver
der uit.
De anlautende f komt in het R. voor:
1. in Romaansche leenwoorden.
Slechts in vals (valsch), vdrset (vork), viech (vijg), viera
(vieren), vinstar (venster), vlaegaï (vlegel), vdrm (vorm)
en vruchta (vruchten) heeft het R. een v, waar men op
grond van de ontleening een f zou verwachten. Bij nader
toezien blijkt echter, dat dit (uitgezonderd versât) vroege
Germaansche ontleeningen uit het Latijn zijn 1 ).
2. in Duitsche leenwoorden.
3. in de bekende gevallen, dat ook het Ndl. f heeft:
α. meermalen in lettergrepen met korte vocaal, gevolgd
door geminaat: * fakkdl (fakkel), fikka (vingers),
finneke (venkel), fitta (vitten; kan ook onder β hoe
ren), f likker a (flikkeren; kan ook onder β hooren),
flókkar (vlug, rap, gezond), flumma (vinnen), fóddel
(vod), foekka ('n kleinen wind laten; kan ook onder β
hooren).
β. door psychische intensiteit: flau (flauw), flets (flets),
flink (flink), * floer (fluweel), foemah (f(r)ommelen),
fónkelnuüj (fonkelnieuw), * fooj (fooi), friemah (friemelen).
y. onomatopeeën: fietsa (weg-, binnenglippen; stelen),
f laatar (flater; plaat koedrek), fladdara (fladderen),
flansa (samenflansen; doelloos rondslenteren), flappa
(flappen), fóej (foei), fut (fut), verfómfaajt (verfomfaaid).
δ. door assimilatie: feertich (veertig), fiéftich (vijftig).
4.

in de volgende woorden: faaja (vouwen), faazal (slap,
zwak, nietig), faezal (vezel), feesta (veesten), fanestich
(geraffineerd), fazej (vuurpijl), fiesparnulla (knutselen).

*) Daarentegen hebben de volgende Fransche leenwoor
den in het R. een f, ofschoon het Fransch ν heeft: faas (vaas),
fakansie (vacantie), faniel (vanielje), fermasel (vermicelli),
farnies (vernis), faziet (visite), fiéool (viool, beide bet.),
fietriéool (vitriool), floer (fluweel), fooj (fooi).
19
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fiets ) (fiets), flaaj (vla), flaeramoes (vleermuis), flatsa
(zakken voor examen, den bal niet door den beugel
krijgen bij het beugelspel), fleer (zwak, onsolied; van
voorwerpen), fleergboum (vlierboom), fHetich (vlijtig),
flikfloojd*) (¡Flikflooien), floet sa (uitschieten; van schoenen), flotta (vlotten, opschieten), flump (zie Index),
foek*) (fuik), foetala (oneerlijk spelen), fookak (rot;
van vruchten), frat (wrat), freutala (pulken), futsala (futselen).
Wij durven niet beweren dat 't door elkaar gebruikt
wordt, maar wel dat een Roermondenaar niet hoort, nog
minder 't als fout aanrekent, indien men i. p. v.:
faela (velen, verduren) zegt: vaela
*fermaSel (vermicelli)
„ vermasel
*flam (vlam)
„ vlam
floer (vloer)
„ vloer
foejja (voedzaam zijn) „ voejja
fringa (wringen)
„ vringa
varfaela (vervelen)
„ varvaela
Ook durf ik staande houden, dat naast elkaar gezegd
wordt: fak en vak (vak, ambacht), flech en vlech (vlecht),
flejja en vlejja (vleien, fleemen), flokka en vlokka (plur. van
vlok).
Hoe interessant deze f-tendenz in dit oudnederfrankische
dialect overigens dan ook nog moge zijn, van phonologisch
standpunt bezien, is de zaak, speciaal na deze laatste feiten,
beslist: in het R. bestaat één labiodentale spirant, die in auslaut en in inlaut na korte vocaal stemloos, maar in anlaut
en in inlaut na lange vocaal stemhebbend gerealiseerd wordt.
In enkele tientallen woorden (alle leenwoorden, onomatopeeën en intensiteitswoorden blijven hier natuurlijk buiten
beschouwing) treedt in anlaut de stemlooze spirant echter
op als phonetische variatie van de stemhebbende.
Opmerking. Als teekenende bijzonderheid voeg ik hier
nog aan toe, dat mijn niet-taalkundige dialectgenoot, bij wien
ik overigens met veel succes te rade ga in twijfelachtige gevallen, kribbig wordt, als ik vraag: „met een / of met een v?"
2
) Volgens van Ginneken „Grondbeginselen van de
schrijfwijze der Nederlandsche taal" pag. 131 is dit een ontleening uit het Bargoensch.
") Via het algenti. Ndl. uit het Friesch?
*) Idem.
20

II.

s-z.

a.
b.

In ausïaut komt alleen s voor.
In intervocalische inlaut na korten klinker komt alleen
s voor.
In intervocalische inlaut na langen klinker komt als
regel ζ voor.
-s- in: aosam (adem), breesam (brasem)", geisala (geeselen),
iesal (ijzel), haasa, (handschoenen), het verbogen adj. heisa
(heesch), het leenwoord Paosa (Paschen) "). In de eerste vier
woorden is de scherpe spirant wel aan de / en de m toe te
schrijven.
Ondanks deze weinige -s- gevallen vinden wij toch nog
een parallel-paar met -z-: haasa — haaza (hazen).
с In anlaut komen beide voor.
Het R. heeft 5 in anlaut:
1. in leenwoorden.
2. in de bekende gevallen dat ook het Ndl. s heeft:
o. meermalen in lettergrepen met korte vocaal, gevolgd
door geminaat: baseffa (beseffen), sippa (met kleine
teug jes drinken; kan ook onder β hooren), sómmaga
(sommige), soppa (soppen), suf, suffa (suf, suffen),
sukkal (sukkel), sul (sul) (vgl. voor deze laatste drie
woorden ook de verklaring van van Ginneken in
„Grondbeginselen" pag. 130).
In siebbala (zachtjes regenen) schijnt de uitspraak te
schommelen tusschen s en z. Baziebbala (voor 't lapje
houden) heeft altijd z.
Siepaia (doorsijpelen) heeft steeds s; volgens van Ginneken „Grondbeginselen" pag. 132 is dit echter een
ontleening uit het Friesch.
/3. onomatopeeën: soeza (suizen), sussa (sussen) ").
γ. door assimilatie: saama (samen), seet (sedert), seevatich (zeventig), séstich (zestig), sints (sinds).
5

) Sommigen zullen hier waarschijnlijk ook nog eise
(eischen) aan toe willen voegen. Dit is echter een modern
„neerlandisme"; de onvervalschte Roermondenaar gebruikt
hiervoor * prittandeera, verga of varlanga; als rechtsterm:
aanvraoga.
e
) Het lijkt mij minder juist dit enkel als leenwoord te
Verklaren.
21

3.

in de volgende woorden: saaraa (deugniet; uit eigen
naam Sarah?), saarza (hard slaan, speciaal met hamer),
sap (sap), soes ('n soort gebak; behoort dit bij het onomat. soez3 of via het algem. Ndl. uit het Friesch?).

Voorloopig moet onze conclusie luiden: s en ζ zijn geen
afzonderlijke phonemen; in het R. bestaat één alveolare spirant, die in auslaut en in inlaut na korte vocaal stemloos,
maar in anlaut en in inlaut na lange vocaal stemhebbend
gerealiseerd wordt. In enkele woorden schijnt in anlaut en in
inlaut na lange vocaal de stemlooze spirant echter als phonetische variatie van de stemhebbende op te treden.
Nauw hangt hier § 14 mee samen, waar o.a. de intervocalische inlaut na langen klinker nauwkeuriger zal onderzocht
worden.
III. ch-g.
a. In anlaut komt slechts g voor.
b. In auslaut komt slechts ch voor.
с In intervocalische inlaut na langen klinker komt als
regel g voor.
In intervocalische inlaut na korten klinker komt als
regel ch voor.
Inlautend na lange vocaal hebben -ch-: еескэі (bloedzui
ger), haachdl (hagel), таосНэІэ (poken), traochah (rijgen =
met wijde steken naaien), samenstellingen met * teechsl(tichel). Evenals bij de -f- en enkele -s- gevallen zullen wij de
scherpe spirant aan de / moeten toeschrijven.
Inlautend na korte vocaal hebben -gg-: baggdra (baggeren)
en vlaggd (vlaggen). Overigens zijn de woorden met regel
matig -ch- niet talrijk. Het zijn: blecha (betalen), kachdl
(dronken; adj.), kucha (kuchen), lacha (lachen), * riche/
(richel), róchala (rochelen), stechala (redetwisten).
Ook hier meen ik te moeten concludeeren: de g en de ch
zijn geen twee phonemen. maar min of meer vaste varianten
van de gutturale spirant.
§9.

baard
baat
bonk
bed
bang
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1 baart
2 baat

— vaart
— vaat

3 bonk

— vonk

4 bét
5 bang

- vét
— vang!

vaart
vat, ton
vonk
vet
vang/

Ыег
6 beer
— veer
vier
— vaer
veder
beer (ursus)
7 baer
binden
8 binj 9 . — vinj 9
vinden
bergen
9 berg|9 — verg|9
vergen
bijl
10 biel| 9
—
іе1|э
vijl
Conclusie: de b en de ν zijn twee verschillende phonemen.
diep
1
lap
2
hoop (spes)
3
stoep, trottoir
4
scherp
5
aap
6
stut (sp. o. boom) 7
op
8
excrement
9
(kindertaal)
loop!
10
Conclusie: de ρ en

deep
lap
haop
stôép
serp
aap
stiep
op
pòép

—
—
—
—
—
—
—
—

deef
laf
haof
Stoef!
serf
aaf
stief
of
pôéf!

dief
zacht (v. 't weer)
tuin
pochi
scherf

af

stijf

of
koop op den pof!

loup!
— louf
loof (zie Index)
de f zijrι twee verschillende phonemen.

§ io.
dak
1
tfanfc
2
denfc/
3
gedeelte, hoeveel- 4
heid
daad
5
gek zijn
6
dag
7
dief
8
p/ur. van doek
9
doen
10
Conclusie: de d en
ri/
wijtt
lat
voet
lefs
geif
fceef
fcaf

1
2
3
4
5
6
7
8

daak
dank
dink!
deil

—
—
—

zaak
zank
zink!
zeil

zaak
gezang
zinkl
zeil

— zaot
daot
zaad
— zól|l9
zullen
dól|b
daach — zaach
zacht
deev|9 — zeev9
zeven (7)
deuk
— zeuk!
zoek!
doon
— zoon
zoon
de ζ zijtι twee verschillende phonemen.
rit
wiet!
lat
voot
get
geit
keet
kat

—
—
—
—
—
—
—

ris
wies
las
voos
ges
geis
kees!
kas

graszode
verstandig
last
voos
gist
geest
kies!
kast
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let!
9 lét!
— lés
onlangs
net (subsi.)
10 nét
— nés
nest
Conclusie: de f en de s zijn twee verschillende phonemen.
§ 11.
week (subsi.)
1
zaak
2
dak
3
plur. van doek
4
azijn
5
katoenen lampepit 6
hoek
7
slak
8
mak
9
nek
10

waek
zaak
daak
deuk
aek
week
hook
slek
mak
nak

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

waech
zaach
daach
deuch
aech
weech
hooch
Slech
mach
nach

weg

(subsi.)
zacht
dag
deugd
egge (occa)
wieg
hoog
slecht
macht
nacht

Conclusie: de к en de ch zijn twee verschillende phonemen.
§ 12.
zes
1
dronken
2
zaagt
3
zee
4
zoet
5
wij zullen
6
zink!
7
8
moederzwijn
zeer (adv.)
9
zie Index
lezen
10
gelaatstrekken
11
wijzer
12

vés
vaat
vaech!
vee
veut
val|b
vink
veuch
veer

visch
vat, ton
veeg!
vee
plur. van voet
vallen
vink
handigheid
vier

— 1ае |з
laezg
waeza — waev|9
wiez|ar — wiev|8r

leven
weven
wijf

zés
—
zaat
—
zaech! —
zee
—
zeut
—
—
zalta
zink!
—
zeuch —
zeer
—

Conclusie: de ζ en de ν zijn twee verschillende phonemen.
last
kroes

(subsi.)

kiest
verstandig
lijst
hals
huis!
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1 las
2 kròés

laf
— krôéf

3
4
5
6
7

—
—
—
—
—

kees!
wies
lies
hals
hoes!

keef
wief
lief
half
hoef

zacht (v. 't weer)
kleine, gedrongen
persoon
mond
wijf
lichaam, buik
half
huif; zie Index

hoesten
8 ga|hoos — ga|hoof
hoeven
mest veil
9 mas!
— maf!
slaap!
p/ur. van kast
10 kes
— kef!
kef!
Conclusie: de s en de ƒ zijn twee verschillende phonemen.

§13.
gezang
1
dronken
2
oprisping
3
zeis
4
straatgoot
5
zelden
6
zachtjes regenen 7
zetten
8
zitten
9
zalm
10

—
zank
zaat
—
zooj
—
zich
—
ziep
—
zei ja
—
zie ЬЬэ1|э —
ga zat —
g3 zaeta —
za m
—

gank
gang
gaat
gat
gooj!
gooi!
gich
jicht
giepa
zie Index
gelj э
|lelden (zie Index)
giebballa
gichelen
g3gat
hebben
g9 gaeta
eten
galm
galm

Conclusie: de ζ en de g zijn twee verschillende phonemen.
lach
last
1 las
lach
2 mas
— mach
mast
macht
as
3 as
— ach
acht
4 hoos
— hooch
hoest
hoog
voos
5 voos
— vooch
voeg
wees
6 wees
— weech
wieg
graszode
— rich!
richt!
7 ris
zwaar drinken
8 ga buis — gabuich
buigen
gist
9 ges
— gech!
hijg!
rest
10 'res
— rech
recht
Conclusie: de s en de ch zijrι twee verschillende phonemen.
§ 14.
zink!
zoon
zadel
zien
genoeg
zelden
oprisping
zand
zuur
zool

1
2
3
4
5
6
7
8

zink!
zoon
zaal
zeen
zat
zelj3
zooj
zantj

9 zoer
10 *Zi ιοί

—
—
—
—
—
—
—

sink!
soon
saai
seen
sat
selj|a
sooj!
santj!

—
—

soer!
saol

scheld

kwijt!
schoen
schil
scheen
schat
schelden
schooi!
spreek kwaad!
(maledice)
schuur!
schaal
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giet! (in vormen)
gave
geer
geel
pronkt
aanstaan, behagen
geeuw!
gooi!
gulp (broekspleet)
goed

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

geet!
gaaf
geer
gael
geur!
gaaj|a
gaapl
gooj !
gulp
goot

áeet!
schiet!
saaf
schaaf
Seer. schaar (gereedschap)
sael
scheel
seur!
scheur!
schaden
saajla
§aap
plank (in kast)
sooj!
schooi!
sulp
schelp, schub
§oot
schoot

Bovenstaande lijstjes bewijzen dat de s vóór vocaal een
phoneem is.
Deze s klinkt als in het Duitsch, en wordt met lippenstulping en met lichtelijk naar boven gerichte tongpunt gearticuleerd.

Bij de behandeling van de alveolare spirant in § 8, II zagen
wij, wat de intervocalische inlaut betreft, dat na korte vocaal
slechts de s voorkomt. Als voorbeelden geven wij: assa (plur.
van as) naast ass3 (plur. van asch), wassa (wassen) naast
wassa (wasschen), mòssa (plur. van musch) naast missa (missen), klóssa (plur. van klos), kössa (zoenen), léssa (lesschen),
vessa (visschen). Dus ook de Ndl. sch (ogm. sk) — want
uit bovenstaande lijstjes is ons duidelijk geworden, dat met
deze verbinding het Roermondsche phoneem S- correspondeert — is in het R. in inlaut na korte vocaal: -ss-. -Ss- hebben: 1 buussop (bisschop), 2 foessa (fraude plegen), 3 hassa
(zie Index), 4 hoesSal (gekonkel), 5 kie§§a ("kissen), 6 moessala
(mosselen), 7 troessa (trossen, bundels). 1, 6 en 7 zijn
Romaansche ontleeningen. 2 en 3 zijn zoo goed als zeker
ontleend uit het Hgd.: fuscheln ( = knoeien, valsch spelen),
haschen ( = vangen, betrappen). Hoogstwaarschijnlijk is 5
beïnvloed door het Hgd. zischen ( = sissen) (bovendien onomatop.), terwijl het lang niet onmogelijk is, dat 4 op een of
andere wijze samenhangt met het Hgd. huschen ( = snel verdwijnen, wegglijden). In geen enkel geval staat er 'n parallelpaar met -ss- tegenover. In intervocalische inlaut na korte
vocaal nemen wij om deze redenen de s niet als phoneem
aan.
Wat betreft de intervocalische inlaut na langen klinker,
hebben wij in § 8, II gezien, dat steeds ζ voorkomt, behalve
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in de opgegeven 7 woorden. Nu hebben -s-: boesa (geld, duiten), broesa (bruisen), roesa (ruischen), toesa (ruilen).
Natuurlijk dienen wij op te merken, dat in deze 4 woorden
telkens oe voorafgaat; ook mogen wij bij roesa en toesa weer
aan invloed van het Duitsch denken, maar vóór alles dringt
zich hier plotseling een nieuwe, veel belangrijker kwestie
naar voren!
Vergelijken wij eens § 8, II en deze voorbeelden, en vragen
wij ons dan eens taalhistorisch af: welke klank beantwoordt
in het R. aan de ogm. sk (Ndl. sch) in intervocalische
inlaut na lange vocaal? Wij zien dan, dat 3 van de 7 -sgevallen van § 8, II hieronder vallen: haasa (handschoenen),
heisa (verb. adj. heesch) en het leenwoord Paosa (Paschen).
Aan den anderen kant staan er vast 2 met -s- nl. roeSa (ruischen) en toesa (tuischen, in de bet. van ruilen).
Op eisa (eischen) heb ik in § 8, II reeds gewezen, toen ik
bet een modern „Neerlandisme" noemde. Zoo hoort men
tegenwoordig ook wel heisa (hijschen) in de beteekenis van
zwaar drinken („biertjes hijschen")·
Het is te betreuren, dat de gevallen zoo schaarsch zijn;
in het algem. Ndl. zijn ze al niet talrijk, maar het R. heeft
er nog minder. Maar de enkele, die voorkomen toonen ons
-s- of -s-. Niet één voorbeeld is er, waar R. -г- beantwoordt
aan ogm. -sk-. Ndl. -sch-. ')
Deze feiten, hoe gering in aantal dan ook, dwingen ons m.i.
om naast de ζ een tweede phoneem aan te nemen. Een phoneem dus, dat zich historisch ontwikkeld heeft uit ogm. sk.
Is dit ook hier (evenals in anlaut vóór vocaal) s, met hier
en daar een s-realiseering, of is s het phoneem, waarnaast
(zooals in intervocalische inlaut na korte vocaal) enkele malen § optreedt? Er zijn 6 beweegredenen, die mij tot het laatste doen besluiten, 3 positieve en 3 negatieve:
1. de 3 -s- gevallen in § 8, II zijn onverdacht (ook telkens na
'n andere vocaal).
2. als men onbewust put uit den woordenschat van het algemeen Nederlandsch gebruikt men ook s en niet s: eisa
en heisa.
') Wel komt er naast broesa ook een broe:za met ongeveer dezelfde beteekenis voor. Dit is echter juist een steun
voor onze beweringen i.p.v. een logenstraffing, want in het
Ndl. bruisen zijn 2 w.w. samengevallen: 1) Teuth. bruysen
(gisten, schuimen) en 2) mnl. bruschen (bruisen, stormen);
broe:za is natuurlijk het Teuth. bruysen.
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3. ook intervocalisch na korten klinker (en in auslaut) beantwoordt aan ogm. sk, Ndl. sch: s en niet §.
4. in de 4 gevallen met -£- gaat telkens oe vooraf, en deze
maakt, zooals wij weten, in veel talen van de s een 5.
5. bij genoemde -§- gevallen moet men rekening houden met
mogelijken Duitschen invloed: men lette speciaal op de
beteekenis „ruilen" van toeèa; Ьоеёэ komt o.a. ook in het
Akensch voor in de beteekenis van geld.
6. in гоезэ en broeSa kan de S onomatop. zijn.
In tegenspraak met de voorloopige conclusie van § 8, II
zijn wij er dus toe gekomen in het tegenwoordige Roermondsch twee afzonderlijke phonemen $ en ζ aan te nemen.
Het parallel-paar haasa — haaza, waar wij in § 8, II ter
loops op wezen, komt thans in een geheel ander licht te
staan! Naar andere parallellen zoekend, vinden wij nu nog:
verb. adj. gansch
„ valsch
stoeien, z. rondwentelen
plur. van knikker
verb. adj. versch
wenschen
plur. van mensch
dorschen

gansa
* valsa
rölsa
kölsa
versa
winsa
miénsa
dórsa

— ganza
plur. van gans
— varhalza denominai, ν. hals
— gölzich
gulzig
—
—
—
—
—

hulza
*verza
bòénza
*grenza
urzalinna

plur. van huls
„ „ vers
bonzen
plur. van grens
Ursulinen

Wij merkten reeds op dat, evenals in inlaut, ook in auslaut aan ogm. sk in het R. s beantwoordt. Ook de alveolare
spirant, die niet uit ogm. sk ontstaan is, wordt volgens § 8,
II in auslaut als s gerealiseerd.
Nu hebben -§: brat s (etensresten; rommel), fiets! (glip
weg!), floéts (onhuiselijke vrouw), * fòéè (fraude), gakwets
(gekneusd; van vruchten), knoes (zie Index), * koel (koest),
koetS (kuil in een bed), * koets (koets), kwatS ('n hoeveelheid, hoop), mats (1. luie, trage vrouw; 2. gaar gekookt en
daardoor zacht), mòètS (zuur kijkende vrouw), prats (vuil,
modder), rats (adv. met de beteekenis: geheel, totaal), roei
(geruisch), roétë! (glij af!), tetè! (twist!; van kinderen gezegd), toes (ruil), trats! (imperai, van tratèa = door water of
modder loopen), * troés (tros, bundel), wat§ (oorvijg).
Opmerkelijk is, dat van deze 21 woorden meer dan de helft
weer oe of de in den stam heeft. (In 6 gevallen staat de -s
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onmiddellijk achter de vocaal; deze hebben alle zes den oeklank).
Ook valt het op, dat in de overige 15 woorden altijd / aan
de -3 voorafgaat; slechts in één geval (koetë) is dan de stamklinker lang. Van de andere 14 woorden met korte vocaal 4-t§ hebben: 4 een òé, 7 een a, 2 een e, 1 een ie; andere klinkers zijn absoluut uitgesloten.
Van deze 21 woorden zijn er 4 leenwoorden8). Tusschen
de overblijvende 17 schuilen er 7 (bratS, fiets, floets, prats,
roéis, /rais, wats) die erg onomatop. aandoen.
Nemen wij al deze bijzonderheden in aanmerking, dan mogen wij m.i. niet aarzelen de s in dit groepje woorden (slechts
na 'n oe-klank en na /) als phoneem te verwerpen.
Opmerking. Van bijna al de woorden met ts in auslaut
kan een werkwoord gevormd worden: bra/sa (koken, eten
bereiden; in niet zeer gunstige beteekenis), fiet sa (wegglippen), floétëa (uitschieten; van schoenen), kwetüd (kneuzen;
van vruchten), matea (tot brei maken; spec, van spijzen),
mòetsa (mokkend zwijgen), pratsa (door water of modder
loopen), roet Sa (afglijden; vlotten), tetsa (kibbelen; van kinderen), tratsa (evenzoo), watsa (oorvijgen geven); bovendien
* koétSa (plur. van koets), зпз baatSa (een gevreesd vechtlustig iemand).
Na de voorafgaande beschouwingen mogen wij hier wel
volstaan met te concludeeren, dat ook in deze inlaut-gevallen de s geen phoneem is.
*

*

*

Bovenstaande feiten combineerend met § 8, II komen wij
tot de volgende slotsom: De ogm. sk heeft in het R. het
aanzijn gegeven aan het phoneem ÍÍ. Deze 3 kan echter slechts
in anlaut vóór vocalen als phoneem aangetoond worden. In
een zeer beperkt aantal woorden en onder bepaalde condities komt de s ook nog in inlaut en in auslaut voor. Het is
niet onmogelijk, dat dit resten zijn uit een vroegere periode,
toen de § misschien ook in die posities phoneem was. (Men
vergelijke in dit opzicht bijvb. het Heerlensch en het Sittardsch, waar dit tegenwoordig nog het geval is). Wat hiervan zij, in het tegenwoordige Roermondsch beantwoordt
in inlaut en auslaut na alle vocalen en consonanten aan ogm.
sk: s.
e
) Misschien ook nog matS; het komt in de beteekenis
„luie, trage vrouw" o.a. ook in het Akensch voor.
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Zonder de op deze wijze ontstane s zou er in het R. bij de
alveolare spirant, evenals bij de labiodentale en gutturale,
geen stemcorrelatie bestaan. (Vgl. de voorloopige conclusie
van § 8, II). Daar de s, ontstaan uit ogm. sk, echter phone
tisch precies gelijk is aan de stemlooze realiseering van de
alveolare spirant die niet uit ogm. sk ontstaan is, en deze
spirant in inlaut na lange vocaal en na /, r, m, η stemheb
bend gerealiseerd wordt, heeft in deze positie het al of niet
bezitten van het stemattribuut phonologische waarde, zoo
dat wij de s en de z, in tegenstelling met de ch-g en f-v,
als 2 phonemen hebben te beschouwen, zij het dan dat zij
slechts een zwakke differentieele functie uitoefenen en dan
nog maar alleen in bepaalde inlautsgevallen.
Overwogen wij reeds de mogelijkheid, dat de s ( < o g m .
sk) in inlaut en auslaut voor de s heeft moeten wijken, in de
anlautsverbindingen si, Sm, art, sp, st, sw en Sr blijken de s
en de ζ geheel en al door de S verdrongen te zijn. Het is
immers alleen in het meerendeel der sr-verbindingen dat de
s op ogm. sk berust.
De ζ komt als phoneem niet voor. Behalve in doezdnt
(duizend) treedt zij slechts als phonetische realiseering van
de s op.
§ 15.
voeder
vast
veeg!
vier
visch
voet
vijlen
varken
voos
handigheid

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

voor
vas
vaech!
veer
vés
voot
іе1|
егкэ
voos
veuch

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

moor
moederkonijn
mas
mast
maech plur. v. dienstbode
meer
meer (comparât.)
més
mest
moot
moed
wroeten; zaniken
тіе1|э
bemerken
тегкэ
kool (groente)
moos
meuch
moe (adj.)

Conclusie: de ν en de m zijn twee verschillende phonemen.

§ 16.
zaad
zes
dronken
oprisping
zeis
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1
2
3
4
5

zaot
zés
zaat
zooj
zich

—
—
—
—
—

naot
nés
naat
nooj
nich

noode,

naad
nest
nat
ongaarne

nicht

zeer

(adverb.)
6 zeer
zie Index
zaai!
7 zej!
zoeken
8 galzóch
bezijden
9 baziéla
plur. van zak
10 *zek

nier

— neer
— nej!
— ganóch
— baimela
— nek

naai!
genoeg
benijden
nek

Conclusie: de ζ en de η zijn twee verschillende phonemen.

zeis
rechi
ik
lucht
slacht!
lach
wacht!
vracht
richt!
hijg!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

§ 17.
zich
—
rech
—
ich
—
loch
—
slach! —
lach
—
wach! —
vrach —
rich!
—
gech! —

zingt
reng
ing
long
slang
lang
wang
vrang
ring
geng

zing!
zie Index
eng
long
slang
lang (adv.)
wang
wrang (adj.)
plur. van ring
plur. van gang

Conclusie: de ch en de ng zijn twee verschillende phone
men.
De ng is geen combinatie van η + g, maar is een nasaal
met velare mondsluiting (vgl. Ndl. wang).
§ 18.
moed
1
maat (mensura)
2
maai!
3
meer (comparai.) 4
macht
5
mest
6
bemoei!
7
mak
8
9
mol
10
muf

moot
maot
'mej!
meer
mach
més
meu j !
mak
mól
muf

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

noot
naot
nej!
neer
nach
nés
neuj!
nak
nói
nuf

nood
naad
naai!
nier
nacht
nest
noodig uit!
nek
zie Index
nuf

Conclusie: de m en de η zijn twee verschillende phonemen.
humeur
ren!
ion

§ 19.
1 zin
— zing)
2 ren!
— reng
3 tón
— tong

zie

zing!
Index
tong
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imperai, van innen 4
spani
5
ban
6
wan
7
van (zie Index)
8
voedster
9
Jeanne
10

in!
Span!
ban
wan
van
min
san

—
—
—
—
—
—
—

mg
§pang
bang
wang
vang!
ming!
Sang

eng
speld
bang
wang
vang!
meng!
Jean

kan
11 kan
tang
tang
— ring
kin
12 kin
p/ur. van ring
— geng
den
13 den
„ gang
»f
— long
zon
14 zón
long
Conclusie: de η
; en de ng zijn twee verschillende phonemen.
§ 20.
win!
ren!
imperai, van innen
man! (uitroep)
binnen
maan
den
kan
ton
wees!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

win! —
—
ren!
—
in!
man —
binna —
maonja —
den
kan
ton
bön!

winj
renj
inj
manj
binj|a
maonjia

tenj
— sanj
— wónj
— benj

ivindvoorn
p/ur. van rand
eind
mand
binden
maand
p/ur. van tand
schande
wonde
p/ur. van band

Ter ondersteuning wijs ik nog op: wónj (wonde) naast
werkw.vorm wón (ik, hij won); werkw.vorm bónj (ik, hij
bond) naast * bon (bon); éanj (schande) naast eigennaam
san (Jeanne); eigennaam Wanj (Antoine) naast wan (wan.
Conclusie: de η en de nj zijn twee verschillende phonemen.
De nj is niet een η gevolgd door een j , maar een nasaal
met een palatale sluiting midden in den mond (vgl. Ndl.
champagne).
eng
zie Index
geef!
hangen
vinger
zingen
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1
2
3
4
5
6

§21.
ing
—
reng
—
lang!
—
hang|a —
vingar —
ga|zónga —

inj
eind
renj
p/ur. van rand
lanj!
/and/
hanjfa goed a/gaan; onpers.
oet|vmj|ar
uitvinder
gazonja gezond (verbogen)

wang
7 wang
— manj
mand
bang
8 bang
— sanj
schande
plur. van gang
9 geng
— henj
plur. van hand
„
„ ring
10 ring
— winj plur. van wind, veest
long
11 long
— wónj
wonde
Ter ondersteuning wijs ik nog op: werkw.vorm vónga (wij,
zij vingen) naast werkw.vorm vónja (wij, zij vonden).
Conclusie: de ng en de nj zijn twee verschillende phonemen.
§ 22.
— lies
lijst
1 ies
ijs
—
as
2 as
las
last
— laat
laat
3 aat
oud
— lieh
4 ich
licht (adj.)
ik
even (adj.)
5 ае з — Іае э
leven
— leit
eed
6 eit
leed
angst
7 angs — langs
langs
— lach
acht
8 ach
lach
— leer
eer (subst.)
9 eer
leering
egge Cocca)
10 aech — laech
leeg; liederlijk
— rech
echt (adj. en adv.) 1 ech
recht
— raat
oud
2 aat
wiel
— roor
oor
3 oor
roer
— ring
eng
4 ing
plur. van ring
— reik!
eik
5 eik
reik!
— roet
uit
6 oet
ruit
— rooj
ui
7 ooj
roede
uil
8 uul|a — гииі
ruilen
— raos!
noest (subst.)
9 aos
raas!
oneven (z. Index) 10 ómp — romp
romp
lomp (adj.)
lusten
land
word-, maak
langer!
lat
lijk
laat
laken (subst.)
lood
lijd!
3

romp
rosta
rantj
reng!

1
2
3
4

lomp
löstla
lantj
leng!

—
—
—

5
6
7
8
9
10

lat
Hek
laat
Іаакэ
loot
lié!

— rat
— riek
— raat
— raak a
— root
— rié!

romp
rusten
rand
haal af! (van
boonen)
rat
rijk
wiel
raken
roet
rijd!
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Uit deze drie lijstjes concludeeren wij, dat de / en de г
twee verschillende phonemen zijn.
§23.
scheldt
1 §elj!
wilde(adj. b. plur.) 2 wilj
roem (kaartterm) 3
mild (v. tempera- 4
tuur; slechts praed.)
naald
5
weelde
6
zelden
7
gulden (subsi.)
8
zich inbeelden
9
gelden (z. Index) 10

melj
milj
naolj
waelj
zelj9

—
—

Sel
wil

—

hel
kil

—
—
—
—

kaol
mael

Ьеііэ

bel (zie

Index)
wil
hard
killig

steenkool
meel
bellen
vullen
verschillen
vel

göljg
volta
inlbillja — sillo
— velia
gelj9
Zie punt 5 der Inleiding.
Conclusie: de / en de Ij zijn twee verschillende phonemen.

De Ij is niet een / gevolgd door een j , maar een l met een
gelijktijdige palatale sluiting voor in den mond.
§ 24.

Na de gemouilleerde phonemen Ij, nj en 5 te hebben aan
getoond, willen wij nu de tj behandelen. Deze tj is niet een
/ gevolgd door een j , maar is een t met een gelijktijdige
palatale sluiting voor in den mond (vgl. Eng. child, much).
Deze gepalataliseerde dentaal plaatst ons weer voor een
probleem, dat een zeer nauwkeurig onderzoek vereischt. De
klank is zeer frequent in het Roermondsch; hij komt in
enkele woorden in inlaut, hoofdzakelijk echter in auslaut
voor. Maar — en dit maakt zijn opname als phoneem zoo
problematisch — enkel en alleen na л en /.
A.

Auslaut.

I. Gaat η vooraf, dan hoort men in de woorden, wier
algem. Ndl. representanten in auslaut d spellen, a/ff/'d tj; in
de echt-R. woorden wier algem. Ndl. representanten -/ spel
len, hoort men als regel tj: naast bóntj (bont; adj.), gaantj
(onserieus mensch), gabuntj (gebint), klóntj (klont), kóntj
(achterste), lintj (lint), lóntj (lont), stróntj (excrement),
* kantj (kant), * klantj (klant), * muntj (munt), * plóntj
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(plons), * póntj (pont), * puntj (punt) staan: kwant (leuk,
aardig), trant (trant), vent (vent), want (want; conj.), * front
(overhemd; front), * int (ent), * krant (zie Index), * ferini
(krent), * kwint (kwint; zie Index), * пао эпапі (navenant),
* parzent (present; procent), * plant (plant), * plint (plint),
* print (prent), * pront (prompt), * Sanant (onaangenaam,
vervelend), * sent (cent), * tant (tante), * tent (tent).
In * doupfónt, doupfóntj (doopvont) hooren wij een weifeling tusschen t en tj.
Wij zien dus, dat het, op enkele uitzonderingen na, ontleende woorden zijn, die na η auslautende / hebben.
N.B. Dit alles gaat niet op voor de morphonologie. De
w.w. met -n- (-nn-) in den stam hebben in praes. 3den
pers. sing, en 2den pers. plur. alsook in 't partie, praeterit. en imperai, plur. -nt in auslaut.
II. Gaat / vooraf, dan kan men niet spreken van een
regel, noch voor de woorden waarin het Ndl. -ld, noch voor
de woorden waarin het Ndl. -It spelt.
algem. Ndl. -ld. Naast: geltj (geld), goltj (goud), miltj
(mild), veltj (veld), wiltj (wild) staan: balt (spoedig; verou
derd), beelt (beeld), gadölt (geduld), gahalt (stevigheid), gawelt (geweld), helt (held), silt (schild), solt (schuld), werralt
(jonger: welt) (wereld).
algem. Ndl. -lt. Naast miltj (milt), viltj (vilt) staan: bolt
(bout), bolt (bult), stelt (stelt), zalt (zout).
N.B. De w.w. met -/- (-11-) in den stam hebben in praes.
3den pers. sing, en 2den pers. plur. alsook in partie,
praet. en imperai, plur. altijd -// in auslaut.
B. Inlaut.
-tj- hebben: gakluntjart (geklonterd), grantja (zeuren om
iets te krijgen), kwaatjah (sukkelen, ziekelijk zijn), * mant jal
(mantel), èantja (kwaadspreken), * sintjal (sintel), Smiltja
(smelten), twintjich (twintig), vraatjala (kankeren), vruntjalik (vriendelijk), wintjar (winter).
Men kan dit groepje nog aanvullen met de verbogen of
meervouds-vormen van de woorden met ausi, tj, voor zoover
deze vormen gebruikt worden. Ook hier komt, gelijk wij
zien, op 2 uitzonderingen na, tj slechts voor na / of n.
Gaan wij nu parallel-paren zoeken, dan vinden wij:
want (conj.)
1 want — wantj
muur (z. Index)
tante
2 *tant
— tantj
tand
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hij wil

3

wilt

—

wiltj

schild
bout
held
trant
prompt
plint
krent

4
5
6
8
7
9
10

silt
bolt
helt
*trant
*prónt
*plint
*krint

—
—
—.
—
—
—

miltj
goltj
geltj
brantj
róntj
blintj
grintj

wild
milt
goud
geld
brand
rond
blind
grind

Men weet onder welke voorwaarden wij de paren 4 tot en
met 10 mogen opnemen: als wij in deze woorden in plaats
van / tj zeggen of omgekeerd, mag de Roermondenaar ons
niet meer verstaan of moet denken dat wij een ander dialect
spreken. Dit is inderdaad het geval, en niet alleen in de in
dit lijstje opgenomen woorden, maar in ieder willekeurig
woord, uitgaande op t of tj.
Zouden wij aanvankelijk geneigd zijn, de tj als apart phoneem te verwerpen, -— gezien het geconditionneerd optreden — de resultaten van dit onderzoek wijzen toch in een
andere richting. Daarbij komt nog, dat wij de tj later zullen
ontmoeten in de morphonologie. Bij de diminutief vorming
nl. van veel woorden speelt de tj een rol, o.a. bij die van
grondwoorden op -/. Zoodoende vinden wij parallellen:
—
schild
1 silt,?)
bult
2 bolt э — .
tent
3 *tent э
—
geit
4 geit э
—
metalen kan,
5 tuit s
—
fleschv. bus
reet
6 reet¡3 —
keet
7 keet э —
dakgoot
8 gäöt|9 —
gieter
9 spuit 3 —
beschuit
10 *Ьэ8іiut|a —•

siltjo
böltja
tent j э
geitjo
tuit ja
reet ja
keetj э
gäötja
spuit j 9
basuutjo

schildje
bultje
tentje
geitje
fleschv. busje
reetje
keetje
gootje
spuitje
beschuitje

Door deze feiten acht ik het bestaan van tj als phoneem
bewezen. Wij dienen daar echter aan toe te voegen, dat zijn
bestaansmogelijkheid aan een bepaalde omgeving is gebonden.
Opmerking.
Men heeft reeds gezien, dat in bovenstaande
voorbeelden de tj heel vaak een geneutraliseerde (§ 126) dj
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is. Ofschoon deze dj in enkelvoudige woorden nooit anders
dan geneutraliseerd voorkomt, toont een totaal verschillend
gedrag in flexie en woordvorming ons duidelijk aan, dat wij
2 verschillende phonemen nl. tj en dj dienen te onderscheiden. Men vergelijke bij vb.: * puntj (punt) — plur. puntja
met vruntj (vriend) — plur. vrunj, kóntj (achterste) — plur.
kóntjd met hóntj (hond) — plur. hónj (naast huimj), * klantj
(klant) — plur. klant¡э met lantj (land) — plur. lenjar, bóntj
(bont) — verb, bontj$ met róntj (rond) — verb, rónj; viltj
(vilt) — adj. viltja met goltj (goud) — adj. gol ja, bóntj (bont)
— compar. bóntjar met gazóntj (gezond) — compar. gazónjar, veerkantj (vierkant) — veerkentjich (vierkantig) met
hantj (hand) — henjich (handig).
§25.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

eer
eit
aat
aop
oet
ech
aos
aor
óngor
op

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

heer
heit
haat
haop
hoet
hech!
haos
haor
hóngai
hop.

heer (Hgd. Herr) 1
haat
2
hecht!
3
hulp
4
haam
5
hal
6
hoed
7
heesch
8
heet
9
help!
10

heer
haat
hech!
hulp
haam
hal
hoot
heis
heit
help!

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

geer
geer
gaat
gat
gech!
hijg!
gulp
gulp (broekspleet)
gaam
toonbank
gal
gal
goot
goed
geis
geest
geit
geit
gelp
sappig (v. boonen)

eer (subst.)
eed
oud
open
uit
echt (adj. en adv.)
noest (subst.)
aar
beneden
op

heer (Hgd. Herr)
heet
haat
hoop (spes)
huid
hecht!
kous
haar (subst.)
honger
hop

Conclusie: de h is een phoneem in het Roennondsch.
Hiermede zijn alle Roermondsche consonanten behandeld.
Achtereenvolgens hebben wij dus als phoneem aangetoond:
de p, de k, de /, de tj, de b, de g, de d, de dj, de labiodentale
spir. v-f, de gutturale spir. g-ch, de s, de S, de z, de m, de ng,
de n, de nj, de r, de /, de Ij en de h, in totaal 21 phonemen.
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HOOFDSTUK II.
HET OPSPOREN DER VOCAAL.PHONEMEN.
§ 26.
Op dezelfde wijze gaan wij nu de phonologische waarde
der Roermondsche vocalen onderzoeken. Wij beginnen met
de gedekte, tevens korte, tegenover de correspondeerende
ongedekte, tevens lange, te plaatsen.
kaal
1 kaal
— kal
praat
vaal
2 vaal
— val
het vallen
maag
3 maach — mach
macht
— lach
lach
stand (van win 4 laach
kels en woningen•
J
zwoerd
5 swaart — Swart
zwart
maan!
6 maan! — man
man
hiel
haak! (handw.)
7 haak!
— hak
slagen
8 gэ|slaach— gsjslach
slachten
afschaven
9 aafgajsaaf— aaf ga §af
afschaffen
baan
10 baan
— ban
ban
Conclusie: d e ,aa en de a zijn twee verschillende phonemen.
schaap
haak
spraak
braak (adj.)
roetwalm
graat
muskaatnoot
jaar
slaap
maat (mensura)

§ 27.
1 saop
—
2 haok —
3 spraok —
4 braok —
5 blaok —
6 graot —
7 *basaot —
8 jaor
9 Slaop
10 maot

sop
hok
sprok
brok
blok
'grot
bajsot

— dor
— klop
— bot

opslagplaats
hok
broos
brok
blok
grot
beschot
dor
klop
bot (visch)

Men zie punt 6 der Inleiding (dit geldt ook voor alle vol
gende §§ van dit hoofdstuk).
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Conclusie: de во en de o zijn twee verschillende phonemen.
De ao is meer open dan de oo en wordt meer naar voren
in den mond gearticuleerd, terwijl de lippenronding iets min
der is (vgl. den klinker in Eng. hall, shawl etc).
§ 28.

veel
peettante
plur. van
„
dim. van
plur. van

1
2
schaap 3
4
tuin
5
haak
paal
6

väöl
—
gäöl
—
§äöp
—
häöf
—
häöklska—
*päöl
—

völ!
göl
söp
höfl
höklske
*pöl

vul!
gul
schop, spade
til!
dim. van hok
jonge kip

— bön!
wees!
leuning
7 läön
deuk
goedige vrouw
8 bäöts — blöts
wollen
smeulen
9 käöla — wöl|ta
boord!
10 bäör! — börch
berrie
Conclusie: de äö en de ö zijn twee verschillende phonemen.
De ö is de vocaal van het Duitsche „Götter". De äö is
meer open dan de eu, terwijl de lippenronding iets minder is
(vgl. den klinker in Fra. soeur, beurre etc.).
§ 29.
De é is niet frequent in het R. Zij komt slechts vóór
к (-GG-), l, t (-dd-) en s voor. ") Het samenstellen van pa
rallellijstjes, waarbij de é betrokken is, wordt dus zeer bemoeilijkt.
Deze é is minder open dan de e en minder gesloten dan
de i; zij wordt meer naar voren in den mond gearticuleerd
dan de e (vgl. Fra. mais, ouest etc.).
steel!
dim. van neus
schele (adj. bij
plur.)
¡eest!
dim. van vaas

1 stael! — stel
2 naes|ka — nés|ka
3 sael
— sél!

stel
dim. van nest
schil!

4 laest! — lést!
5 *faes|k3 — vés|k3

lescht/
dim. van visch

e

) In enkele woorden hoort men é ook vóór andere dan
de genoemde consonanten. Het schijnt dan echter een phonetische variatie van de e te zijn; zoo bijvb. ег э, vérvar
naast ег д, ег эг (verven, verver), vérga naast verga (vergen), gahéch naast gahech (gehecht).
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6 zaech! — zékl
zaag!
zeg!
azijn
7 aek
— hék
hek, heg
meel
8 mael
— hél
hel
keel
9 kael
— tél!
tel!
meisje
10 maetja — bét|J9
dim. van bed
Conclusie: de ae en de é zijn twee verschillende phonemen.
De ae is meer open dan de ее en wordt meer naar achte
ren in den mond gearticuleerd (vgl. den klinker in Fra.
maître, mère etc.).
§30.
1 moot
— mót
moed
mot
2 root
— rót
rot (adj.)
roet
kool, moes
3 moos
— mós
mos
voos
4 voos
— vós
vos
5 vooch — vóch
voeg
vocht
сотрет.v. dichtbij 6 doondar— dóndar
donder
kachel
7 Stoof
— *§tóf
kleeding)
stof (v.
boon
8 boon
— *bón
bon
schol (visch)
school (schola)
9 *§ool
— sól
toon (klank)
10 *toon
— tón
ton
Conclusie: de oo en de ó zijn twee verschillende phonemen.
De ó is meer gesloten dan de o (veel meer gesloten dan in
bijvb. Ndl. bont, romp), de lippenronding is eenigszins sterker, en zij wordt meer naar achteren in den mond gearticuleerd.
§31.
kul
fop!
bul
plur. van bol
dun
dun
*vruch
vrucht
galimult
smullen
spu l|la
spullen
hut ja
dim. van hut
kut ja
dim. van vagina
§ul| ca dim. van schol
(visch)
Ьэ|геитр— ga rump rimpelplooitjes
maken
Conclusie: de eu en de и zijn twee verschillende phonemen.

koel
1
2
beul
3
zie Index
4
vroeg
smeulen
5
spoelen
6
dim. van hoed
7
„ kooi
8
„ school 9
(schola)
beroemd
10
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keul
—
beul
—
deun
—
vreuch —
ge|smeult—
§реи1|э —
heut ja —
*keutja —
*§eul|ka —

§32.
zien
1
speen/
2
wieg
3
laag
4
smeekt
5
riet
6
zie Index
7
steel
8
kiel, buis
9
schreeuw
10
Conclusie: de ее en

zeen
— zin
lust
speen 1 — spin
spin
weech — wich
wicht
licht (adj.)
leech — lieh
smeek! — smik
zweep
reet
— rit
rit
pulk!
peets — pits!
steel — §til
stil
kil (adj.)
keel
— kil
sreef —• Srif
cahier
de ί zijn twee verschillende phonemen.
§33.

Naast de ongedekte lange ie, uu en oe kent het Roermondsch ook nog de ongedekte korte ie, uu en oe. Het aantoonen van de phonologìsche waarde van deze 6 vocalen
zullen wij uitstellen tot § 104.
In de nu volgende §§ vergelijken wij de lange ongedekte
Vocalen onderling, ten einde hun differencieerende functie
aan te toonen. De met de lange ongedekte klinkers op één
lijn te stellen diphtongen laten wij hier bij aansluiten.
§34.
kous
haas
1 haas — haos
schaal
— Saol
schil
2 Saai
manen (subsi.)
3 таап|э — таоп|э
plur. van maan
graf
4 graaf — graof
grof
wagen (subst.)
5 waaga — waogb plur. v. weegschaal
spaar!
6 Spaar! — Spaor
spoor
pad (weg)
7 paat
— paot!
poot!
laat
8 laat
— laot
loterij-lot
stand (van win9 laach — laoch
laag (subst.)
kels en woningen)
staak
10 Staak — Staok!
stook!
Conclusie: de aa en de ao zijn twee verschillende phonemen.
§35.
waar (subst.)
oud
waak!

1 waar — waer
2 aat
— aet!
3 waak! — waek

weder (subst.)
eet!
week (subst.)
4Î

stand (van win
kels en woningen)
raak!
maag
plur. van dak
baad!
vaar!
baak

4 laach
raak!
maach
daak|9
baaj 1
vaarl
baak

— laech

leeg

—
—
—
—
—
—

raek!
hark!
maech plur. ν dienstbode
daeks
deken
baejl
bid!
vaer
pont, veer
baek
beek
Conclusie: de aa en de ae zijn twee verschillende phonemen.
5
6
7
8
9
10.

§36.
haak! (handwi?rk)
spaar!
baak
raaf

1
2
3
4

gat
salade

5 gaat
6 *Slaaj

baar (adj.)
staker
kraken
dak

haak!
Spaar!
baak
raaf

—
—
—
—
—
—

7 baar
—
8 §taak|9r —
9 ga|kraak—
10 daak
—

häök
§päör
bäök!
räöf

plur. van haak
„
„ spoor
huilt
plur. van roof
(op wonde)
gäöt
dakgoot
aläöj
plur. van slot
(sluiting)
bäör!
boord!
stäökbi
stoker
galkräök
kreuken
däök
deuk

Conclusie: de aa en de äö zijn twee verschillende phonemen.
§37.
plur. van deuk
huilen
boordt
plur. van woord
dim. van dakgoot
dim. van kous
dim. van maat
(mensura)
haar (ace. pron.
pers.)
peettante

däök 9
bäök 9
bäör
wäört
gäöt|J9
häös кэ
mäöt|J9

—
—
—
—
—

daeka
Ьаек|э
baer
waert
gaet|j9
haeska
maet|j9

8

häör

—

haer

heen

9 gäöl

—

gael

gele (adj. bij plur.)

—

§taej

plur. van slot
10
(sluiting)
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deken
plur. van beek
beer Cursus)
waarde
dim. van gat
dim. van haas
meisje

1
2
3
4
5
6
7

§läöj

—
—

plur. van stad

Conclusie: de äö en de ее zijn twee verschillende phonemen.
§38.
kokhalzen
boord!
tuit
zie Index

1
2
3
4

каок|э — *kaok э
bäör! — baor
täöt — taot
häör — haor

koken
lijkbaar
papieren zak
haar (subst.)

p/ur. van slot
5 släöj — §laop
slaap
(sluiting)
veel
6 väöl — kaol
steenkool
leuning
7 läön — maon
maan
peettante
8 gäöl — saol
schaal
dakgoot
9 gäöt — laot
loterij-lot
p/ur. van doorn 10 däör — maor!
zwoeg!
Men zie verder § 139.
Conclusie: de äö en de ao zijn twee verschillende phonemen.
§39.
p/ur. van haak
1 häök — heuk
p/ur. van hoek
veel
2 väöl
— veull
voel!
p/ur. van naad
3 näöj
— neuj!
noodig uit!
p/ur. van spoor
4 späör — speur!
speur!
p/ur. van paal
5 *päöl
— peul
p/ur. van poel
kokhalzen
6 käök э — *кеикэ
keuken
zie Index
7 häör
— heur!
hoor!
dim. van ader
dim. van oor
8 аог|кз — еиг|кэ
dim. van maan
9 таоп|кэ— meunjka dim. van meun
dim. van kous
10 häöska — heuslka
dim. van hoest
Conclusie: de äö en de eu zijn twee verschillende phonemen.
§40.
fcous
naad
maan
staal (metaal)
zwoeg!
raad
graat

1
2
3
4
5
6
7

haos
naot
maon
staol
maor!
raot
graot

—
—
—
—
—
—
—

hoos
noot
moon
Stool
moor
root
groot

hoest
nood
meun
stoel
waterketel
roet
groot
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ader
8 aor
— oor
oor
maat (mensura)
9 maot — moot
moed
laat!
10 laot! — loot
lood
Conclusie: de ao en de oo zijn twee verschillende phonemen.
§ 41.
veder
1 vaer
— veer
vier
gaarne
2 gaer
— geer
geer
kern, pit
3 kaer
— keer
keer, maal
leef!
4 laef!
— leef
lief
beer (ursus)
5 baer
— beer
bier
6 laech — leech
laag (adj.)
leeg
keel
7 kael
— keel
kiel, buis
wederom
weer!
8 waer! — weer
9 §tael! — §teel
steel
steel!
schaar
10 §аег|э — seerja
scheren
Conclusie: de ее en de ae zijn twee verschillende phonemen.
§ 42.
hoor/
— heur!
heer
1 heer
2 geer
— geur!
pronk!
и
wees
3 wees — weus
groot (zie Index)
kiel, buis
4 keel
— keul
koel
neet (luizenei)
5 neet
— neut
ptur. van noot
wij
6 veer
— veur voor (praep. en adv.)
keer, maal
7 кеегз — кеигэ
keuren
8 §еег|э — seura
scheuren
schaar
zoek!
9 zeek
— zeuk!
zwering
tien
10 teen
— teun vreemde handelwijze
Conclusie: de ее en de eu zijn twee verschillende phonemen.
§43.
deur
bloeien
knol (raap)
zie Index
pronk!
voor (adv. en
praep.)
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1
2
3
4
5
6

deur
—
bleuj а —
reup —
deun —
geur! —
veur
—

door
bloojja
roop!
doon
goor
voor

door'
bloeden
roep!
dichtbij
goor
vore

spoel!
7 speul! — spool
spoel
ptur. van schoot
8 seuj
— sooj!
schooi!
leiden, voeren
9 veurja — voor 9
voederen
oude vrouw
10 meun — moon
meun
Conclusie: de eu en de oo zijn twee verschillende phonemen.
§ 44.
voor (adv. en
praep.)
hoor!
beurt
scheur
reuk
schimmel
(op bier)
keuken
keuren
kreun!
dim. van scheut.
schot

1

veur

— vuur

2
3
4
5
6

heur!
beurt
§eur э
reuk
keum э

—
—
—
—
—

vuur

huur
buurt
зшігіэ
ruuk!
kuumja

huur
buurt
schuur
ruik!
kreunen

7 *кеикэ — киикэ
8 кеиг|э — *kuur э
9 kreun! — *kruun
10 §eutja — §UUtiJ9

kuiken
nuk
kruin
schuitje

Conclusie: de eu en de uu zijn twee verschillende phonemen.
§ 45.
1 boon 9 — Ьоеп|э
boenen
boon
roeien
roede
2 rooj|9 — roej э
3 boot|9 — boet9 boete (verouderd)
boot
4 loos
luis!
slim
— loes!
5 hoos — hoes!
huis!
hoest
6 hoof
huif (zie Index)
— hoef
schoolhoofd
moes
7 moos — moes!
snuffel!
oor
8 oor
— *oer
uur; horloge
door
9 door — *doer
duur
school (schola)
10 *sool
— soeil
bui
Conclusie: de oo en de oe zijn twee verschillende phonemen.
§ 46.
neet (luizenei)
•weet!
и

1 neet
2 weetl
3 geer

—
—
—

niet
wiet!
gier

nijd
wijt!
gierig
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wees
4 weez|9 — wiezja
wijzen
lek
5 leek
— Hek
lijk
smid
6 smeet — §mietl
smijt!
scheen
7 seen
— Sien
schijn
steel
stijl
8 steel | — Stiele
vuilnisblik
9 bleekje — bliek э
blijken
leerten
10 1ееп|э — *1іепэ
linnen
Conclusie: de ее en de ie zijn twee verschillende phonemen.
§47.
— ruuk!
ruik!
rijk
1 riek
2 kiek 3 — киикэ
kuiken
kijken
bijt!
3 biet! — buut
buit
stier
4 stier э — stuur э
sturen
stutten
5 §tiep|3 — ¡stuupja
stuip
lijst
6 lies
— luus
kroos
ijlen
7 iel э
— uula
uil
grijs
8 gries — gruus
gruis
schijf
9 §ief
— suuf
schuif
dijk
10 diek
— duuk!
duik!
Conclusie: de ie en de uu zijn twee verschillende phonemen.
§48.
schuur
kroos
mokken
opruien
buis (pijp)
kuit
duiken

1
2
3
4
5
6
7

suur|9
luus
kuuljs
ètuuk|3
*buus
kuutja
duukb

§оег|э
loes
кое1|э
Stoek|a
boesl
коеф
doekla

schuren
luis
kuil
stuiten
bulder!
zie Index
zich bukken

huren
8 huur]a — 1оег|э
loeren
vuur
9 vuur
— zoer
zuur
10 buut
— hoet
huid
buit
Conclusie: de uu en de oe zijn twee verschillende phonemen.
§ 49.
Het Roermondsch is rijk aan diphtongen. In overeenstem
ming met het algemeen Nederlandsch maken wij ook hier
onderscheid, of deze uit één of twee phonemen bestaan.
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Daar de beide elementen van aaj, aoj, äöj, aej, ooj, euj, eej,
oej, ej, òej, ùùj (en eew 10)) ook los van elkaar als phoneem
voorkomen (voor j en w zie § 75), krijgen deze diphtongen
geen aparte plaats in het R. phonologisch systeem.
Daarnaast staan echter de ei, ou en ui, die, evenals in het
algem. Nederl. uit slechts één phoneem bestaan. De volgende lijstjes hebben althans het doel, hun phonologische waarde, m.a.w. hun phoneem-zijn te bewijzen. Vooraf wil ik echter opmerken, dat alle drie de diphtongen in het R. veel
en veel schaarscher zijn dan in het algem. Nederlandsch.
Eén oorzaak ligt aanstonds voor de hand: de bekende Brabantsche diphtongeering heeft hier niet gewerkt. Voor de
ou komt daar bijvoorbeeld nog bij, dat de overgang alt, olt
> out in het Roermondsch bij lange na niet geheel heeft
doorgewerkt. In vergelijking met de ou en de ui is de ei nog
betrekkelijk frequent. Ou en ui komen echter maar (enkele
Romaansche leenwoorden buiten beschouwing gelaten) in 'n
30 a 40 woorden voor. Ik vestig hier speciaal de aandacht op,
opdat wij er met onze conclusies rekening mee zullen houden, indien de volgende lijstjes niet voltallig mochten zijn,
hetgeen a priori wel te verwachten is. M.a.w. ik meen dat
onze eisch van minstens 10 parallellen met eiken naasten
concurrent, hier te streng is. (Men denke ook nog aan hetgeen in punt 6 der Inleiding gezegd is).
§50.
bleekveld
steil
tarwe
kleed!
slede
sprei
niemand
dim. van wei

1
2
3
4
5
6
7
8

bleik
steil
weit
klei!
slei
sprei
geinta
weika

—
—
—
—
—
—
—

vuilnisblik
bleek
steel
steel
weet!
weet!
klee
klaver
slee
sleeuw
spreeuw
spree
gene
geenla
week|3 katoenen lampepit

10

) Deze diphtong is niet eigen aan het R. Zij komt slechts
voor in Spreewa, spreeuwen (spreeuw = Spree:), ee:w (eeuw)
en lee:w (leeuw); de beide laatste zijn geen volkswoorden
maar m.i. aan het algem. Nederlandsch ontleend. Daarentegen heette het vroegere bekende hotel „De gouden Leeuw"
in den volksmond: in da golj.'a lee:f; sneeuw(en) bijvb. luidt
snee:j(9), sleeuw Slee:, schreeuwen §ree:va.
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gereed
9 greit — reet
reef
eikel
10 еікэі — eechal
bloedzuiger
Conclusie: de ei en de ее zijn twee verschillende phonemen.
§51.
schoenmakersleest
reik/
steil
week (adj.)
eed
dim. van geit
heet

1
2
3
4
5
6
7

leis
reiki
steil
weik
eit
geit|j3
heit

8
kletspraat 9
dim. van ei
10
Conclusie: de ei
nemen.

weigeren
speeksel;

—
—
—
—
—
—
—

laes!
гаек!
stael!
waek
aet!
gaetja
haet

lees!
hark!
steel!
week (subst.)
eet!
dim. van gat
hij heeft

weigara —

maegarla vermageren
(causât.)
zeivar — laevar
lever
— aek
azijn
ei|ka
en de ae• zijn twee verschillende pho§ 52.

reik!
kleed
heien
dim. van haarscheiding
dim. van feit
lei

, ruik!
1 reik!
2 kleit — kluit
3 hei|a — hui|a
4 §ei|ka — *suilka

heet
leed

7 heit
8 leit

5 *feit|j9 — *fuit|ja
— lui
6 lei

hang in den rook!
zie Index
hooien
dim. van schoorsteen
dim. van fout
luie (adj. bij plur.)

kuit
tuit

neus
metalen kan,
fleschv. bus
— buis
reis
9 reis
dronken
hoepel!
10 reip! — duip!
doop!
Conclusie: de ei en de ui zijn twee verschillende phoinemen.
—

§53.
hang in den rook! 1 ruikl
2 gluiv a —
gelooven
strooi!
3 §trui! —
buig om!
4 bruik! —
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• • ·

reuk
gleuv а
streuj
breuk

breuk

reuk
gleuf
stroo
(ziekte)

hooien

5

Ьиі|э

— heujja

z. ergens voor
hoeden

buigen
roover
kijken

6 buig|3 — beugall
beuge//
7 гиі |зг — еи эг
over
8 uig|a — heugja opbieden (kaart
spel)
p/ur. van boom
9 buim — neuml
noem!
neus
10 kuit
— neut
p/ur. van noot
Conclusie: de ui en de eu zijn twee verschillende phonemen.
§ 54.

p/ur. van hoop
1 huip —
p/ur. van boom
2 buim —
metalen kan.
—
fleschv. bus 3 tuit
4 киіфг —
zie Index
5 buich —
't buigt

häöp
bäöm
täöt
käötar
bäöch

heup
p/ur. van bodem
tuit
keuterboer
p/ur. van boog

rand van een hoed 6 luif
häöf
p/ur. van tuin
in den rook hangen 7 гиікз — käöko
kokhalzen
p/ur. van knoop
8 knuip — knäök
p/ur. van been
— gäöt
neus
9 kuit
dakgoot
(met kracht)
10 bruik э — bäökla
huilen
buigen
Conclusie: de «lì en de äö zijn twee verschillende phonemen.
§55.
hooien
1 hui 9 — Ьои|э
slaan
— lou
lui (adj.)
2 lui
niets
hang in den rook! 3 ruikl — roukl
rookt
4 uich! — ouch
kijk!
oog
5 tuit
hout
metalen kan.
hout
fleschv. bus
p/ur. van boom
6 buim — roum
room
spuit, gieter
7 spuit — Stout
stout
doop!
8 duip! — loup!
loop!
— rouf
kuif
9 kuif
roof (diefstal)
buigen
10 buigla — doug|a
deugen
Men zie verder § 139.
Conclusie: de ui en de ou zijn twee verschillende phonemen.
4
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§ 56.
hoop
1 houp — haop
hoop (spes)
zie Index
2 louf
— laof
lof
roof (diefstal)
3 rou:f — raof
roof (korst)
boom
4 boum — bao:m
bodem
stroom
5 Stroum— strao:m
striem
stout
6 stout — *§tao:t
staat
doof
7 douf — haof
tuin
oog
8 ou:ch — wao:ch
weegschaal
stoom
9 ätoum — staon
staan
hout
10 hout — taot
papieren zak
Conclusie: de ou en de ao zijn twee verschillende phonemen.

§57.
rook
zie Index
kous
het dauwt
hij slaat
hij rouwt
hij sjouwt
oog
rooven
deugen

1
2
3
4
5
6
7

rouk
§ouf
*kous
dout
hout
rout
§out

—
—
—
—
—
—
—

rook
soof
koos
doot
hoot
root
§oot

8 ouch — hooch
9 ga|rouf — gajhoof
10 dougla — voog|3

hij rook
hij schoof
hij koos
dood
hoed
roet
schoot
hoog
hoeven
voeg

De parallellen, ook 1 t/m 7, zijn niet zooals wij ze zouden
wenschen en — in andere gevallen — ook eischen. Maar
gezien in het kader van alle de diphtongen betreffende
lijstjes, en § 49 voor oogen houdend, aarzel ik geen oogenblik ou en oo twee verschillende phonemen te noemen.
§ 58.

. In verschillende woorden, zooals banaut (benauwd),
blau (blauw), flau (flauw), grau (gemeen, liederlijk), klau
(klauw), кпаиэіэ (kauwen), lau (lauw), таиэ (zie Index),
* pau (pauw), hoort men, speciaal van oudere menschen, een
diphtong, die eenigszins gelijk is aan die in het Engelsche
flower. Ook zouden wij dezen klank heel goed kunnen aan
duiden door Roermondsche a + w. Daarom zou dit een ge
val zijn om nauwkeurig na te gaan, of deze diphtong uit één
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of twee phonemen (a -r w) bestaat. Wij kunnen dit echter
achterwege laten, omdat wij aan deze diphtong voor het R.
toch geen phonologische waarde mogen toekennen. Het
wordt door niemand opgemerkt — te zwijgen van als fout
geteld — indien men in deze woorden in plaats van au ou
uitspreekt. Men hoeft hier zelfs geen speciale proef voor te
nemen: in het dagelijksche gesprek hooren wij aanhoudend
in al de betreffende woorden, hoewel in het eene vaker dan
in het andere, naast de au de ou. De au is dus eenvoudig een
afwijkende realisatie van de ou.
§ 59.
Na deze onderlinge vergelijking van de lange ongedekte
vocalen, waarbij wij de daarmede op één lijn te stellen
diphtongen hebben doen aansluiten, plaatsen wij nu evenzoo
de gedekte, tevens korte, klinkers tegenover elkaar.
het vallen
vlag
wacht
acht
as
vracht
slacht!
rat
veelvraat
kras (subst.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

val
vlach
wach
ach
as
vrach
slach!
rat
barch
krats

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

vel
vlech
wech
ech
es
vrech
slech
ret!
berch
krets

vel
vlecht
weg (adv.)
echt (adj. en adv.)
als, indien
brutaal
slecht
red!
berg
schurft

Conclusie: de a en de e zijn twee verschillende phonemen.
§ 60.
plur. van stal
1 stel
pur. van zak
2 *zek
¡es
3 *les
mooi
4 *net
vest (zie Index) 5 *ves
plur. van bas
6 *bes
dim. van hak, hiel 7 hek sko
dim. van klad
8 kletljo
harde (adj. bij
9 hel
plur )
jij zwetst
10. äwets
Conclusie: de e en de é zijn

—
—
—
—
—
—
—

stel!
zék!
lés!
nét
vés
bés
hék'sko
klétljo
hél

stel!
zeg!
lesch!
net
visch
oude vrouw
dim. van hek
dim. van japon
hel

— Swéts
jij zweet
twee verschillende phonemen.
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§ 61.
wet
hek
mest
schillen
stel!
lesch!
let!
strek!
hitte
melk
Conclusie: de é

1 wét
— wit
wit
2 hék
— hik
hik
3 més
— mis
mis (adv.)
4 §е1|1э — Silla
verschillen
5 stel! — Stil
stil
6 lés!
— lis
list
7 lét!
— lit
(vereenigings)lid
8 Strek! — Strik!
brei!
9 héts — kits
klokhuis
10. melk — lilk
leelijk
en de i zijn twee verschillende phonemen.
§ 62.

1 stap — Stop
stap
stop; kurk
hiel
2 hak
— hok
hok
schat
3 Sat
— Sot
beschot
spati
4 Spat! — Spot!
spot!
last
5 las
— los
los (adj. en adv.)
het vatten
6 val
— vol
vol
steel!
7 krap! — krop
krop
kat
8 kat
— kot
kot
kap!
9 kap! — kop
hoofd (lich.deel)
krab!
10 dap! — dop
tol (speeltuig)
Conclusie: de β en de o zijn twee verschillende phonemen.
§ 63.
schatten
last
vallen
mak
mast
ban!, scheld!
spatten
kast
gal
voortdurend op
de been zijn

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

gajSat —
lasta —
а1|1э —
mak —
mas —
ban! —
gslSpat—
kas
—
gal
—
gsSap —

g3|söt
Iöst|3
völla
mök
mös
bön!
galSpöt
kös!
göl
galsöp

inschenken
lusten
vullen
mug
musch
wees!
spuiten
kus!
gul
schoppen

Conclusie: de a en de ö zijn twee verschillende phonemen.
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§64.
rok
/ossen
brok
beschot
verdieping
bout
tokken
spotten
opslagplaats,
afdak
vlok

1
2
3
4
5
6
7
8
9

rok
—
gallos —
brok —
sot
—
stok —
bolt
1ок|кэ —
g9|§pOt —
sop
—

rug
lusten
brug
schenk in!
stuk
bult
lukken
spuiten
spade

rök
g3|lös
brok
söt!
§tök

bolt

löklko
g3|§pÖt
söp

bijdehande jongen
10 *vlok - vlok
Conclusie: de o en <de ö zijn twee verschillende phonemen.
§ 65.

rek
1 rök
— rék
lesschen
2 g8|lös — gales
3 mös — més
mest
hel
— hél
4 höl
— dék!
5 dök
dekt
trek!
6 trok — trek!
zeg!
7 *zök
— zékl
— bés
bude vrouw
8 *bös
dim. van hek
9 hök зкэ— hékjska
и breekt
10 brok — brék
Conclusie: de é en <ie ö zijn twee verschillende phonemen.

rug
lusten
musch
hul
dikwijls
terug
plur. van sok
bus
dim. van hok
brug

§66.
Zeer jammer is het dat juist een der interessantste problemen in het R. klinkersysteem, n.l. de vraag of o en ó
Iresp. ö en υ 2 aparte phonemen zijn, niet afdoend kan wor
den opgelost door ons parallellen-criterium. In geen van
beide gevallen hebben deze parallel-lijstjes voldoende bewijs
kracht. Men oordeele:
bof!
kosten
armoedig huisje
portwijn
toch

1
2
3
4
5

bof!
*g3|kos
krot
'port
toch

—
—
—
—
—

bóf
g9|kós
*krót
*pórt
tóch

hap,

mondvol
kunnen
kroot
poort
mij docht
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lust
bus
hoofd (lich.deel)
dim. van kot
rust
pet

1
2
3
4
5
6

lös
*bös
höt
köt|j9
rös
*möts

—
—
—
—
—•
—

'lus
bus
hut
kut|J9
*Rus
muts

lus
plur. van bosch
hut
dim. van vagina
Rus
jij meet

Als men bovendien niet kan ontkennen, dat het heel vaak
van de omgevende (speciaal de volgende) consonanten afhangt, of o resp. ö dan wel ó resp. u voorkomt, zou men al
gauw geneigd zijn om o en ó resp. ö en и te beschouwen als
phonetische variaties van één phoneem. Zeer vaak dringt
zich de gedachte aan conditionneering bij ons op, niet alleen
als nasalen volgen, maar ook vóór p, s, f, en bij scherp
distingueeren eveneens vóór / en r.
Desondanks kan men echter de volgende twee parallellijsten samenstellen, die ik als eerste argument zou willen
laten gelden tegen de opvatting, dat o en d resp. ö en u combinatorische varianten zouden zijn.
blok
lokken
nog
hoofd (lich.deel)
niets
los (adj. en adv.)
dor
schors
bout
dolk
zie Index
kot
beschot
spotter
bod

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

oprispen
plur. van dochter
musch
til!
kus!
neus
kurk (stofnaam)
wollen (adì

1
2
3
4
5
6
7
8

• )
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blok
—
1ок|кэ —
noch —
kop
—
поррэз —
los
—
dor
—
*§ors
—
bolt
—
*dolk
—
árot
—
kot
—
sot|to —
spot|t9r—
bot
—
röpslg
döchtar
mos
höf!
kös!
mörf
*körk
wöllla

—
—
—
—
—
—
—
—

slok
рок|кэ
vóch
*póp
móp|p9
klos
dors
bórs
ból
dól
rót
kots
*SÓtt9l
Ótt9r
mót
*pups¡9
duchtich
dus
duf
vus
durf!
lurk!
киЩэ

snoepgoed
pok
vocht
pop
straatsteen
klos
dorst
borst
bol
dol (adj.)
rot (adj.)
spuw, braaksel
schotel
otter
mot
oogvuil
flink
dus
duf
plur. van vos
durf!
lurk!
beetnemen

vul!
schuld
knikker
plukker
mug
deuk
pet

9
10
11
12
13
14
15

p/ur. van bol
schelp; schub
köls|a — hulzld
huls
snoeper
plok кэг — 8Іик[кэг
möGGa— nuk|ka
nuk
blöts — kluts
kluts (zie Index)
*möts — ruts
voorn

völ!

— bul

solt

— sulp

Mijn tweede argument is het volgende: indien o en ó resp.
ö en u slechts phonetische variaties van één phoneem waren, dan zou het toch niets vreemds zijn, indien woorden
met o in „umgelautete" vorm u, en omgekeerd woorden met
ó ö hadden. Dit komt echter slechts éénmaal voor: het stoffelijk adj. bij wól (wol) is wölh (het diminut. daarentegen
heeft weer u, bijvb. in: det is э fien wulka, dat is een fijn
wollen stofje). Overigens zitten ó' resp. u als umlaut onwrikbaar vast aan o resp d. Dat kunnen — en dit is interessant —
zelfs de boven gesignaleerde „condities" niet verhinderen.
Vóór onmiddellijk volgende s bijvoorbeeld ontmoeten wij
steeds ó'; slechts dus (dus) en het ontleende lus (lus) hebben
een u. Bij deze „uitzonderingen" sluiten zich echter en bloc
aan de umlautsvormen van woorden met ó: bus, buska (resp.
plur. en dimin. van bos, bosch), kluska (dimin. van klos,
klos), us, uska (plur. en dimin. van ds, os), vus, vuska (plur.
en dimin. van vds, vos). Vóór ch komt slechts и voor; döchіэг en döchtarka, umlautsvormen van dochtar (dochter) gaan
echter kalm tegen dezen „regel" in. Onmiddellijk volgende к
schijnt weer een conditie voor ö te zijn; de twee afwijkende
woorden nukka (nukken) en sukkal (sukkel) rieken al heel
erg Nederlandsch! Het echt Roermondsche bukska (dimin.
van boks, broek) en Slukkar (snoeper; van §lók, snoep) sluiten zich echter hier bij aan.
Ook in de vervoeging der w.w. is er nooit afwisseling tusschen d en o of tusschcn u en ö. Zoo heeft men bijvb. rólla doe róls - hae rolt (rollen - jij, hij rolt), dólla - doe dóls - hae
dólt ('n beetje gek zijn - jij, hij enz.), stólla - at stolt (stollen
- 't stolt), smulla - doe smuls - hae smult (smullen - jij, hij
smult), lulla - doe luis - hae lult (kletsen - jij, hij kletst), kulla
- doe kuis - hae kult (beetnemen - jij, hij enz.). In lexicale
woorden staat echter vóór 1 + dentaal altijd o en ö (huls,
huls is hierop de eenige uitzondering).
Het derde argument begint met een concessie. Men hoort
wel eens Sol naast §ól (schol; visch), solla naast sólla (sollen),
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vói naast vol (vol), blusss naast blössg (blusschen). Ofschoon
deze in slechts enkele woorden (bij o - ó telkens vóór /) voorkomende weifeling nog niets zou bewijzen, wijs ik er bovendien nog op, dat zij zeer goed aan den invloed van het algem.
Nederlandsch te wijten kan zijn. In geen geval mag men er
de conclusie uit trekken, dat het dus niet zooveel verschil
maakt als men in het R. o-ó of ö - u onderling verwisselt.
Men probeere het maar eens in willekeurige woorden als
bijvb. wórs (worst), Іоккэ (lokken; w.w.), rok (rok), los (los),
dop (tol; speeltuig), bóch (het onderste — stof, zaagsel etc.
— van een hoop houtkrullen; slechte waar; uitschot, Janhagel), boks (broek), dun (dun), ruts (voorn), ró'p (rib), ró'/sa
(stoeien, zich rondwentelen), Sorga (stoeien, sleepen), luch
(lantaarn), mó's (musch)l Men zal dan ervaren, dat het wél
erg is: de Roermondenaar zal u óf niet verstaan óf een bekende beweging naar zijn voorhoofd maken. Wij hebben
hier dus wel degelijk telkens met 2 verschillende phonemen
te doen.
§ 67.
dom (adj.)
zoeken
lucht
zoekend overhoop halen
borst
knol
moeras
lomp (adj.)
krom

1
2
3
4

stom
ga|zóch
lóch
80ттэ1|

—
—
—
—

Stum
g9|zuch
luch
äummslb

stem
zuchten
lantaarn
schimmelen

bórs
— burs
plur. van barst
knul
knól|b — кпи1|1э
zómp — zump!
drens!
lómp
— lump I
zie Index
kromp — krump!
krimpt
— *buks
buks
broek (kleeding) 10 boks
Conclusie: de ó en de u zijn twee verschillende phonemen.
5
6
7
8
9

§ 68.
zucht
lantaarn
kluts (zie Index)
voorn
dien van repliek!
lus
dun
dunk
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1
2
3
4
5
6
7
8

zuch
luch
kluts
mts
§nut!
*lus
dun
dunk

—
—
—
—

zich
lieh
klits
rits
Snit
— lis
— din
— dink

zeis
licht (adj.)
drop(Hgd.Lakritze)
scheur
snit
list
dorschvloer
ding

neem beet!
9 kuil
— kil
killig
brullen
10 Ьги1|1э — *Ьгі1|1э
bril
Conclusie: de u en de i zijn twee verschillende phonemen.
§ 69.
In de twee nu volgende §§ vergelijken wij de korte onge
dekte vocalen onderling. Daar wij echter in het volgende
hoofdstuk bij den opbouw van het phonol. systeem, deze
korte ongedekte vocalen in den driehoek der gedekte, tevens
korte, vocalen opnemen, vergelijken wij ook de korte onge
dekte vocalen met de phonetisch meest verwante gedekte,
tevens korte, klinkers.
§ 70.
pochen
slag, bons
schrob!
stompje
boei, kluister
gutsen
poes (meest
kindertaal)
stoet
bot (adj.)
jij flaneert

1
2
3
4
5
6
7

ga|stôef
bôéts
srôep!
stoep
*boej|J9
gôétsa
pôés

8 stôet
9 bôét
10 Sòètls

—
—
—
—
—
—
—

ga|stuuf
stuiven
bûuts
buil (bult)
âruup
pak slaag
stüup
plur. van stoep
buuj ja
bui
*guuts|3
guts (beitel)
püus
plur. v. kwast, dot

— stuut
— buut
— §úut|s

zie Index
hij biedt
jij schiet

Men zie ook § 139.
Conclusie: de öé en de uu zijn twee verschillende phonemen.
§71.
guts (beitel)
1 * guuts
—
plur. v. kwast, dot 2 püus
—
.dim. van schuif
3 süufka —
bui
4 btìuj
—
lieden
5 lûûj
benieuwen
6 banúíij|j3—
duwen
7 duuj ja —
Zuiden
8 zuuj ja —
hij sluit
9 slmit
—
hij biedt
10 büut
—
hij schiet
11 §úut
—

giets
pies
§iéfk3
bíé
lié!
Ьэтф
dié|a
zìé\d
Sltét

biet
§iét

gierigheid
urine
dim. van schijf
bij (subst.)
lijd!
benijden
gedijen
plur. van zijde
hij slijt
hij bijt
hij laat een wind
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plur. van knop 12 knûup
„ ν. haarwrong 13 küuf
schuin
14 Stiuns

— kníép
— kiëf
— siéns

hij knijpt
hij kijft
jij schijnt

bochel
15 puukkal — niekkal
deugniet
Conclusie: de ùù en de ié zijn twee verschillende phonemen.
§ 72.

hap, mondvol
snoepgoed
vos
ton
trommel, doos
stof (v. kleeding)
pop

1
2
3
4
5
6
7

bóf
—
§lók
—
vós
—
tón
—
trómmal—
*stóf
—
*póp
-

bôéf
boef
§lòék
slok
vôés
rossig
tóén
toen
trommel!
troemmal!
stòéf!
pochi
pòép
excrement
(kindertaal)
òroefe (kleeding) 8 boks — *bôéks
stomp, duw
'n beetje gek zijn 9 dolila — baldoellla
bedoelen
spuw, braaksel
10 kots
slag, bons
— bôéts
Conclusie: de ó <in de òé zijn twee verschillende phonemen.
§73.

(

stutten
dim. van das
(kleedingstuk)
dim, van schol
fvisch)
dim. van broek
(kleedingstuk)
dim. van bosch

1 galStut — galstiiut
2 kulfe — kùûl|ka

zie Index
dim. van kuil

3 sul|ka

dim. van bui

zucht
vlucht
lantaarn

6 zuch
7 vluch
8 luch

— Sûûllka

4 buks ka — büuk|ska

dim. van bok

5 bus'ke — 'búuslka

dim. van buis
(pijp)
nou kijkf
hij vliegt
hij liegt

— zúuch!
— vlúuch
— lúuch

plur. van vriend 9 vrunj — zúunj
zonde
voorn
10 ruts
— búíits
buil (bult)
Conclusie: de и ιen de uu zijn twee verschillende phö''
nemen.
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§ 74.

gebied
fiets
grap
gierigheid
mensch
jouw (bij plur.)
jij lijdt
zijn (pron. poss
bij plur.)
rit
9 rit
— riet
hij rijt
slip
10 slip
— Sliep
hij slijpt
Deze parallellen willen wij nog ondersteunen door het volgende lijstje:

gebit
soort scharnier
twijg
gids
minst (superlat.)
dorschvloer
jij glijdt
humeur

distel
wittebrood
lint
list
middel
stippel
steenen kogel
klokhuis
graszode
wil
Conclusie: de i

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
en

gabit
fits
wits
*gits
mins
din
lits
zin

—
—
—
—
—
—
—
—

gabiét
fiets
t
*wiéts
gíets
mïéns
dien
liétls
zien

gisteren
distal — giéstar
mik
— diék
dik
kind
lintj
— kiéntj
lis
— *kiés
kist
kittel!
middal — kieddal!
stippol — stieppar!
zet je schrap!
biGGal wieGGal!
waggel!
kits
— giéts
gierigheid
ris
— *piés
urine
wil
— viel!
snij! vil!
de ie zijn twee verschillende phonemen.

§75.
Wij hebben nog een gedeelte van het bewijs te leveren, dat
de beide elementen van aaj, ooj, eew enz. (§ 49) ook los van
elkaar als phoneem voorkomen. Dit bewijs is geleverd, indien wij j - en w- als phoneem aantoonen, want op de tweede
elementen van de diphtongen aaj, ooj, eew enz. en de halfmedeklinkers j - en w- (het phonetisch karakter van beide
groepen is precies hetzelfde als in het algemeen Nederlandsch) is de regel der bestendige plaatsvervanging van
toepassing: „als van twee nauw verwante klanken de eene
altijd op de ééne plaats en de andere altijd op de andere
plaats voorkomt, en nooit omgekeerd, dan gelden beide taalklanken als vaste plaatsvervangers, en vereenigen zich in
het taalbewustzijn tot één enkel phoneem". (Men zal reeds
hebben opgemerkt, dat ik deze vaste plaatsvervangers ook
door slechts één phoneemteeken aangeef: j resp. w).
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as
acht
aar
houtskool
boerenbedrijf
uitoefenen
beneden
aap
asch

1
2
3
4
5

—
—
—
—
—

jas
jach
jaor
jaomar
jakksra

yes (kleedingst.)
jacht
jaar
jammer
jakkeren

6 óngar — jong ЭГ compar. van jong
7 aap
— jaap
zie Index
8 asss — jas sa
wegjagen

u (accus.)
anker

— juk
9 uch
10 апкэг — jank|a

asch
1
acht
2
eer (subst.)
3
eik
4
O's
5
einde
6
echt (adj. en adv.) 7
arm (ad;.)
8
in/
9
ifc
10
;as (kleedingst.)
jacht
jakker!
wegjagen
jagen
jaar
jongen
huill
zie Index
grootdoenerij

as
ach
aor
aoimr
аккэг|э

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

juk
huilen

as
ach
eer
eik
ies
inj
ech
erm
in!
ich

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

was
wach
weer
weik
wies
winj
wech
werm
win!
wich

jas
jach
jakksr!
jas|sa
jaag э
jaor

—
—
—
—
—
—

was
wasch
wach
wacht
wakker
wakker
was|sa
wassen
waaga
wagen (subst.)
waor ware (adj. bij plur.)

jong
jank!
jaap
jôéch

—
—
—
—

wónj
want
waak!
wich

wasch
wacht
wederom
week (adj.)
wijs (adj.)
plur. van wind
weg (adv.)
warm
winf
wicht

wonde
(conj.)
waak!
wicht (kind)
want

Bovenstaande lijstjes bewijzen, dat w en j twee afzonderlijke phonemen zijn. Dit wordt nog eens bevestigd door de
volgende parallellen:
wacht
ontstoken, open
(v. d. huid)
waaien
waak!
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1 wach —
2 wóntj —

mach
móntj

macht
mond

3 wejlja — mej ja
4 waak! — maak!

maaien
maak!

merk
maort
mas!
moei!
mié|a
meer

merk
moord
mest vet!
klets!
mijden
meer (compar.)

—
—
—
—
—
—
—

vaer
vief
vét
vies
vang!
veer
verke
— völla
was
— vas
waort — vaort

veder
vijf
vet
vies
vang!
vier
varken
vullen
vast
dadelijk

heuj
meuj !
deuj
laaj

—
—
—
—

5 maaj
6 baoj
7 *'âlaaj
8 ''plooj
9 baaj|ar

—
—
—
—
—

heuch! bied op! (kaartterm)
meuch
moe (adj.)
deuch
deugd
stand (van winlaach
kels en woningen)
maach
dienstbode
baoch
boog
slaach!
slaag!
plooch
ploeg
baagar! ijl! (wartaal
spreken)
galbaoga
buigen

arbeid
woord
wasch!
woel!
wijden
wederom

5
6
7
8
9
10

werk
waort
was!
woel!
wiéa
weer

weer (subst.)
wijf
wet
melodie
wang
wederom
(boaw)werk
wollen (adj.)
wasch
woord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

waer
wief
wét
wies
wang
weer
werka
wöl 1э

plur. van hoed
bemoei!
dooi
lade

1
2
3
4

made
bode, knecht
salade
plooi
plur. van bad
bieden

—
—
—
—
—
—

10 ga bao ja —
§ 76.

De g (schwa) in het Roermondsch als phoneem aan te
toonen is niet anders mogelijk dan op negatieve wijze: men
vervange in willekeurige woorden als bakans (bijna), gawaer
(geweer), varluus (verlies), kwekkart (kikvorsch), еегэі
(vierde deel), Іоирэ (loopen), Ьаекэ (beken), wievar (wijven)
enz. de a eens door onverschillig welke andere vocaal, en u
spreekt een taaltje, dat zich voor den Roermondenaar be
weegt tusschen komisch en onzin, al naar gelang den aard
der substitutie, waarbij de vervanging door ö nog het minst
storend werkt.
In het tweede deel van dit werk zullen wij de a bovendien
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in verschillende functies als een uiterst belangrijk morphoneem ontmoeten, hetgeen dus ook een pro phoneem-argument is.
Overigens doet de з in het Roermondsch ook volop dienst
als rhythmische variant van andere vocalen. Duidelijk komt
dit tot uiting in afleidingen van ontleende woorden: barón
(baron) - berranes (barones), masien (machine) - massaniés (machinist), maziek (muziek) - muuzzakant (muzikant),
mooda (mode) - madies (modiste), pìéaanoo (piano) - pìéaniés (pianist), enz. Maar ook in echt Roermondsche woorden kunnen wij dit constateeren: afleidingen en verbogen
vormen van woorden op -ich (-tich, -maotich) hebben steeds
-aga: naolestich - naolestaga (nalatig), vóchtich - vochtaga
(vochtig), zuunich (zuinig) - bazuunaga (bezuinigen), kunsmaotich - kunsmaotaga (kunstmatig); de verbogen vorm van
adjectieven op -lik heeft soms -likka en -laka naast elkaar,
bijvb. geistaldka naast geistalikka (geestelijke), vruntjalaka
naast vruntjalikka (vriendelijke); ook indien het suffix -lik
zelf onmiddellijk na betoonde silbe staat, hoort men -/ík en
-lak naast elkaar: daalik naast daalak (dadelijk), kwaolik
naast kwaolak (onpasselijk, niet lekker). ")
§77.
Behoudens het in § 33 opgeschoven bewijs hebben wij in
dit hoofdstuk dus voor het Roermondsch als phoneem aangetoond: de aa, ao, ¿o, ae, oo, ей, ее, oe, uu, ie (lange, tevens
ongedekte, vocalen), de ou, ui, ei (uit één phoneem bestaande
diphtongen), de a, e, o, ö, é, ó, u, i (gedekte, tevens korte,
vocalen), de òé, uu, ie (ongedekte korte vocalen), de a en de
halfvocalen w en ;', te zamen 27 phonemen. Afgezien van de
polytonie der lange vocalen (hfdst. IV) bezit het Roermondsch dus in totaal 21 + 27 = 48 phonemen.

")
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billak (billijk) heeft altijd -lak.

HOOFDSTUK III.
HET PHONOLOGISCH SYSTEEM VAN НЕТ
ROERMONDSCH DIALECT.
§ 78.

Bij deze constructie van het phonologisch systeem moeten
wij er uitdrukkelijk op wijzen, dat zij bekendheid veronder
stelt met de werkmethode en in het bijzonder met de diverse
begrippen en definities, zooals die door Prof. van Ginneken
zijn gegeven in „Onze Taaltuin" dl. II. blz. 353 vlgd.
De polytonie der klinkers, die in het volgend hoofdstuk
wordt behandeld, blijft hier voorloopig buiten beschouwing.
§ 79.
Beginnen wij met de vocaalphonemen, dan kunnen wij aan
stonds twee nauwverwante correlatiereeksen samenstellen,
waarin bijna alle vocalen betrokken zijn: aa : a = ao : o =
äö : ö = ae : é = oo : ó = eu : и = ее : i en oe : oé = uu : ùii
= ie : ie. Phonetisch verschillen de termen van ieder paar uit
de eerste reeks én in quantiteit én in het al of niet gedekt
zijn, maar voor het Roermondsche taalgevoel hebben beide
verschillen zich op onverbrekelijke wijze tot één correlatiestichtend klankattribuut verbonden, en zoo ontstaat een correlatie, waarbij de gedektheid weliswaar het positieve klankattribuut is, maar waaraan de korte quantiteit als bijkomstig element vastgekoppeld zit. De aa, ao, äö, ae, oo, eu en ее
uit de eerste reeks zijn dus de attribuutlooze primitieve
termen.
In de tweede correlatiereeks ie : ie = uu : uú = oe : oé verschillen de termen van ieder paar alleen in quantiteit. Wat
is hier de primitieve term: de korte of de lange vocaal? Wij
willen in het midden laten of de toestand altijd zoo geweest
is, maar voor het tegenwoordige Roermondsch wijs ik zonder aarzeling de lange vocaal als zoodanig aan. Het klank63

attribuut is hier dus de verkorting! Ik geef toe, dat de Roermondsche taalpsyche hier eenigszins onlogisch schijnt, maar
het feit, dat in de eerste reeks de korte klinkers de attribuutdragers zijn, en verder de omstandigheid, dat heel veel korte
ie's uit lange ontstaan zijn (bijvb. in diminutiva, pronomina
en persoonsvormen van w.w.) hebben haar ongetwijfeld beïnvloed. Het archiphoneem met een hoofdletter aanduidend,
kunnen wij de beide correlatiereeksen op de bekende manier
als volgt weergeven:
AA -> а, АО -> o, ÄÖ -> ö, AE -* é, OO -> ó, EU -» u, ЕЕ -> i
en OE -> ôé, UU -»• uu, IE -> ié.
Letten wij op quantiteitsverschil (dat — zij het als bijkomstig element — toch ook in de eerste correlatie aanwezig is),
dan zien wij, dat van de Roermondsche vocaalphonemen in
dit opzicht slechts de ou, ui, ei en e ongepaard zijn.
Een derde correlatiereeks kunnen wij opbouwen, waarbij
het correlatie-stichtend klankattribuut wordt veroorzaakt
door de autonome lippenronding. Deze reeks ziet er aldus uit:
IE -> uu, EI -* ui, ЕЕ - eu, AE -* äö, IE -> ûû, I -* u, É -• ö.
En, evenals in het algemeen Nederlandsch, berust nu een
vierde klinker-correlatie op de palataliseering. In het Roermondsch krijgen wij hier:
OE -» uu, OU -> ui, OO -> eu, АО-» äö, OE -» uu, Ó -> u,
O-^ö.
De correlatie-kettingen (samengesteld uit de nauwverwante correlaties met gemeenschappelijke termen) zien er
als volgt uit:
IE -» uu «- OE
EI -> ui «- OU
ЕЕ -> eu <- OO
AE -> äö <- АО

ÍÉ -* uu *- OE
I-+ u <-Ó
É-> ö *-0
Hiermee is in wezen de bouw van het Roermondsche
vocaal-systeem gegeven. Wij zullen nu trachten dit systeem
in een aanschouwelijke voorstelling neer te leggen.
Hiertoe geven wij de belangrijkste correlatie-laag — dus
onze eerste correlatie ongedekt : gedekt — weer, door in
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twee naast elkaar geplaatste gelijkvormige vlakken (voor
iedere groep één) de correspondeerende phonemen op dezelfde plaats te zetten, waarbij wij afspreken, dat de disjuncte paren nooit naast elkaar komen te staan. Daar de
aa (resp. a) met geen enkele vocaal uit haar eigen groep in
correlatie staat, mag zij in onze voorstelling dus ook geen
enkele vocaal naast zich krijgen, en daarom kiezen wij als
vorm van onze vlakken een driehoek en zetten de aa (resp.
a) alleen in den top. Waar zullen echter de andere phonemen
hun plaats vinden? Laten wij trachten de beide andere correlatie-lagen (die der autonome lippenronding en die der
palataliseering) graphisch weer te geven. Daar deze beide
correlaties zoowel over de ongedekte klinkers onderling, als
over de gedekte onderling liggen uitgespreid, verdeelen wij
de beide driehoeken in vakken, en plaatsen de in correlatie
staande phonemen in twee naast elkaar gelegen vakken op
gelijke hoogte. Wij hebben gezien, dat deze twee correlaties
kettingen vormen, die één term gemeen hebben. Twee vakken van onze graphische voorstelling zullen elkaar dus volkomen bedekken, hetgeen practisch hier op neerkomt, dat wij
onze driehoeken in drie vakken hebben te verdeelen en in
het middelste de phonemen te plaatsen, die deel uitmaken
van beide correlaties. Als wij bedenken, dat de aa (resp. a),
die in den top van den droehoek is geplaatst, de meest sonore
van alle klinkers is, wijst de sonoriteitsgraad der andere
klinkerphonemen de volgorde van boven naar beneden vanzelf aan. Zetten wij nu in het rechtsche vak de ongeronde
klinkers, dan kunnen wij het systeem verder afbouwen.
Daar de afzonderlijke positie der korte maar ongedekte ie,
uu en oe voldoende wordt gesignaleerd door het er boven
geplaatste kortheidsboogje, nemen wij ook deze phonemen
FIGUUR I.

o
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in den driehoek der gedekte vocalen op, hetgeen overigens
slechts in zooverre verantwoord is, dat de gedekte vocalen
tevens kort zijn. (Zie fig. I).
Nu ontbreken nog slechts de in elk opzicht ongepaarde e
en de halfvocalen w en ;. Daar de e ongerond is en in sono
riteit dadelijk op de β volgt, is haar plaats in het systeem
spoedig gevonden: rechtsche vak, onmiddellijk onder de a.
Voor de w en de j , minder sonoor dan de oe en de ie, maken
wij in den linker, resp. rechter basishoek een plaatsje vrij en
laten alle andere phonemen, behalve de aa natuurlijk, een
trap omhoog stijgen.
De э staat feitelijk met alle vocalen in correlatie: э : aa =
э : а = 3 : oo = э :ό enz. Dat is dus ook een correlatie-laag.
Geven wij deze graphisch weer door een э-driehoek tusschen
de beide andere in te plaatsen, dan is zóó de voorstelling
van het Roermondsche vocaal-systeem voltooid:
FIGUUR II.

§ 80.

Bij de consonanten hebben wij de correlatie van de stemhebbende en stemlooze medeklinkers, die wij op de bekende
manier als volgt kunnen weergeven:
Ρ -» b, Τ -» d, К -> с. Tj -> dj, S -> ζ.
Verder de correlatie tusschen explosief en spirant. Daar
ons gebleken is, dat de stemlooze en de stemhebbende labio
dentale en gutturale spirant telkens maar één phoneem vormen, kunnen wij deze correlatie het best zóó voorstellen:
| -> ν - f, Τ -* s, £-> g- eh, Tj -* §, D -» ζ
Dan is er nog een correlatie tusschen oralen en nasalen:
В -* m, D -> η, G -*• ng, Dj -» nj.
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Tenslotte treedt in het Roermondsch de mouilleering als
correlatie-stichtend klankattribuut bij de consonanten op:
Τ -» tj, D -> dj, S -» s, Ν -> nj, L -> Ij.
Uit de drie eerstgenoemde correlaties ontstaan de tamelijk
gecompliceerde correlatie-kettingen:
FIGUUR III.

Hiermede hebben wij de hoofdlijnen in den bouw van het
Roermondsche consonant-systeem aangegeven.
Om ook aan dit systeem een schematischen vorm te geven'
beginnen wij met de drie correlatie-lagen, zijnde de drie
eerstgenoemde correlatiereeksen, in een graphische voorstel
ling neer te leggen. Wij volgen dezelfde bouwregels als bij
de vocalen en zetten de in een disjuncte relatie staande phonemen boven elkaar in één vlak, terwijl het correlatief verFIGUUR IV.
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bonden phoneem in een aangrenzend gelijkvormig vlak op #
dezelfde hoogte wordt geplaatst. De correlatie-kettingen
doen ons zien, dat wij 5 vlakken noodig hebben. (Zie fig. IV).
Men zal in vak 1, 2, 3 en 5 resp. de Tj, Dj, s en nj missen.
Wij kunnen deze phonemen echter niet zonder meer daarin
plaatsen, omdat dit dan zou beteekenen, dat zij met resp.
T, D, S en η in disjúnete relatie zouden staan. En onze vierde correlatiereeks Τ -> tj, D -» dj, S -> s, Ν -> nj, L -> Ij
leert ons anders. Wij lossen deze moeilijkheid op, door Tj,
Dj, § en nj weliswaar in de vakken 1, 2, 3 en 5 te zetten,
maar door een pijltje met de archiphonemen T, D, S, N ver
bonden, waardoor deze correlatie wordt aangegeven. Zetten
wij de disjúnete 1, r en h hier nu apart naast, en boven de
1, ook door een pijltje ermee verbonden, de Ij, dan is de
schematische voorstelling van het Roermondsche consonantsysteem voltooid.
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Als wij nu nog de figuur 90 graden naar links laten draaien,
het omlijstende raam in plaats van een rechthoek- een driehoekvorm geven en de h in den top plaatsen, kunnen wij met
dit schema aansluiting zoeken bij het vocaal-systeem. Want
zóó geplaatst hebben de consonant-phonemen in de volgorde van boven naar beneden, afnemende sonoriteit. Schuiven wij nu den consonant-driehoek in den vocaal-driehoek,
zóó dat de h op dezelfde hoogte als de half klinkers w en j
(dezelfde sonoriteit) komt, dan hebben wij één aaneensluitend geheel. Vooraf zetten wij dan ook nog in den consonantdriehoek de vóórgroep rechts en de achtergroep links12),
zoodat ook hierin de beide driehoeken overeenstemmen.
") Wij zondigen hierdoor geenszins tegen onze vaste
bouwregels, want de plaatsing van Ρ, Τ, К in vak 1 geschied
de immers geheel willekeurig.
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Houden wij nu goed in het oog, dat in den vocaal-driehoek
boven elkaar staan disjunctie beteekent en naast elkaar
staan — bovendien gescheiden door de gemeenschappelijke
vakgrens — correlatie, terwijl dit in den consonant-driehoek
juist andersom is (omdat wij de oorspronkelijke teekening
90 graden gedraaid hebben), dan kunnen wij uit bovenstaande schematische voorstelling het geheele Roermondsche phonologische systeem aflezen.

HOOFDSTUK IV.
DE POLYTONIE.
§ 81.
Zooais in § 78 is opgemerkt, worden door de vocaal-driehoeken nog niet alle qualiteiten der Roermondsche klinkers
uitgedrukt. Wij hebben ons tot nu toe niet beziggehouden
met de polytonie, d.i. de varieerende betoning der vocalen.
Het Roermondsch toch is een dialect, waarin sleeptoon en
valtoon duidelijk onderscheiden zijn.
Een silbe met sleeptoon wordt gekenmerkt door een ééntoppig expiratorisch accent, dat, hoewel tamelijk gelijkmatig,
tijdens den vocaalstand 13 ) zijn grootste sterkte bereikt om
daarna iets af te nemen. De silbe is „schwach geschnitten",
terwijl ook het muzikaal accent ongeveer op één hoogte
blijft of een weinig stijgt. Een silbe met valtoon daarentegen
is „scharf geschnitten". Weliswaar heeft ook deze een ééntoppig expiratorisch accent, maar de zeer sterke dynamische
druk, die met de vocaalspanning 1S ) begint, houdt na een
korten „stand" plotseling op, hetgeen gepaard gaat met
een even schielijk en diep vallen van den muzikalen toon.
Indien een consonant volgt, eindigt deze na een verkorten
duur abrupt. Dat ook de duur van de vocaal zelf bij valtoon
merkbaar korter is dan bij sleeptoon, behoeft wel nauwelijks vermelding.
Aan de hand van parallel-lijstjes zullen wij nu nagaan, of
het verschil tusschen sleep- en valtoon ook phonologische
waarde heeft.
§ 82.
handschoen
1 haas — haa:s
haas
laad!
2 laaj!
— laa:j
lade
slag
3 Slaach — slaaxh!
slaag!
" ) „Stand" en „spanning" als vertaling en in de beteekenis van Rousselot's „tenue" en „tension".
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graf
grendel
raam
gaar
nauwelijks. om
zoo te zeggen
houden
zacht

graarf
saa:j|e
гаа:т|э
gaa:rl
baa:r

graaf
schaden
ramen
vergaar!
baar (adj.)

9 haaj 3 — *haa:j э

haai

4
5
6
7
8

graaf
§aaj|a
гаапф
gaar
baar

10 zaach

—
—
—
—
—

— maa:ch

dienstbode

Conclusie: de aa en de aa: zijn twee phonemen.
§ 83.
frog
lot uit loterij
boor
blaas!
raat
haal!
slot
papieren zak
waar (adj.)
hoop (spes)

1
2
3
4
5
6
7

traoch
laot
baor
blaosl
raot
haol!
slaot

8 taot
9 waor
10 haop

—
—
—
—
—
—
—

traoxh
traag
lao:t!
laat!
bao:r
berrie
blao:s
blaas
rao:t
raad
hao:l
holle(adj. b. plur.)
slao:tl
slaat!

— dao:t
— jao:r
— Sao:p

daad
jaar
schaap

Verdere parallellen vindt men in de morphonologie (§ 140).
Conclusie: de ao en de ao; zijn twee phonemen.
§84.
haar (ace. pron.
1 häör
pers. fem.)
leuning
2 läöna —
dakgoot
3 gäöt —
—
tuit
4 täöt
huil!
heup
plur. van (voet-)
spoor
hoorn
plur. van mis
dienaar

häö:r
läö:na
gäö:l
täö:j

5 bäök! — häö:k
6 häöp — säö:p
7 späör — däö:r
8 häöra
9 *kräöl

zie

— bäörrb
— väö:l

Index
leunen

peettante
plur. van papieren
zak
plur. van haak
plur. van schaap
plur. van doorn
omboorden
veel

Conclusie: de äöi enι de äö: zijn twee phonemen.
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§ 85.
verweer/
keer/
veer (pont)
zweer!
zegen
ligging
dim. van hand
schoen

1
2
3
4
5
6
7

waerl
— wae:r
kaeri
— kae:r
vaer
— vae:r
§waer! — §wae:r
*zaeg3 — zae:g|9
gallaech — laexh
haesjka — hae:s|k3

weer (subst.)
pit, kern
veer
zweer
zagen
leeg
dim. van haas

geel
8 gael
— kae:l
keel
geef!
9 gaef!
— nae:f
neef
week (subst.)
10 waek
— ae:k
azijn
Verdere parallellen vindt men in de morphonologie (§ 140).
Conclusie: de ae en de ее; zijn twee phonemen.
§ 86.
vore
1 voor
— voo:r
voer
schoen
2 Soon — 5oo:n
mooi
doen
3 doon — doorn
dichtbij
noot
4 noot — nooit
nood
ik schoot
5 §oot
— Soo:t
schoot
ik loog
6 looch — looxh
ik lag
ik stal
7 Stool — 5too:l
stoel
roede
8 rooj э — roo:j э roode (adj. bij
mase.)
hor
9 hoort — hoo:rt
hij hoereert
zoon
10 zoon — hoo:n
kip
Conclusie: de oo en de oo; zijn twee phlonemen.
§ 87.
meug
1 meuch —
veulen
2
еиі
—
voor fnief subst.) 3 veur
—
dim. van scheut,
4 seutlja —
schot
dim. van keuken
5 *keuk|ska—
uw (bij neutr.)
6 eur
—
hij vaart
7 veurt
—
plur. van snoer
8 Sneur —
jeuk
9 jeuk
—
scheurt
10 Seurl
—
Conclusie: de eu en de eu; zijn
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meuxh
еи:1|э
veu:rl
5eu:t|je

moe (adj.)
voelen
voert
dim. van schoot

keu:k|sk3 dim. van koek
eu:r
uw (bij plur.)
veu:rt
hij voert
§neu:r!
snoer!
zeu:k
zoek!
reu:r!
roer!
twee phonemen.

§ 88.
teen
1 teen
—
zeven (7)
2 zeeva —
wij
3 veer
—
u; jullie
4 geer
—
reet
5 reet
—
neer
6 neer
—
snede
7 sneej э —
blik
8 bleek —
—
wind, veest
9 seet
kaas
10 *keez|a —
Conclusie: de ее en de ее: zijn

tee:n
tien
zee:v3
zeven
vee:r
vier
gee:r
geer
ree:t
riet
nee:r
nier
snee:j|3
sneeuwen
blee:k
bliek
§ee:t!
schiet!
kee:z9
kiezen
twee phonemen.

§ 89.
schuil!
ruw
buiten
bruid
ronde schop

1
2
3
4
5

soel!
roe
boeta
broet
Soet

6 §oem
7 loer!
8 voel
9 Ьоег|э

—
—
—
—
—

soe:l
roe:
boe:t9
broe:t
soe:t

—
—
—
—

doecm
floe:r
koe:l
boe:z э

boete

bui
rui
(verouderd)
hij brouwt
hij schuwt

duim
vloer
kuil
bulderen (van
storm)
10 voes
— hoe:s!
vuist
huis!
Verdere parallellen vindt men in de morphonologie (§ 140).
Conclusie: de oe en de oe: zijn twee phonemen.

schuim
kijkt
vuil
boer

§ 90.
fcroos
tuig; Jan Rap
op rijm zetten
of staan
stuur
plur. van vuist

1 luus
2 gatuuch
3 ruumb

4 stuur
—
5 vuus
—
ruil
6 ruul
—
dim. van peen
7 тииг|кэ —
gruis
8 gruus —
vuur
9 vuur
—
10 ruuzalja —
ruien
Conclusie: de uu en de uu; zijn

luu:s
g9|tuu:ch
гии:т|з

plur. van luis
getuigen
ruimen

stuu:r
steur
ріэ шкз
plavuis
uu:l
uil
§ии:г|кэ dim. van schuur
kuu:s linksche, stijve kerel
huu:r
huur
ruu:zing
ruzie
twee phonemen.
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§ 91.
— lie :s
gemakkelijk
— wie:s
melodie
— ga wie:t
wijden
— g3 rie:t
rijgen
— ga|tie:t
talen
— bie:s
6 ies
bies
ijs
7
wief
—
Sie:f
schijf
wijf
spier
8 Spier — §tie:r
stier
bijl
9 biel
— vie:l
vijl
lijm
10 Hem
— vie:m
hengelsnoer
Verdere parallellen vindt men in de morphonologie (§ 140).
Conclusie: de ie en de ie: zijn twee phonemen.
lijst
wijs (adj.)
wijd, ver
rijt!
tijd

1
2
3
4
5

lies
wies
wiet
rietl
tiet

§ 92.
ook
niets
doodsbed
hout
doof

1
2
3
4
5

ouch
lou
souf
hout
douf

—
—
—
—

ou:ch
lou:
sou:f
hou:t
dou:f

zoom
dauw
rook
loof (z. index)

6
7
8
9

zoum
dou
ronk
louf

—
—
—
—

roai:m
tou:
rou:f
g3lou:f

loog,

oog
afbijtmiddel
zie Index
hij slaat
hij dooft uit

roof

room
touw
(diefstal)
geloof

Conclusie: de ou en de ou; zijn twee phonemen.
§ 93.
lui (adj.)
gelooft
buiging

1 lui
2 gluif!
3 buich

—
—
—

neus
4 kuit
buigen
5 buig|a
—
zie Index
6 muiza —
loop
—
7 luip
in den rook
8 гиікз —
hangen
buigen
9 bruik э —
hooi
10 hui
—
Conclusie: de ui en de ui; zijn
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lui:
glui:f
bui:ch

luie (adj. bij plur.)
hij gelooft
hij buigt

hui:t
ui:g|9
bui:z|3
lui:f
tui:|k3

zie Index
kijken
zwaar drinken
rand v. e. hoed
dim. van touw

гиі:|кэ
dim. van vrouw
Strui:!
strooi!
twee phonemen.

§ 94.
klei
grens tusschen
twee gronden
eik
weeken
leed
breed

1 klei
— klei:!
2 g9§eit — g9sei:t
3
4
5
6

schoenmakers7
leest
ei
8
zeil
9
eigen
10

еік|э

— еі:кэ

leis

— rei:s

ei
zeil
eiga

— lei:
— vei:l
— hei:g|a

weik|3 — wei:|ka
leit
— lei:t
breit — brei:t

kleed!
verstandig
dim. van ei
dim. van wei
zij leidt
zij breit
reis
lei
veil
hijgen

Verdere parallellen vindt men in de morphonologie (§ 140).
Conclusie: de ei en de ei: zijn twee phonemen.
§ 95.
Indien men de voorafgaande paragrafen ieder afzonder
lijk zou beschouwen, dan zou men bij enkele vocalen — ge
zien den aard der parallellen — wel eens huiverig zijn om
te concludeeren tot phonologische waarde van sleep- en valtoon, maar beschouwd in het raam van het geheel, kan hier
omtrent m.i. niet de geringste twijfel bestaan. Alle lange
ongedekte vocalen en de uit één phoneem bestaande diphtongen vertoonen duidelijk het principe der polytonie. Dat
de parallellen hier en daar zoo schaarsch zijn, is enkel en
alleen toe te schrijven aan de geringere frequentie der betreffende klinkerphonemen.
De gedekte, tevens korte, en de korte ongedekte vocalen
hebben op zich zelf deze polytonie niet (zie § 104). Worden
zij echter onmiddellijk gevolgd door bepaalde sonant-phonemen, dan ontstaan uit den korten klinker + het sonantische
volg-phoneem diphtongen, die óók de twee verschillende betoningen sleeptoon en valtoon bezitten. Aan te toonen welke
phonemen voor deze sonant-functie in aanmerking komen,
en voorts te bewijzen, dat ook de polytonie der aldus gevormde diphtongen phonologische waarde heeft, is de dubbele taak van de nu volgende parallellijstjes.
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§ 96.
schoppen, trappen
heesch
dampen
het vallen
zouf
ik kan
lang

1 gajitamp— - g3§tam:p
2 gram
—•*gram:
3 g3|damp —•*g9|dam:p
4 val
—• val:
5 zalt
—- zal:t
—• kan:
6 kan
-- lan:k
7 lank
8 kalf
9 man
10 Swam

kalf
man
zwam

- zal:f
—- wan:
—• Stam:

afstammen.
gram
damspelen
val, knip*
и zult
kan
hij geeft
zalf
wan
stam

Conclusie: m, η en / vormen met a diphtongen, waarvan
de polytonie phonologische waarde heeft.
zuinig
arm (ad}.)
erger!
aansterken
dim. van tent
markt
buik
roem (bij kaart
spel)

^

O

nej:!
er:m
er:g|9r
5ter:|k9
ten:tj|9
mer:t
*pen:s
melj:!

9 Serf
— ber:f
10 vel
— bel:
11 *§егр|э — 8ег:р|э

scherf
vel
sjaal, sjerp
М А Г .

1
2
3
4
5
6
7
8

§ 97.
nej
—
erm
—
ergar! —
Sterk 9 —
*tent|j9 —
*mert
—
*pens
—
melj
—

M

T

A

W

S id

naail
plur. van arm
compar. van erg
dim. van ster
dim. van tand
zie Index
jij schrijft
roem!
barbeel
bel
scherp (adj. bij
plur.)

Conclusie: n, /, Ij, r en j vormen met e diphtongen, waar
van de polytonie phonologische waarde heeft.
§ 98.
§ 66 leert ons, dat wij voor de o onze parallellen uit een
zeer beperkt aantal woorden te zoeken hebben. (Vóór j , m
en η komt nooit o voor). Wij kunnen dan ook niet anders
verwachten, dan dat hier de oogst schraal zal zijn:
gevolg
1 g9|volch— g9|vol:ch
volgen
2 wolf
wolf
— wol:f!
pulk in den neus!
zorg
zorg!
3 zorch! .— zorxh
— vol:
volle (adj.b.plur.)
vol
4 vol
5 solk
— 5о1:к|э
plur.
schort
76

gouden (.adj. bij
plur.)
lol:
pleizier
borrch
borg

goud

6

goltj

— golj :

wolk

7
8

wolk
korf

—

korf

Het is eigenlijk niet meer dan het principe der phonologische polytonie, dat deze met o samengestelde diphtongen
vertoonen. Slechts / en r komen voor de sonant-functie in
aanmerking.
§ 99.
Voor de ö gelden dezelfde overwegingen:
turf
1 törf
— tör:f
knikker
bult
schuld
zolder
gewelf
stoei, sleep!
wurg!

2
3
4
5
6
7
8

köls

— göl:

bolt
solt

— *pöl:f
— höl:

— möl:|d9r
gal wolf — wöl:f
sörch! — mör:ch
wörch! — bör:ch

*zöld3r

plur.
gul
peluw
hul
molenaar
plur. van wolf
murw
berrie

Als sonantisch element doen weer slechts / en r dienst.
§ 100.
Reeds in § 29 zagen wij, dat de é niet frequent is. Zij komt
slechts vóór bepaalde phonemen voor. Van die phonemen
komt slechts / in aanmerking om als sonantisch element van
de onderhavige diphtongen op te treden. Ook hier hebben
wij dus niet veel parallellen te verwachten.
stel
1 stel
— stel:!
stel!
tel
2 tél
— tél:!
tel!
melk
3 melk — hél:f
helft
4 swél — hél:
gezwollenheid
hel
krul
klomp
kom
vonk
jullie stonken
jullie zonken
dol (adj.)

1
2
3
4
5
6
7

§ 101.
krol —
klomp —
kómp —
vonk —
stonk —
zonk —
dól

krol:!
krul!
klóm:p
jullie klommen
jullie komen
kóm:p
jullie vingen
vón:k
jullie stonden
stón:k
zón:k
jullie zongen
dól:
dolle (adj.b.plur.)
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(kwa)jongen

8 jonk

—

jón:k

het (beest) krijgt
jongen

9 mól
— wól:
wol
mol
10 worm — *vór:m
worm
vorm
Conclusie: m, η, / en г vormen met ó diphtongen, waarvan
de polytonie phonologische waarde heeft.
§ 102.
kul
—
Stump —
klump —
rump —

zie Index
plur. van homp
plur. van klomp
plur. van romp

1
2
3
4

gunst

5 guns

kul:!
fop!
Stum:p
't is in orde
klum:p
hij klimt
rum:p zij maakt rimpelplooitjes
jij gunt
— gun:s

6 tunk|a — tun:k3
dunken
dim. van ton
7 bunk — *Ьип:|кэ
plur. van bonk
dim. van bon
8 knul — mul:
plur. van mol
knul
plur. van worm
9 lurm — wur:m
gleuf
stem
10 Slum — s turn:
slim
Conclusie: /, m, η en r vormen met u diphtongen, waarvan
de polytonie phonologische waarde heeft.
§ 103.
wensch
1 wins — win:s
ivinsf
éénmaal
2 ins
eender
— in:s
naar binnen
3 in
— in:!
in!
lust, trek
4 zin
— zin:
humeur
weinig
5 min
— min:
zoogster
jullie stinken
6 stink — §tin:k
jullie stonden
schild, bord
hij verschilt
7 silt
— §il:t
hink!
hij hangt
8 hink! — hin:k
zink!
9 zink! — zin:k
hij zingt
vink
10 vink — vin:k
hij vangt
Conclusie: л en / vormen met i diphtongen, waarvan de
pclytonie phonologische waarde heeft.
§ 104.
Wij dienen hier eerst het in § 33 opgeschoven bewijs te
leveren, dat in het Roermondsch naast lange ie, uu en oe ook
nog korte ie, uu en oe als afzonderlijke phonemen voor
komen.
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Het bestaan van lange oe, uu, ie is bewezen in de §§ 89,
90 en 91, waar de polytonie (onafhankelijk van het onmiddel
lijk volgende phoneem) voor de betreffende vocaalphonemen
is aangetoond, hetgeen in het Roermondsche dialect slechts
een eigenschap is der ongedekte, tevens lange, klinkers. Een
Roermondenaar kan u echter naast de ie met sleeptoon (in
bijvb. biel, bijl) en de ie met valtoon (in bijvb. vie.7, vijl) nog
een andere ie laten hooren in bijvb. viel:! (vil!), namelijk een
korte ie, die met de volgende / een diphtong met valtoon
vormt. Van deze verschillende fe's kan men het volgende
contrasten-lijstje maken:
LANGE IE
LANG MET SLEEPT.

LANG MET VALT.

KORTE IE
DIPHTONG MET SLEEPT.

— vie:l (vijl)
1 biel (bijl)
2 miei! (wroet!) — Stie:l (stijl)
3*wien (wijn)

— lie:n (lijn)

4*тэ8Іеп (ma —*b9gie:n (non)
chine)
5* knien (konijn) •
—*mie:n (mijn)
6*s3tien (satijn) -—*g8rdie:n (gor
dijn)
7 Sien (schijn)

— appaiaste :n
(sinaasappel)

8*fien (fijn)

—*pie:n (pijn)

9 Sliem (slijm) ·— vie:m (hengelsnoer)
10 oetgspiert
— galie:mp
— kiéntj (kind)
(zie index)
(lijmen)

DIPHT. MET VALT.

— viel:! (vil!)
— aldawiel:
(tegenwoordig)
— mien:s
(mensch)
— masien:
(misschien)
— mien: (mijn.
pron. poss. bij
plur.)
— dien: (jouw,
pron. poss. bij
plur.)
— zien: (zijn.
pron. poss. bij
plur.)
— Fien: (Josephina)
—*kien: (kien)

In § 95 is opgemerkt, dat de kortevocaal-phonemen op zich
zelf de polytonie niet bezitten. Men zou de vraag kunnen
stellen, of ze dan sleep- dan wel valtoon hebben. Het antwoord luidt: geen van beide. Bij korte vocalen kan men
slechts van sleeptoon en valtoon spreken, indien zij met het
sonantische volg-phoneem een diphtong vormen. In de
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andere gevallen kan men een korte vocaal op slechts één
manier realiseeren, en deze realisatie kan men het best aanduiden (in het oog houdend, dat een vocaal met valtoon
korter is dan een vocaal met sleeptoon) met ultra-kort. ")
Zoo kan men bijvoorbeeld §at (schat), get (iets), sot (beschot), Söt! (schenk ini), vét (vet), mot (mot), nut (leelijk),
wit (wit) op slechts één manier uitspreken (het groóte verschil met de ongedekte, tevens lange, klinkers; zie §§ 82
t. e. m. 94) en de vocaal is dan nog korter dan wanneer zij
deel uitmaakt van een diphtong met valtoon (§§ 96 t. e. m.
103).
Deze ultra-korte ie ontmoeten wij in de volgende voorbeelden, waar wij de polytonische lange ie ten overvloede
nog eens naast plaatsen:
LANGE IE
SLEEPTOON

ULTRA.KORTE IE
VALTOON

1 tiet (tijd)
— ga|tie:t (talen) — tiet (vr.borst)
2 wies (verstandig)— wie:s (melodie) — wies (hij wijst)
3 lies (lijst)
— lie:s(gemakkelijk)— Lies (Lise)
4 ies (ijs)
— bie:s (bies)
—*kiés (kist)
5 wiet (ver)
— ga|wie:t (wijden)— giets (gierigheid)
6*ries (rijst)
— vie:s (vies)
— pies (urine)
7 diek (dijk)
—
— diék (dik)
8 biet! (bijt!)
—
— gabiét (gebied)
9 kriech! (krijg!) — krie:ch (ik krijg) — kriech (hij krijgt)
10 blief! (blijf!)
— blie:f (ik blijf) — blief (hij blijft)
Het bestaan van een korte ie als afzonderlijk phoneem
werd reeds bewezen door het eerste contrasten-lijstje. Door
het aantoonen van deze ultra-korte realiseering, die immers
de lange vocalen niet kennen, wordt dit nog eens bevestigd.

") De voorstelling van zaken, zooals W. Welter die geeft
in „Die niederfraenkischen Mundarten im Nordosten der
mondsch, met beslistheid afwijzen.
Provinz Luettich" § 110, moet ik, althans voor het Roer80

Voor uu en uu zijn onze voorbeelden de volgende:
LANGE UU
LANG MET SLEEPT.

KORTE UU

LANG MET VALT.

DIPHTONG MET SLEEPT.

1 kuul (z. index)—
2 ruul! (ruil!)

— uu:l (uil)

3 huula (een g e — huu:r (huur)
huil laten hooren)
4 ruuma(oprijm— пшгтэ (ruizetten of staan)
men)
5 киитэ (kreu
*kruu:n (kruin)
nen)
6 Stuur (stuur) — stuu:r (steur)
7 vuur (vuur) — §uu:r (schuur)
8 Ьиигкэ (dim. — duu:r (duur)
van boer)
9 тиигкэ (dim. —*puu:r (puur)
van peen)
10 buurt (buurt) —*kuu:r (kuur)
Met ultra-korte uu;
LANGE UU
SLEE· TOON

DIPHT. MET VALT.

— кии1:кэ (dim.
van kuil)
— §ии1:кэ (dim.
van bui)
— тии1:кэ (dim.
v. bek, mond)
— huunj: (plur.
van hond)
— muunj: (plur.
van mond)
— suunrs (schuin)
— zuunj: (zonde)
— duumrka (dim.
van duim)
—*tuul: (tule)
— gajsuumrp
(schuimen)
ULTRACORTE UU

VALTOON

1 sluuk (plur. van —
gummislang)
2 buuk (plur. van —
buik)
3 stuupa (plur. van —
stuip)
4 luus (kroos)
— luu:s (plur. van
luis)
5 luuksks (dim. v. — Luu:k (Luik)
luik)
6
— áuu:f (schuif)

— sluuk (plur. van
slok)
— buuk (plur. van
bok)
— stuup (plur. van
stoep)
— verlûûs (hij verliest)
—'kaduuk (kapot,
stuk; stil)
— kmif (plur. van
haarwrong)
7 buut (buit)
—*buu:s (buis, pijp) — bmits (buil)
8 suutja (schuitje) — nuu:jts (nieuws) — giiuts (guts)
9 gruus (gruis)
— кии:s (linksche, — püiis (plur. van
kwast, dot)
stijve kerel)
lO'farnuus (fornuis)— muu:s (plur van — тиизкэ (dim.
van muis)
muis)
Ook het bestaan van een korte uu als afzonderlijk pho·
neem staat hiermede vast.
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Voor oe en òè mogen deze voorbeelden gelden:
LANGE OE
LANG MET SLEEPT.

KORTE OE

LANG MET VALT.

DIPHTONG MET SLEEPT.

1 §oell (schuil!) — soe:l (bui)
2 moela (plur. v. — тое:1э (praten)
muil, mond)
3*ргоетэ (plur. —*proe:ma
van pruim)
(pruimen)
4 toen (heg)
— doe:m (duim)
5 boer (boer) — boe:ns (jij
— bôens (bons)
boent)
6 roeja (roeien) —
7 loeja (luiden) —
8*poedal (poe- — эг ое:1э
del)
(vervuilen)
9 broelof (brui
voe:lik(vuilak)
loft)
10 loerl (gluur!) — floerr (vloer)
Met ultra-korte oe:
LANGE OE
SLEEPTOON

—

—
—
— doe:f (duif)
— boe:ta (boete;
verouderd)
8
— roe:f (ruif)
9 hoes (huis)
— varoe:s (verhuisd)
10 hoet (huid)
— hoe:f (huif; zie
index)
11 loestar! (luister!)— loe:s! (luis!)
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— boel: (boel,
menigte)
— badoel:la
(bedoelen)
— troem:ma (op
de trom slaan)
— toen: (toen)
— foej:ja (voed
zaam zijn)
—*boej:ja(plur.v.
boei, kluister)
—*poej:jar (poe
der)
— poej:jakka
(zwoegen, ploe
teren)
— vloej: (vloei
papier)

ULTRA.KORTE OE

VALTOON

1 boek (buik)
—
2 broek! (gebruik!)—
3 voes (vuist)
4 Sloek (gummislang)
5 poep (veest)
6
7 boeta (buiten)

DIPHT. MET VALT.

— bôék (bok)
— bròèk (moederkip)
— vôés (rossig)
— Sloek (slok)
— pôép (excrement)
— dôéf (dof)
— bôét (bot, adj.)
— ròéf! (zie index)
— ròés (roest)
_ kôéf (haarwrong)
— Sôéstar (schoenmaker)

12 Snoets (snuit)

— snoerf (snuif)

— Slòèf (slof, pantoffel)
Ook het bestaan van een korte oe als afzonderlijk phoneem is hiermede afdoend bewezen.
§ 105.

Het is geen toeval, dat in de voorbeelden van de vorige
paragraaf er onder de diphtongen met korte ie, uu, oe als
eerste element, zoo goed als geen zijn met sleeptoon: het genoteerde kientj en boéns, benevens duuy (duw), zijn als uitzonderingen te beschouwen op den regel, dat deze diphtongen den sleeptoon niet kennen.
Alles te zamen onderscheidt het Roermondsch dus bij de
ongedekte ie, uu en oe niet minder dan 5 phonetische quantiteiten: I o ultra-lang (lang met sleeptoon), 2° lang (lang
met valtoon), 3° min dan lang (als eerste element van diphtong met sleeptoon; deze quantiteit is echter slechts bij
uitzondering ") vertegenwoordigd), 4° kort (als eerste element van diphtong met valtoon), 5° ultra-kort (voor bepaalde — zie volgende paragraaf — consonanten). Men merke
evenwel op, dat slechts de eerste vier quantiteiten phonologische waarde hebben, terwijl de vijfde een phonetische
realisatie vóór bepaalde consonanten is.
§ 106.
Volgens de §§ 96 tot en met 103 kunnen dus r, /, Ij, m, η
en j sonantisch element zijn van een polytonische diphtong
met gedekte vocaal als eerste element. Toch staan de overige
consonant-phonemen h, w, ng, nj, g-ch, s, s, z, v-f, G, d, b,
k, t, tj, ρ daar nu niet gelijkelijk tegenover:
h komt slechts in anlaut voor;
tj komt niet onmiddellijk na vocaal voor;
w en ζ komen als phoneem na korte vocaal niet voor;
ook ng en nj vormen met voorafgaande korte vocaal welis
waar diphtongen, maar daar deze steeds valtoon hebben,
kunnen wij hier niet spreken van polytonische diphtongen;
een zelfden vasten valtoon hebben de verbindingen gevormd
") Is de reden hiervan misschien, dat deze 3de graad den
2den te dicht nadert, en de quantiteit alleen niet bij machte
is om een voldoende differencieerende functie uit te oefe
nen? Bij de a, e, é, o enz., waar de gedektheid primair voldoende differencieert, komt de sleeptoon regelmatig voor.
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door korte vocaal + G, d, b. Men vergelijke in dit opzicht
de volgende voorbeelden, waar naast de korte quantiteit in
de eerste rijtjes, telkens in het tweede rijtje de ultra-korte
quantiteit staat 1 β ):
p/ur. van big
zie Index
p/ur. van brug
p/ur. van mug
p/ur. van heg
zeggen
plur.v. wittebrood
steenen kogel
schommelen
waggelen
badding
redden
pudding
inschenken, uitgieten
wedden
vod
midden
p/ur. van bed
kitteten
ladder
afkrabben
stelen
onooglijk
drinken
hebben
p/ur. van rib
p/ur. van krib
gestommel
dim. v. knobbel
giebelen
1β

bakken
Ь а С С э — bakka
kikvorsch
kweGGal— kwekkart
p/ur. van kruk
bröGGa — krökka
lukken
möGGa — lökka
dekken
héGGa — dékka
rekken
zéGGa — rékka
miGGa — mikka
mikken
bikken
ЬіССэІ — bikka
soeGGab— toekko lichte stompen
geven
10 wieGGala— diekkaeen slag „vet" maken
(kaartterm)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4

badding —
redda —
*bodding —
södda —

Satting
sletta
sotta
Söttar

5
6
7
8
9
10

wédda —
fóddal —
midda —
bédda —
kieddab—
léddar —

wétta
mòtta
zitta
lètta
biet
éttar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

§rabba
—
krabba
—
sebbatich —
lebbara
—
höbba
—
röbba
—
kribba
—
roebbal
—
knuubbalka—
giebbala
—

schatting
p/ur. van slet
p/ur. van beschot
schutter
p/ur. van wet
p/ur. van mot
zitten
letten
hij bijt
etter

p/ur. van trap
trappa
klappa
klappen
neppatich
vinnig
reppala
zich verroeren
Söppa
p/ur. van schop
köppa koppen (voetbalt.)
Sippar
schipper
toeppa
kloppen, tikken
knuup
p/ur. van knop
§tieppara zich schrap zetten

) Zonder volgende a komen ausi. G, d, b slechts voor
in samenstellingen; ook dan hebben deze verbindingen ech
ter evengoed den vasten valtoon.
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Het is aldus tenslotte vóór p, t, k, f, s, S, ch, dat wij de
ultra-korte vocaal ontmoeten, maar ook alleen de ultra-korte
quantiteit. Om deze redenen heeft dan ook het verschil tusschen kort en ultra-kort, al is het zeer constant en reëel, toch
geen phonologische waarde.
Wij dienen er nog op te wijzen, dat in lexicale woorden de
г in stemlooze homorgane r-verbindingen vaak haar sonantisch karakter verliest, en de voorafgaande korte vocaal in
deze gevallen ook de ultra-korte realiseering heeft. Voor
beelden:
ster
1 ster: — stert
staart
2 ser:! — hert
hart
scharrel samen!
ver
3 ver:
— vers
versch
dor
4 dor:
— *sors
schors
schoolbord
borg
5 b o r x h — bort 1 7 )
snor
6 snor: — dors
dorst
war
7 wór: — wórs
worst
vorm
8 *vór:m — *kórt
kort
plur. van worm
9 wur:m — burs
plur. van borst
bar ('t is bar)
10 bar:
— bars
barst
§ 107.
Uit de §§ 82 t. e. m. 94 blijkt dus, dat de wisselende betoning voor de ongedekte, tevens lange, klinkers (waartoe wij
hier ook de ei, ui en ou rekenen) een correlatie-stichtend
klankattribuut is. Deze correlatie is weer een correlatielaag,
die wij weergeven door twee langevocaal-driehoeken eenvoudig naast elkaar te plaatsen.
Ook de polytonie der in §§ 96 t. e. m. 106 besproken diphtongen laten wij in twee driehoeken tot uitdrukking komen.
In aansluiting bij het schema van § 79 kunnen wij nu dus
volgens §§ 81, 104 en 105 een schema van het Roermondsche
vocaalsysteem geven, door 5 driehoeken (beantwoordend
aan 5 quantiteitsgraden) naast elkaar te plaatsen, waarbij
echter uitdrukkelijk dient opgemerkt te worden, dat de ultrakorte quantiteit geen phonologische waarde heeft, doch
slechts een phonetische realiseering vóór scherpe ploffers
en glijders is.
Op deze wijze wordt ons volledige schema van het Roermondsche phonologisch systeem uiteindelijk:
") De pluralis met -rd- verliest weer de ultra-korte realiseering: bor:d$.
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Welke phonemen voor „sonant" en voor „2de element" in
aanmerking komen, zie men in § 106.
o + son., ö + son. en é + son. zijn tusschen haakjes opgenomen, omdat volgens de §§ 98, 99, 100 de polytonie dezer
diphtongen slechts een zeer geringe phonologische waarde
heeft.
§ 108.
De valtoon verliest veel van zijn specifiek karakter, indien
het hoofdaccent van het woord elders ligt, speciaal indien de
silbe met het hoofdaccent volgt. De volgende samenstellingen mogen als voorbeeld dienen.
A.

In tweelettergrepige woorden.

/. De silbe met hoofdaccent gaat vooraf.
a) beide valtoon:
jáo:rdee:ns Qaardienst), vréu:chjao:r.
(voorjaar), hónj:skoo:j (hondenhok),
Máelbao:ch (> máe:lwao:ch, meelwaag).
b) sleeptoon-valtoon:

lieGdee:ns
(lijkdienst), vráogooo:fc
(catechismus), Stinkee:s
(Limburgsche kaas), néedoo:r (ijzegrim), balzaad (balzaal).

ƒ/. De silbe met hoofdaccent
a) beide valtoon:
b) valtoon-sleeptoon:
B.

volgt.

roo:tmóo:s (roode kool), pau:bláu: ('η
bepaalde tint blauw), hal:voe:r (half
uur).
roo:dbróen (roodbruin), aUtiét (altijd),
strao:déur (straatdeur, voordeur).

In drielettergrepige woorden.

J. De silbe met hoofdaccent gaat vooraf.
a) beide") valtoon: kiénj:arboo:k (kinderboek), Sáo:tar·
daa:chs ('s Zaterdags); èóo:lkienj:dr
(schoolkinderen), páu:vae:ra (pauwveeren); vdrjáo:rdaa:ch
verjaardagen), patTol:stoo:f (petroleumkachel).
,9

) Men mag ook hier als van 2 silben spreken, daar één
der drie steeds geheel onbetoond is.
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b) sleepioon-valtoon:

ëwaegaldoo.s (lucifersdoos), óorlochschoo:t
(oorlogsgoed),
hóezbazeu:k
(huisbezoek), iézarmaoil (roestvlekken); bráeGbooma
(breekboonen),
àavdreu:g3 (afdrogen); §tathóeswaö:rt
(stadhuiswoorden).

II. De silbe met hoofdaccent volgt.
a) beide valtoon:
troe:vdnào:s
(troefaas),
оо:іэкоо:к
(pannekoek met in schijven gesneden
uien); bardoo:roo:t
(Bordeauxrood,
wijnrood); roo:dbróe:nd (verb, vorm
van roodbruin).
b) valtoon-sleeptoon: el:darshóes (ouderlijk huis), kienj:arwérk
(kinderwerk) ;
strao.-déura
(straatdeuren, voordeuren).
Dat de valtoon hier verzwakt is begrijpelijk, daar de zeer
sterke dynamische druk, die voor een valtoon vereischt
wordt, in deze posities noodzakelijkerwijze aan kracht verliest. Deze betoning is een combinatorische variant, afhankelijk van het bijaccent.
Ter vergelijking voeg ik hier nog de volgende reeks
aamenstellingen aan toe. Dit zijn in tegenstelling met de
bovenstaande, allemaal voorbeelden van sleeptoon zonder
hoofdaccent:
A.

In tweelettergrepige woorden.

I. De silbe met hoofdaccent gaat vooraf.
a) beide sleeptoon:
hóeskleit (huiskleed), véurdeil (voordeel), kiéGdaach (kijkdag), lánjkaart
(landkaart), brántjhout (brandhout).
b) valtoon-sleeptoon: Sóo.-lgeltj (schoolgeld), gdo.-nsdaach
(Woensdag), húi :tf¡eis (hoofdvleesch,
hoofdkaas).
II. De silbe met hoofdaccent volgt.
a) beide sleeptoon:
steinalt (steenoud), Strónjtnóat (druipnat, doornat).
b) sleepioon-valtoon: körGdréw.ch (kurkdroog), wfenrdo.'f
(wijnrood), graaschréu:n (grasgroen),
xviljtfráe:mp (wildvreemd).
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В. In drielettergrepige woorden.
/. De silbe met hoofdaccent gaat vooraf.
a) beide sleeptoon:
nóotaboum (noteboom), vérkasmert
(varkensmarkt), hóeshaltcheltj (huishoudgeld), roózastroek
(rozestruik);
rónjtloupB (rondloopen), móelaezdl
(muilezel), sléibdaeka (sleepdeken);
bddinktiet (bedenktijd), stathóeswaort
(stadhuiswoord).
b) valtoon-sleeptoon: hóoxhtiédzdaach
(dag waarop een
Hoogfeest valt), óowwórm
(oorworm), óng-.arhoes
(benedenhuis),
kóo:kandeich (koekdeeg), §áo:pavleis
(schapevleesch) ; sóo:nmood$r (schoonmoeder), ou:gzbraoja
(wenkbrauwen), stráoitferka
(straatvarken, uithuizig iemand), bóoikhaajd (boekhouden); varjáo'.rdaach (verjaardag), рэtróhslamp (petroleumlamp).
II. De silbe met hoofdaccent volgt.
a) beide sleeptoon:
dónkarbróen
(donkerbruin), еи этkántj (overkant), roetabóer (ruitenboer), mélgarkúut (hom); garuikfléis
(rookvleesch), gabranjtchláas (gebrand
glas); kirktoóra (kerktoren), pómpwàator ") (pompwater).
b) sleeptoon-valtoon: heemalzbláu: (hemelsblauw), roetanáo:s (ruitenaas), keersakóo:k (pannekoek met kersen); galiekfloe:rs (gelijkvloers) ; zeipléudar (zeepsop), wiljtfráe:mda (een wildvreemde).
Het is niet mijn taak, hier verder op in te gaan. Men merke
echter op, dat bovenstaande voorbeelden tevens aantoonen.
dat het accent in Roermondsche samenstellingen vaak anders geplaatst wordt dan in de correspondeerende Nederlandsche. Echter ook de Limburgsche dialecten onderling
verschillen hierin soms weer. Voor de juistheid van de
accentueering mijner Roermondsche voorbeelden sta ik intusschen in.
19
) Slechts indien het woord als tegenstelling van raegawaater (regenwater) gebruikt wordt, valt het hoofdaccent
op pomp-.
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HOOFDSTUK V.
DE P H O N O L O G I S C H E REGELS.
§ 109.

Beperkingsregels

voor de

consonanten.

A. Aan het woordbegin.
U, nj, ng, ij (§ 24), dj (§ 24 opm.), G en s (§ 8 II) staan
nooit aan het begin van woorden; terwijl van de labiodentale
v-f spirant beide realisaties voorkomen (§ 8 I), komt van de
gutturale g-c/i spirant slechts de stemhebbende voor (§ 8 III).
De consonanten-driehoek voor het woordbegin ziet er dus
als volgt uit:

Alzoo (afgezien
plaatsen.

van de steeds ontbrekende z) 7 open

B. Aan het woordeinde.
h, ζ (§ 8 II) en s (§ 14) staan nooit aan het einde van woor
den; daar van de labiodentale en gutturale spirant slechts
de stemlooze realiseering voorkomt (§ 8 I en III) en G, d, Ъ
en dj (§ 24 opm.) in auslaut geneutraliseerd (hoofdstuk VIII)
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worden, is voor het woordeinde de consonanten-driehoek
aldus:

Hier eveneens 7 open plaatsen (van de ζ weer afgezien).
C. In het woordmidden.
h, s (§ 14) en dj (§ 24 opm.) komen in inlaut niet voor. De
consonanten-driehoek ziet er zóó uit:

Daar hier slechts 3 plaatsen onbezet blijven, blijkt ook in
het Roermondsch, evenals in het alg. Nederlandsch, de inlaut de optimale plaats voor de phoneem-onderscheiding der
consonanten te zijn.
§ 110. Beperkingsregels voor de vocalen.
A. Aan het woordbegin.
Wij stellen voorop, dat in het algemeen de vocalen betrekkelijk zelden in anlaut staan. Hoogst zeldzaam zijn er de ou
(ouch, ook en ou:ch, oog), uf (ui:ga, turen, loeren en m:chska,
oogje), o (op, op en of, of), 6 (örgas, ergens), é (él:, el en
él:hf, elf) en uu (ùuj:jar, uier). De oe en de ie, en eveneens
de э komen in anlaut in het geheel niet voor. De vocaal91

driehoeken voor het woordbegin zullen er dus als volgt
uitzien:

3 open en 6 heel zeldzaam bezette plaatsen.
B. Aan het woordeinde.
Ook in auslaut komen in het algemeen de vocalen betrekkelijk zelden voor. Van de korte vocalen is slechts de ié
betrekkelijk frequent; de dé is zeldzaam (moe:, mouw en
koe:, koe), terwijl de andere ontbreken.Van de lange klinkers
ontbreken de aa, de äö, en de uu, terwijl de ui (lui, lui en hui,
hooi), de oo (zoo:, zóó) en de eu (bleu:, verlegen en sneu:,
sip) zeer zeldzaam zijn. Daar ook de w (§ 49) in auslaut
practisch niet voorkomt, zijn de vocaal-driehoeken voor het
woordeinde aldus:

Alzoo 13 open en 4 zeldzaam bezette plaatsen.
С

In het woordmidden.

In inlaut komen alle vocalen betrekkelijk frequent voor.
De vocaal-driehoeken vertoonen geen open plaatsen, zoodat
hier naar de afbeelding in § 79 kan verwezen worden.
Ook voor de phoneem-onderscheiding der vocalen is dus
in het Roermondsch de inlautspositie de optimale plaats.
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§ 111. Nadere beperkingsregels

voor de

consonanten

Als wij nu nagaan of bepaalde consonanten op een der
drie plaatsen nog tot bepaalde voorafgaande of volgende
phonemen beperkt zijn, lijkt het mij ongewenscht alle beperkingen op te sommen, daar door een overvloed van bijzonderheden voor een buitenstaander het beeld van het
Roermondsche systeem licht wordt vertroebeld, te meer daar
het ontbreken van een bepaalde verbinding heel vaak louter
op toeval berust. Wij zullen daarom volstaan met datgene
vast te leggen, hetgeen van belang is voor het juiste inzicht
in het Roermondsche systeem. Dat bijvb. in anlaut nooit een
h vóór een ie, noch een g vóór oe, ui, uu en é voorkomt, of
dat een ρ in auslaut nooit achter een ae, é, и of ie staat, dat
zijn bijkomstigheden, misschien zelfs toevalligheden, die
voor de kennis van het systeem van geen nut zijn.
A. Aan het woordbegin.
I. Vóór vocalen.
In niet-ontleende woorden komt de ρ over de geheele lijn
zelden, en vóór ou, ei, e en é zelfs in het geheel niet voor.
II. Vóór consonanten.
ζ of s komen nooit vóór consonanten voor; in de theoretisch mogelijke verbindingen met /, г, л, m, t, ρ en de semivocaal w neemt de £ de plaats van de ζ in (§ 14).
B. Aan het woordeinde.
I. N a vocalen.
1. De gepalataliseerde consonant-phonemen, die postvocalisch voorkomen (dat zijn de // en de nj), staan hoogst
zelden na ongedekte lange vocalen: /;' slechts in nao.lj (naald)
en wae:lj (weelde), nj slechts in ae:nj (eend) en baa:nj
(baan). Overigens komt de Ij ook niet voor na a, é, u, oe, uit
en ié (vgl. echter punt 5 der Inleiding) en de nj niet na o,
ö (§ 66), é, oe en ie.
2. Ook de ng komt na ongedekte lange vocalen niet voor;
verder niet na o, ö (§ 66), é, òe, ùù en ié.
II. N a consonanten.
1. Van de theoretisch mogelijke verbindingen -rt, -lt, -nt,
-cht, -st, -ft en -kt komen de vier laatste niet (de / is daar
afgevallen) en de derde (-nt) hoogst zelden voor, waarbij wij
dan de ontleeningen niet meetellen (§ 24).
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2. De tj (die vaak een geneutraliseerde dj is) komt slechts
voor na / en η (§ 24). De η wordt dan als nj gerealiseerd.
C. In het woordmidden.
I. Na vocalen.
Hier ontmoeten wij een groóte reeks belangrijke beperkingen. Voor een gedeelte hebben wij deze reeds besproken
in de §§ 8 en 14, maar hier zullen wij ze in grooter verband
zien. Ter documenteering laten wij de volgende lijstjes
voorafgaan.
schaap pi. 20-4
(overdr. ν'. kind)1
schaapherder
tepel
een wind laten

1 sao:pa

— Soppa

opslagplaats

pi

heup pi.
slapen
roepen
haperen
hopen
aap pi.

2 see:p9r — sippar
schipper
3 teepal — tippall
loop!
4 роерэ — poeppa zijn gevoeg doen
(kindertaal)
5 häöps — söppa
schop, spade pi
6 §1ао:рэ — kloppa
kloppen
7 гоо:рэ — móppa
groóte steen pi
8 Ьаар гз — happa
hap pi
9 haopa — doppa met een tol spelen
10 аарэ
— lappa
lap pi

pootaardappel
eter
verlaten (zwak)
poten
weten
reet pi.
moeite (z. Index)
buiten
graat pi
schater!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

snaak pi.
kreuken
stoker
deken
harken
huilen
dijk pi.
0

1
2
3
4
5
6
7

päötar —
aetar
—
varlaata —
paota —
weeta —
reeta
—
moo:ta —
boeta —
grao: ta —
âaatar! —
snaaka
kräöka
stäökar
daeka
гаекэ
meeka
dieka

) pi. beteekent pluralis.
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—
—
—
—
—
—
—

pöttar
éttar
latta
*potta
witta
ritta
mòtta
boetta
•grotta
§attar
snakka
krökka
stökkar
dékka
rékka
mikka
diekka

putter
etter
lat pi
potten
witten
rit pi
mot pi
boete
grot pi
schatter
snakken
kruk pi
stuk pi
dekken
rekken
mikken
een slag vet maken (kaartterm)

fuik pi.

8

foeka

— foekka

haken (handw.) 9 Ьаа:кэ
baak pi.
10 baaka

— hakka
— bakka

raap pi.
dronken (adj.)

— röbba
— giebball

1 reuba
2 sniebal

een kleinen wind
laten
hakken
bakken
rib pi.
gichel!

zeever
niet stilzitten
schaven

slabberf
3 slaavar — slabbar!
4 sraavala — Srabbala bijeen schrapen
β §aa:va — sabba voortdurend op
de been zijn
snavel
6 snaaval — snabbal
zie Index
zijn ontevreden 7 graavala —• grabbala
grabbelen
heid luchten
schrobben
schroeven
8 sroe:va — Sroebba
knuffel/
knobbel
9 knoeval! — knoebbal
oven
dubbel
10 aova
— dobbal
moeder
vader
iedereen
kleermaker
lezer
gelaatstrekken
zie Index
glas pi.
reus pi.
baas pi.
zagen
liegen
drogen
wagen (subst.)
negen
krijgen
opbieden (bij
kaartspel)
tegen
spijker
mogen

1
2
3
4

moodar
vaadar
eedar
§niedar

—
—
—
—

móddar
kladda
midda
kieddal!

5
6
7
8
9
10

laezar
waeza
oozal
glaazar
reuza
baaza

—
—
—
—
—
—

léddar
wédda
nóddal!
kladda
redda
badding

ladder
wedden
knoei!
kladden maken
redden
badding

1
2
3
4
5
6
7

zae:ga
leerga
dreu:ga
waaga
neega
kriega
heu:g9

— zéGGa
— liGGa
— röGGa
— baGGa
— miGGa
— wieGGala
— héGGa

zeggen
leggen, liggen
rug pi.
big pi.
wittebrood pi.
waggelen
heg pi

kladden

modder
maken
midden
kittell

8 taega
— taGGa twisten (v. kind.)
9 naagal — haGGal!
hakkelt
10 moo:ga — möGGa
mug pi
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duif pi.

1 doeva

—

boewa

schaven
boven
kachel pi.
huiver!
gleuf pi.
alver
snuiven
grondeling pi.
zeven (7)

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Saa:va
baova
Stoova
Soevar!
gleuva
aa:val
snoe:va
geuva
zeeva

— boffa
— *§tóffa
— Soeffal!
— bluffa
— gaffai
— §toeffa
— höffa
— keffa

lezen
blazen
gelaatstrekken
neus pi.
vezel
kiezen
wees pi.
kletsen
pees pi.
reus pi.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

laeza
blaoza
waeza
naaza
faezal
kee:za
weeza
waazala
peeza
reuza

_
—
—
—
—
—
—
—
—
—

boef pi.
verschaffen
boffen
(kleeding)stof pi.
schoffel!
bluffen
gaffel
pochen
tillen
keffen

Saffa

•

léssa
lossa
wéssal
assa
vessa
kössa
missa
wassa
piessa
rissa

lesschen
lossen
wissel
as pi.
visch pi.
zoenen
missen
wassen
wateren
graszode pi.

ijlen (wartaal
1 baagara _
spreken)
vlaag pi.
2 vlaoga —

vlagga

vlag pi

3 laagar

—

lachar

lacher

4
5
6
7
8
9

—
—
—
—
—
—

richal
riche/
kucha
kuchen
kachal
dronken (adj.)
róchal!
rochel!
blecha
betalen
Stechal! imperai, van
redetwisten

opslagplaats,
magazijr I
regel
opbieden (kaartt.)
spijker
vogel
liegen
tegel
beroemen

reegal
heu:ga
naagal
voogal
lee:ga
*teegal

baggara

baggeren

1 reu:ma — rum:ma ¡rimpelplooitjes
maken
stotteren
2 itaamala— §tam:ma
stam pi.
schimmel (op bier)3 к е и т э — kum:mara
bekommeren
venster pi.
4 raama — ram:mala
rammelen
— kóm:ma
komen
oom
5 ooma
96

voogd
6 m o o m a r —*nóm:mar
nummer
roemer (wijnglas ) 7 reurmar — umrmar
emmer
duim pi.
8 doema — troem:ma op de trom slaan
zomer
9 zoomar — hóm:mal
hommel
toonbank pi.
10 gaamg — *flam:ma
vlam pi.
baan pi.
scheen pi
spenen
toon pi.
teen pi.
dienen
manen
boon pi.
wonen
kruin pi.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

smeulen
1
spoelen
2
stelen
3
steel pi.
4
zaal pi.
5
staal, monster pi'. 6
vijl pi.
7
8
afpalen
afkoelen
9
rotten
10
(van vruchten)
dooier
scheren
pit pi
teren
heer pi.
keer, maal pi.
beer (ursus) pi.
veder pi
voederen
oor pi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ьаапэ
seena
§pee:na
*toon3
teena
dee:na
maana
boo:na
woona '
*kruuna

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

smeu:la —
speu:la —
staela —
§teela —
zaala
—
*§taala —
vicia
—
aafpäö:la—
aafkeurla—
voerla —
daora
Saera
каегэ
taera
heerra
кеегэ
baerà
ае:гэ
voo:ra
oorra

banrna
§in:na
§pin:na
tón:na
inrna
bin:na
kan:na
brónrna
zón:na
gun:na

te keer gaan
zwoegen
spin pi.
ton pi.
innen
binnen
kan pi.
bron pi.
zon pi.
gunnen

smuhla
spuhla
stél:la
stilila
zal:la
stal:Ia
viel: la
*pöl:la
kul:la
badoehla

smullen
spullen
stellen
stillen
wij zullen
stallen
villen
jonge kip pi.
foppen
bedoelen

verb. adj. dor
— dor:ra
samenscharrelen
— ser:ra
kar pi
—'*кег:гз
— terrra
m. teer bestrijken
hersens
— her:ra
— ster:ra
ster pi.
— versper:ra
versperren
— verrra ver (in „van verre")
— varwór:ra
verwarren
knorren
— knór:ra

Wij zien dus dat slechts p, t, k, m, n, l en г op gelijken

voet zoowel na lange als na korte vocalen voorkomen.
b en d na lange vocaal ontbreken niet geheel en al, maar
zijn toch zeer zeldzaam, terwijl de G enkel na korte vocalen
voorkomt.
7
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De ζ komt niet na korte klinkers voor, de s na lange wel.
hoewel betrekkelijk zeldzaam (voor de gevallen zie § 8 II).
Voor den toestand bij de labiodentale en gutturale spirant
zie men ook nog § 8 I en III. Als regel staat dus na lange
vocaal de stemhebbende realiseering, en na korte vocaal de
stemlooze. Zeldzame gevallen van stemhebbende realiseering
na korte vocaal en van stemlooze realiseering na lange
komen echter ook voor.
Evenals aan het woordeinde staan de gepalataliseerde consonant-phonemen, die postvocalisch voorkomen (Ij en nj),
hoogst zelden na ongedekten langen klinker: /ƒ slechts in
naóljd (naalden), nj slechts in аепіэ (eenden) en maonja
(maanden).
Evenmin komt de ng na ongedekte lange vocalen voor:
slechts hoort men taenga en raenga naast taegs (tegen) en
raega (regen), alzoo een phonetische variant van de g.
Onder welke omstandigheden de tj na vocalen kan voor
komen, zie men in § 24.
Verwerken wij deze feiten in aparte consonant-driehoeken,
dan zien deze er aldus uit:
Na lange vocalen

Na korte vocalen

Van de altijd ontbrekende ζ weer afgezien, heeft de eerste
driehoek dus 5 open en 5 min of meer zeldzaam bezette
plaatsen, terwijl de tweede driehoek slechts 4 plaatsen onbe
zet heeft. De optimale plaats voor de phoneem-onderscheiding der consonanten is derhalve in het Roermondsch, even
als in het algemeen Nederlandsch, in inlaut na gedekte en
korte ongedekte vocalen.
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II. N a consonanten.
1. De labiodentale en gutturale spirant komen slechts
voor na / en r, en enkel in de stemhebbende realiseering 2 1 ).
s en ζ komen beide na /, r en η voor (§ 14); s bovendien na
m, ng, nj, k, t, ρ en ch.
2. t na η komt slechts in ontleeningen voor (§ 24).
3. De tj komt slechts voor na η en / (§ 24). De η wordt
dan als nj gerealiseerd.
§ 112. Nadere beperkingsregels

voor de vocalen.

Mutatis mutandis geldt hier hetzelfde wat wij in het begin
van de vorige § hebben opgemerkt.
A. Aan het woordbegin.
Daar in het algemeen de vocalen betrekkelijk zelden in
anlaut voorkomen (§ 110 A) is het ondoenlijk en ook ongewenscht nog alle nadere beperkingen op te sommen.
De j is slechts betrekkelijk frequent vóór a. Vóór ou, ei,
oo, ее, uu, ie, o, é, i en ie komt zij in het geheel niet voor.
De w komt niet voor vóór ou, uu, òe en ùu.
B. Aan het woordeinde.
Om dezelfde reden als onder A aangegeven, mogen en
moeten wij ook hier van nadere beperkingen afzien.
De j komt niet voor na a, o, ö, é, ó, u, i (dus bijna alle gedekte vocalen) en ou en uu, terwijl zij na ui, ei, ie en ie phonologisch niet te onderkennen is, daar laatstgenoemde phonemen op zich zelf in auslaut een j-achtig tweede element
doen hooren.
De u' komt in auslaut niet voor (vgl. § 49). Wij moeten
hier echter aan toevoegen, dat zij na ou, oe, òe phonologisch
niet te onderkennen is (het al of niet aanwezig zijn in het
midden latend), daar deze phonemen zelf in auslaut een
w-achtig tweede element doen hooren.
C. In het woordmidden.
1. Na al de onder В opgenoemde vocalen, vermeerderd
met äö, komt de j ook in inlaut niet voor. Na vocalen komt
de w practisch (§ 49) ook in inlaut niet voor. Wat het phonologisch niet onderkennen betreft, geldt voor beide phonemen
ook hier het onder В opgemerkte.
2. De o en de ö staan nooit vóór m, n, nj of ng (§ 66).
21

) Wel komt de verbinding -Ift- voor, bijvb.
(helften).

hél:ft9
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3. De é komt slechts voor vóór /, s, / (-dd-) en к (-GG-)
(§ 29) (als alternant van een vocaal-alternatie (hfdst. IX)
ook wel vóór andere consonanten).
4. De ί komt niet vóór m voor.

§ из.
Bezien wij dit complex van phonologische regels nog eená
in vogelvlucht, dan blijken er te zijn die progressief, en
andere die regressief geconditionneerd zijn.
In hoofdzaak progressief geconditionneerd is het geheele
neutraliseeringssysteem der consonanten (zie nog hoofdstuk
VIII), zoowel in auslaut als in inlaut. Zoo ook de regel, dat
in auslaut alle vocalen ongedekt zijn: in § ПО В zagen wij,
dat in den driehoek der korte vocalen bijna alle plaatsen
onbezet zijn; slechts de oe en de ie zijn vertegenwoordigd,
maar dit zijn ook juist ongedekte korte! Voor minder be
langrijke regels, eveneens progressief geconditionneerd, ver
wijs ik naar § 112 С : geen o of ö vóór nasalen; é slechts vóór
/, s, t (-dd-) en к (-GG-); i nooit vóór m.
Hier staan nu echter ook voorname regels tegenover, die
regressief geconditionneerd zijn: al de beperkingsregels voor
de consonanten in inlaut, die immers van de voorafgaande
gedekte of ongedekte vocaal afhankelijk zijn, en verder de
regels voor de ng, nj en Ij, die slechts bij uitzondering ná
ongedekte vocalen voorkomen. Gelijk Prof. van Ginneken
dat heeft betoogd voor het algemeen Nederlandsch, is dit
regressief geconditonneerd zijn in deze gevallen echter
slechts schijn. Wij hebben hier met een „secundair versprongen afhankelijkheid" te doen: oorspronkelijk regeerde in het
woordmidden een sterke geminatie-correlatie, waaraan de
tegenwoordige vocalen hun al of niet gedekt zijn te danken
hebben. Werking alzoo oorspronkelijk progressief geconditionneerd. Wat de ng, nj en Ij betreft, deze zijn ieder uit 2
phonemen ontstaan en dekten dus vroeger de voorafgaande vocaal, zoodat het tegenwoordig schijnt alsof zij slechts
na gedekte vocalen voorkomen.
\
Inderdaad regressief geconditionneerd is echter in het
Roermondsch de regel, dat de tj slechts na l en η voorkomt r
Dit kan echter niet verhinderen dat onze conclusie moet
luiden, dat de phononogische regels van het Roermondsch,
van secundaire overgangen afgezien, in het algemeen zeer
duidelijk progressief geconditionneerd blijken te zijh.
')
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TWEEDE DEEL.
MORPHONOLOGIE.
HOOFDSTUK VI.
§ 114.
Ter inleiding en oriënteering volgt hier in het kort een
overzicht van de Roermondsche vormleer, onderscheiden
in flexie en derivatieve woordvorming.
§ 115.
De flexie is verbaal of niet-verbaal.
I. De verbale flexie (conjugatie) stelt den infinitief tegenover alle andere vormen.
A. De infinitief van een transitief werkwoord kan behalve actief, ook passief zijn. De vorm van den passieven
infinitief is óf dezelfde als van den actieven (get vdrsuu:va,
iets verschuiven; ich hew.rdd da tao .-fai эгёии: э, ik hoorde
de tafel verschuiven), óf — en dit is algemeener — hij bestaat uit het perfecte participium (zie aldaar) en het w.w.
waera (varsuw.f waera, verschoven worden).
De actieve infinitieven zijn reflexief of niet-reflexief:
zich wassa, wassa, (zich) wasschen. Een reflexieve infinitief
is kenbaar aan het pronomen reflexivum zich. Wij dienen
echter op te merken, dat aan den reflexiefvorm, die veel
vaker gebruikt wordt dan in het Nederlandsch, niet steeds
een echt reflexivum beantwoordt: zich baeja (bidden), zich
treffa (elkaar ontmoeten).
De actieve infinitieven kunnen eindigen op -a of op -n
(slechts een zestal): kriega (krijgen), zich tuina (zich vertoonen); gaon (gaan), zich badoon (zich bedoen).
Elke niet-reflexieve actieve infinitief wordt ook als neu101

traal substantief met lidwoord gebruikt: эі ¿faon (het staan),
af gaaps (het geeuwen). Bij reflexieve en passieve infinitieven is dit weliswaar niet onmogelijk, maar toch niet gebruikelijk.
B. De overige verhaalvormen worden verdeeld in participiale en finite.
1. Bij de participiale verhaalvormen onderscheiden wij
imperfecte en perfecte. De imperfecte eindigen op -an/ of
-nt (hier weer slechts een zestal): loupant (loopend),
vraoganf (vragend), zeemt (ziend), stao-.nt (staand); de
perfecte eindigen op -a (sterke w.w.), op -t (zwakke w.w.
waarvan de stam vocalisch of op - j , -r, -1, -Ij, -n eindigt),
op -p (zwakke w.w. waarvan de stam op -m eindigt), op -tj
(zwakke w.w. waarvan de stam op -nj 22 ) eindigt), op -k
(zwakke w.w. waarvan de stam op -ng eindigt) of op de
slotconsonant van den stam (alle overige zwakke w.w.)
waarbij de niet-samengestelde en de scheidbaar samengestelde w.w. tevens het praefix ga- krijgen: garoo:pa (roepen), òngarga/oupa (onderloopen), óngarkóm.-ma (in verval
geraken); gariet (rijgen), gasnee:jt (sneeuwen), doorgaSeurt
(doorscheuren), gawilt (willen), gaguulj:t23)
(gelden),
bawoont (bewonen); oetchakei:mp (uitkammen); gabrantj
(van bran ja branden); garengk (van renga afhalen van
boonen); gaplao:ch (plagen), gakuch (kuchen), gafoes (fraudeeren), garao:s (razen), oetgalits (uitglijden), garouif (rooven), varhöf (zich vertillen), gatak (van taGGa, twisten),
ingamaak (inmaken), gapaot ") (poten), gasanti (van sant ja,
kwaadspreken), geklop (kloppen) enz.
Zoowel de perfecte als de imperfecte participia kunnen
verder als adjectieven behandeld worden, en komen, gelijk
wij bij de bespreking der adiectiva zullen zien, attributief
(gedecimeerd) en praedicatief (ongedeclineerd) voor.
2. De finite verhaalvormen bestaan uit imperatieve, indicatieve en enkele optatieve.
22

) Zie voetnoot 23.
) guulj:a en melj:a (melden; roemen) zijn de eenige
zwakke w.w. met Ij in den stam; naast gaguulj:t en gamelj:t
hoort men ook gaguuhtj en gamel:tj.
'") Eindigt de stam echter op -cht, -st of -ft, dan valt de t
af: gawach (wachten), garös (rusten), gasaf (schaften).
23
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•л. Aparte imperatiefvormen bestaan slechts voor den
2den persoon, waarbij onderscheid gemaakt wordt tusschen
singularis en pluralis. Van de w.w. wier infinitief eindigt
op -э heeft de sing, den vorm van den stam: heu:r (hoor!),
binj (bind!), aet " ) (eet!). De plur. voegt achter den stam
een -/ 2 e ) :heu:rt (hoort!), binjt (bindt!), wacht (wachtl).
Van de enkele w.w. wier infinitief eindigt op -n, zijn de
imperatief-vormen de volgende:
doon
gaon
slaon
ètaon
zeen
zeen

(doen)
(gaan)
(slaan)
(staan)
(zien)
(zijn)

sing
„
„
„
„
„

doot
ganfc
êïaach
stank
zuuch
bön(:)

—
—
—
—
—
—

plur.
„
„
„
„
„

<ioo:f
gao.t
slao:t
stao:t
zee:t
bön:t

(zee:t)

Naast den gewonen imperatief sing, bestaat een beleefdheidsvorm, die echter samenvalt met den vorm van den imperatief plur.
De 1ste en 3de persoon kennen enkel een adhortatieven
imperatief, die uitgedrukt wordt door het hulpwerkwoord
lao:td (laten) + infinitief: lao:t mich gaon wirka (laat ik aan
den arbeid gaan), lao:t ós gaon naast ІаоЛэ var gaon (laat
ons, laten wij gaan), /ao.7 hem: at maar ins parbee:ra (dat
hij het maar eens probeere), /ao:f häör at maar ins oetseu:ka
(dat zij het maar eens uitzoeken). De 2de persoon kent deze
constructie niet. Het adhortatieve wordt daar uitgedrukt
door den gewonen imperatief, verzacht door mimiek, toon
of door een temperend woordje als toch (toch), maar
(maar) enz.
b. De indicatiefvormen zijn praesentisch of praeteritaal,
en omdat een Roermondsche indicatiefvorm steeds vergezeld
is van een pronomen personale (of, in den derden persoon,
2ί

) Bij stammen op -cht, -st, -ft valt de t weer af: wach
(wacht!), rös (rust!), saf (schaft!).
2e
) Eindigt de stam op -m, dan hoort men in den pluralis vormen met -mt en -mp naast elkaar: kóm:t naast kom:p
(komt!); eindigt de stam op -ng, dan worden in den pluralis
vormen met -ngt en -ngk door elkaar gebruikt: mingi naast
mingk (mengt!); van de 2 verba met -ntj in den stam: sant ja
(kwaadspreken) en grant ja (zeuren om iets te krijgen), wordt
de imp. plur.-vorm vermeden, van èmiltja (smelten) luidt
hij: Smiljt (smelt!), naast sing, ëmiltj (smelt!).
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van een substantief), mag men — daar het pron. pers singularis en pluralis en in elk 3 personen onderscheidt — ook
van de indicatiefvormen zeggen, dat zij enkel- en meervoud,
beide met 3 personen, onderscheiden, ofschoon meerdere
vormen samenvallen, hetgeen in sommige categorieën door
auslautwetten nog wordt bevorderd.
In den praesentischen indicatief hebben de w.w. (sterke
en zwakke) wier stam eindigt op -r, -/, -Ij, -n, -nj, -m, -ng, -j
of vocaal, het meest vormenrijk paradigma. Voor -r, -/, -Ij.
-n, -nj, kunnen wij met één voorbeeld volstaan:
§peeh (spelen):

ich épeel
doe Speels
hae, zie, at èpeel-t

De stam eindigt vocalisch of op -j:
Smee:ja (smeden):
ich Smee:j
doe §mee:j-t-s")
hae ¡imee:j-t
De stam eindigt op -m:
леи.тпе (noemen):

De stam eindigt op •ng:
fringa (wringen):

veer ерееі-э
geer speel-t
zie èpeel-э
veer smee:j-a
geer §mee:j-t
zie smee:j-9

ich neu:m
doe new.m-s
hae neu:m-p

veer neu:m-a
geer neu:m-p
zie neu:m-a

ich fring
doe fring-s
hae fring-k

veer fring-a
geer fring-k
zie fring-a

Al deze w.w. onderscheiden dus in het sing. 3 personen,
terwijl in het plur. de vorm van Isten en 3den pers. samen
valt. Bovendien valt de vorm van 2den pers. plur. samen met
dien van 3den pers. sing.
Naast den vertrouwelijken 2den pers. sing, met doe (JÜ)
bestaat een beleefdheidsvorm met geer (U); deze valt echter
geheel samen met 2den pers. plur. (Dit geldt ook voor al de
nog volgende paradigma's, zoowel van praesens als van
praeteritum).
De vorm van Isten en 3den pers. sing, valt samen bij de
w.w. wier stam op -p, -t, -ij, -k (-G), -f (-v), -ch (-g) eindigt.
") Voor het karakter van deze i zie men § 150 opm. Dat
zij ook wel gehoord wordt bij de w.w. wier stam op -Ij en
-nj eindigt, zou ik niet durven ontkennen.
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daar de /-uitgang van den 3den pers. sing, klankwettig is
.afgevallen. Eén voorbeeld is weer voldoende:
Иаорэ (hopen):
ich haop
veer Наор-э
doe haop-s2b)
geer haop
hae haop
zie haop-э
De vorm van 2den pers. plur. sluit zich ook hier dus weer
bij dien van 2den pers. sing. aan.
Omdat I o de /-uitgang van den 3den pers. sing, afviel, en
2° de s-uitgang van den 2den pers. sing, aan den stam-auslaut
geassimileerd werd, vallen alle vormen van het sing, samen
bij de w.w. wier stam op -s (-z) of -S eindigt:
greUza (huilen):
ich grei:s
veer grei:z-3
doe grei:s
geer grei:s
hae grei:s
zie grei:z-9
In deze categorie kent het geheele paradigma dus slechts
2 vormen.
In de praeteritale indicatiefvormen onderscheiden wij
twee groóte groepen: de zwakke en de sterke werkwoorden.
De zwakke w.w. vormen hun praeteritalen vorm door middel
van het suffix -ds, de sterke door een vocaalalternatie.
Alle regelmatige zwakke w.w. behalve die, wier stam op
-s (-z) of -S eindigt, gaan volgens eenzelfde paradigma:
veu:ld (voelen):
ich vew.Uda
veer vewl-da
doe veu:l-z-dd
geer veu:l-d$
hae veu:l-dd
zie veud-da =e)
Getal en persoon moet hier dus uitgedrukt worden door
het begeleidende pron. pers. of subst. Slechts de 2de pers.
sing, bewaart zijn persoonsuitgang, en wel vóór het tijdssuffix.
In overeenstemming met den praesentischen vorm hebben
ook hier de w.w. wier stam vocalisch of op -j eindigt, in den
2den pers. sing, de verbindingsdentaal:
^) Grant ja (zeuren om iets te krijgen) en sant ja (kwaadspreken), de twee w.w. met -ntj, hebben doe
granj(t)s,
sanj(t)s; émiltja (smelten), het eenige w.w. met -//;, heeft
overeenkomstig doe smiij(t)s, alle drie al of niet met verbindings-f (vgl. vorige voetnoot).
") Grant ja en Sant ja gaan: ich sanjda, granjda; doe
granjzda, Sanjzda enz. (vgl. vorige voetnoot); smiltja is sterk.
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smee:jd (smeden):

ich èmee'.j-da
doe smee:j-d-z-da
hae smee:j-da

veer èmee'.j-da
geer §mee:j-dê
zie smee:j-d9

De w.w. wier stam op -s (-z) of -§ eindigt, hebben slechts
één vorm in het geheele paradigma, daar de s-uitgang van
den 2den pers. sing, aan den stam-auslaut geassimileerd
werd:
wassa (wasschen):

ich waz-da
doe waz-da
hae waz-da

veer waz-da
geer waz-da
zie waz-da

Bij de sterke w.w. heeft dezelfde groóte groep, die in den
praesentìschen indicatief de rijkste flexie heeft (n.l. die, wier
stam vocalisch of op -л, -/, -r, -ïj, -nj, -m, -ng, -j eindigt) ook
in den praeteritalen indie, het meest vormenrijk paradigma.
Voor -n, -l, -r, -Ij, -nj kunnen wij weer met één voorbeeld
volstaan:
siena (schijnen):

ich seen
doe seen-s
hae seen

veer seen-a
geer seen-t
zie seen-a

De praeteritale vormen van de sterke w.w. wier stam zoogenaamd vocalisch eindigt, doen ons de vraag stellen of wij
bij de wisseling tusschen praesens en praeteritum van die
w.w., in den Isten pers. sing, met een „Schwundalternatie"
(vgl. § 143) te doen hebben: ich rie: (rijd) — ich reej; ich
Snié: (snijd) — ich Sneej; ich lie: (lijd) — ich leej. Deze
„Schwundalternatie" is waarschijnlijk echter slechts schijn:
de eenige vocaal waarop de stam van een sterk w.w. kan eindigen is ie, die in auslaut diphtongisch is met als 2de element j (Vgl. § 112 В). Het is dus van phonologisch stand
punt niet uit te maken of de j-klank dien men op het einde
van ne:, Snie:, lié: enz. hoort, 2de element van een diphtong
ie is of auslautende -j.
In de praeteritale vormen staat echter overal de -j in stamauslaut, en het paradigma is dan hetzelfde als van de w.w.
wier stam ook in de praesentische vormen op -j uitgaat:
§nie:a (snijden):

>0

ich sneej
doe §neej-t-si0)
hae sneej

veer sneej-a
geer snee j-t
zie sneej-a

) Voor het karakter van deze t zie men weer § 150 opm.
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laaja (laden):

De stam eindigt op -m:
паетэ (nemen):

ich loo)
doe looj-t-ss0)
hae looj
ich noo:m
doe noo:m-s
hae noo:m

veer looj-э
geer looj-t
z i e
looj-э
veer поо:т-э
geer noo:m-p
zie поо:т-э

De stam eindigt op -ng:
êpringa (springen):

ich sprong
veer sprong-э
doe spróng-s
geer §próng-k
hae Sprong
zie Spróng-э
In al deze w.w. vallen dus in sing, en plur. de vormen van
Isten en 3den pers. samen.
Door afval van den /-uitgang is de vorm van 2den pers.
plur. gelijk aan de samengevallen vormen van Isten en 3den
pers. sing, bij de w.w. wier stam op -p, -t, -к (-G), -f (-v), -s
(-z), -c/i (-g) eindigt. (Er zijn geen sterke w.w. op -tj). Eén
voorbeeld is weer voldoende.
griepa (grijpen):
ich greep
veer greep-э
doe greep-s
geer greep
hae greep
zie greep-э
Doordat de s-uitgang van den 2den pers. sing, weer geassi
mileerd werd aan den stam-auslaut vallen alle vormen van
het sing, samen bij de w.w. wier stam op -s (-z) eindigt.
(Er zijn geen sterke w.w. op -§):
кес.гэ (kiezen):
ich koos
veer kooz-э
doe koos
geer koos
hae koos
zie kooz-э
c. Optatieve vormen (enkelvoudige wel te verstaan)
komen maar sporadisch voor.
I o Het hulpwerkw. moo.-ga (mogen) heeft om een wensch
uit te drukken in het praesens aparte vormen, die tegen
woordig echter bovendien naast de indicatiefvormen wor
den gebruikt:
Indie.
Optât.
ich moo:ch
maach
doe moo:chs
maachs
hae mootch
maach
veer moo:ga
maag3
geer moo:ch
maach
zie moo:g9
maag3
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2° In enkele uitdrukkingen: Іае э
chae:f tei
(God geve dat
).

/ (leve

J), Gol

De enkelvoudige vormen van het Roermondsche verbum
hebben wij hiermede alle gegeven. Door verbindingen met
hulpwerkwoorden ontstaan echter nog allerlei samengestelde
vormen, ter uitdrukking van andere wijzen en tijden. Een
verdere opsomming hiervan ligt echter niet op onzen weg,
te meer daar er geen karakteristieke verschilpunten met het
algemeen Nederlandsch zijn. In plaats daarvan moge hier
nog de conjugatie van de onregelmatige hulpwerkwoorden
volgen.
1. Hulpw.w. van tijd.
höbbd (hebben) — gBgat (gahat).
praesens
ich höp
doe hops
hae haet
veer höbba
geer höp
zie höbba

praeteritum
hat
hats
hat
hadda
hat
' hadda

zeen (zijn) — gdwae:s.
praesens
ich bön:
doe bös
hae is
veer zeen
geer zee:t
zie
zeen

praeteritum
waar
waars
waar
waara
waart
waara

zól:ld (zullen) —
praesens
ich zaï(:)
doe zal(:)s
hae zal(:)
veer zal:h
geer zal(:)t
zie
zal:h

praeteritum
zól:
zól.s
zól:
zóhh
zóï:t
zól:h

108

2. Hulpw.w. van den lijdenden vorm.
waera (worden) — gawaora.
praesens
praeteritum
ich wae:r
woo:r
doe weu.rs
woo:rs
hae wewrt
woo:r
veer waera
woo:ra
geer wae:rt
woo:rt
zie waera
woo:ra
zeen (zijn). Zie boven.
3. Causale hulpw.w.
doon (doen) — gadaon.
praesens
ich doom
doe duis
hae duit
veer doon
geer doo:t
zie
doon

praeteritum
dee:j
dee:jts
dee:j
dee: ja
dee.jt
dee: ja

lao:ta (laten) — galao:ta .
praesens
ich lao:t
doe lee:(t)s
hae lee:t
veer lao:ta
geer lao:t
zie lao:ta

praeteritum
loo:t
loo:ts
loo.t
loo:ta
loo.t
loo:ta

4. Modale hulpw.w.
kon:na waarnaast kinma (kunnen) — gakós.
praesens
praeteritum
ich kan (kin:)
kós
doe kans (kon:s; kin:s)
kós
hae kan (kin:t)
kós
veer kon:na (kan:na; kinma)
kósta
geer kón:t (kant; kin:t)
kós
ι zie kónma (kanma; kinma)
kósta
ïko-.ta (laten). Zie boven.

moo.-gd (mogen) — gamoo.ch.
praesens
ich moo:ch (maach)
doe moo:chs (maachs)
hae moo:ch (maach)
veer moo:gd (maaga)
geer moo:ch (maach)
zie moo.'ga (maagd)
mòtta (moeten) — gamótta.
praesens
ich mót
doe mós
hae mót
veer mòtta
geer mót
zie mòtta
wil:la (willen) — gawilt.
praesens
ich wil(:)
doe wils
hae wilt
veer wil:la
geer wilt
zie wilila

praeteritum
moo:gd3
moo:gzda
moo:gda
moo:gda
moo:gda
moo:gda
praeteritum
mds
mdzd^
mos
mósta
mós
mósta
praeteritum
wól:
wól:s
wól:
wóUla
wóUt
wól.'la

zól.'ïa (zullen). Zie boven.
§ 116.
II. De niet-verbale (nominale en pronominale) flexie kent
de volgende correlaties:
a) één getal-correlatie: enkelvoud — meervoud.
b) twee genus-correlaties: neutraal — niet neutraal en
mannelijk — vrouwelijk.
c) één correlatie van zinsorde: praedicatief — attributief.
d) sporen van een casus-correlatie.
§ 117.
Het pron. pers. van den 3den pers. heeft drie vormen
hae - zie - at, die wij de traditioneele benamingen mannelijken, vrouwelijken en neutralen vorm zullen geven. In veel
gevallen zouden de termen: vorm van 1ste, 2de en 3de
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orde 3 1 ) beter zijn, maar om te ontkomen aan het gevaar
van misschien onduidelijk te worden, willen wij ons aan de
geijkte termen houden. Aan den vorm van begeleidend lid
woord en (of) attributief adj. (zie § 118) kan men zien
dat er ook drie soorten substantieven zijn, die wij dan ook
weer mannelijk, vrouwelijk of onzijdig zullen noemen. Afge
zien van een heele reeks samenstellingen en staande uitdruk
kingen is dit „geslacht" aan den uiterlijken vorm der zelf
standige naamwoorden niet te onderkennen (haat, haat bij
voorbeeld is mannelijk, hoef, huid vrouwelijk en hout, hout
neutraal) maar van tegenwoordig standpunt bezien is de
toestand zoo, dat wij een substantief mannelijk, vrouwelijk
of neutraal noemen, naar gelang men het door resp. hae, zie,
9t kan vervangen. Voorbeelden van bedoelde samenstellin
gen en staande uitdrukkingen zijn: aetastiet (etenstijd),
аегэЫеиІэ
(ezelsveulen, domoor), aezdhkop
(domoor),
аегэігоо.тэ (ezelsooren), ambachsman (ambachtsman), bekkarsknech (bakkersknecht), Ьоо:кэ8коо:к (boekweitekoek),
doo:tshemp (doodshemd, lijkkleed), doo:tsklok (doodsklok),
doo-.tskop (doodshoofd), dreGzbak
(vuilnis- (drek) bak),
er:mschaat (armsgat), эп ое.т gao.-ns ('η uur gaans), gao:tsklöppel (stoethaspel fig.), gao.tslamp (godslamp), in gao:tsnaa.m (in Gods naam), hónjsker: (hondekar), hónjskoo:j
(hondenhok), hónjskrenGdd
(hondenziekte),
kal:vzbórs
(kalfsborst),
kal:fslaev3r
(kalfslever),
kien j(t)skien jar
(kindskinderen), kienj(t)skorf
(luiermand),
knie:nskoo:j
(konijnenhok), lievaskas (linnenkast), man:zbóks
(mansbroek), man-.shantj (in de uitdrukking man:shantj Ьао э, in
kracht wint de man het toch van de vrouw), newmeswaert
(noemenswaard),
ow.gzappel
(oogappel),
ou:gzbraoja
(wenkbrauwen), pae:rshao:r
(paardenhaar), pae.'rsmiddal
(paardenmiddel), pae:rspoo:t
(paardepoot, horrelvoet),
rinj(t)sfleis
(rundvleesch), sangarandaa.-chs ('s anderen
daags), saovas ('s avonds), smao:ndaa:chs
('s Maandags),
ëtervaskrank (doodziek), uu:lskuuka (uilskuiken, domoor),
vaadarspaart (erfdeel van vaderszijde), voogalskoo:j (vogelkooi). Wij hebben slechts een greep gedaan; er zijn er veel
meer.
S1

) Op breederen grondslag zou men ze resp. vorm van
2de, 3de en 4de orde dienen te noemen. (Vgl. van Ginneken:
„Grondbeginselen van de schrijfwijze der Nederlandsche
Taal" pag. 134 vlgd. en „Onze Taaltuin" VII pag. 161 vlgd.).
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Het lidwoord van bepaaldheid luidt vóór mannelijke en
vrouwelijke substantiva de* 2 ), vóór neutrale at. Het plur.
heeft voor alle geslachten maar één vorm: da- Vóór zelfstandig en half-zelfstandig gebruikte possessiva staat dar in
plaats van da (zie § 121 В I o opm.).
Dezen vorm dar heeft het lidw. ook vóór duuval (duivel),
echter alleen in bepaalde uitdrukkingen zooals at is of tat
duuvel dar mit speelt, het is alsof de duivel de hand in het
spel heeft, het is zeer toevallig.
Het lidwoord van onbepaaldheid, evenals het attribut, telwoord ein (zie § 120), onderscheidt alle drie de geslachten:
ana(n) (mannel. zie voetn. 32), an (vrouwel.), a(n) (neutr.
zie voetn. 37).
§ 118.
Hoewel de flexie der verschillende attrib. adjectiva een
groóte verscheidenheid vertoont, kunnen wij echter zeggen
dat zij gebaseerd is op: I o achtervoeging van -a, 2° verandering van sleeptoon in valtoon, 3° combinatie van beide veranderingen.
Het lijkt intusschen niet overbodig deze flexie hier nog
eenigszins nader te beschouwen.
Vooraf merken wij op dat het in het Roermondsch geen
declinatie-verschil meer veroorzaakt of het bepaalde dan
wel het onbepaalde lidwoord voorafgaat, en dat de vorm van
het neutrale attrib. adj. steeds identiek is met den vorm
van het onverbogen praedicatieve adj.
Wij verdeelen nu de adj. in 3 groepen.
I. de stam van het adj. eindigt op stemlooze consonantDe vormen van mannel. en vrouwel. vallen geheel samen;
beide krijgen het -a suffix, terwijl verandering van sleeptoon
in valtoon slechts plaats heeft bij adj. wier stamklinker een
ie, ei, e of i is en die niet door afleiding ontstaan zijn. Wij
krijgen dan 5 flexie-typen:
32

) Dit lidwoord luidt in het sing, vóór een onmiddellijk
volgend mannelijk substantief (of een bij een mannel. subst.
behoorend adj. of ordinale), dat vocalisch of met h-, d-, tbegint: dan. Onder dezelfde condities krijgen ook het
attrib. telwoord eina (een), het onbep. lidw. ana, dé adjectiva, de ordinalia en de bijvoegl. pronomina deze -л.
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О)

(2)
(3)
(За)
(4)
(5)

M.
bontj-э
wei:k-a
groo.í-з
vrae:md-d
33
zaacht-э )
weu:st-a

—
-

V.
bóntj-a
wei:k-d
groo:t-9
vrae:md-3
zaacht-э
weu:st-a

—
—
—
—
—
—

N.
bóntj (bont)
weik (week)
groo:/ (groot)
vraeimp (vreemd)
zaach (zacht) z. § 128
weu:s (zie index)

II. De stam van het adj. eindigt vocalisch, op -j of op
stemhebbende consonant.
Alleen de mannel. vorm krijgt het -э suffix; in éénsilbige
adj. vertoont zoowel de mannel. als de vrouwel. vorm steeds
verandering van sleeptoon in valtoon, in meersilbige nooit.
Er zijn 7 flexie-typen:
V.
N.
M.
— maagar
— maagar (mager)
(6) maagdr-d
(7) Ьгое:п-э
—
broem
— broen (bruin)
lang
— lank (lang)
(7a) lang-э
(7b) króm:m-d
—
krom:
— kromp (krom)
(8) kaa:j-3
kaa:j
— kaat (koud) zie § 150
— wilj:
— wiltj (wild) zie § 147
(9) wilj.-a
(10) blinj-a " )
—
blinj
— blintj (blind) z.§ 146
(11) keu:l-a
—
keu:ì
— keu:l (koel)
— roo.v
— roo:/ (rood)
(12) roo.У-з
III. Hiertoe behooren alle attributieve imperfecte en perfecte participia.
De vormen van mannel. en vrouwel. vallen weer geheel
samen; beide krijgen het -a suffix, maar verandering van
sleeptoon in valtoon heeft nooiï plaats. Zoo zijn er 4 typen:
(13)
(14)
(15)
(16)

M.
laevand-a
slao:pand-a
galeend-a
gamei:nd-a

V.
laevand-a
slao:pand-a
galeend-a
gamei:nd-a

N.
laevant (levend)
slao:pant (slapend)
galeent (geleend)
game'f.nt (gemeend)

аз

) Naar analogie van ech (echt), rech (recht), Mech
(slecht) flecteert ook vrech (brutaal): vrechi-a — vrecht-a
— vrech.
31
) Waarschijnlijk onder invloed van bóntj (bont) flecteert blóntj (blond) behalve volgens type 10 bovendien volgens type 1.
8

113

Indien perf. partie, eindigen op -eh, -f, -к, -ρ, -s, -è is dit
tengevolge van een combinatorische morpheemverandering
(§ 128):
M.
(17) gaduibd-d
(18) gakei:md-a

—
—

V.
gaduibd-a
gakei:md-a

—
—

Ν.
gaduip (gedoopt)
gakei:mp (gekamd)

(19) galengd-a
—
galengd-a
— galengk (gelengd)
(20) gastoo:vd-a —
gastoo:vd-a — gastoo:f (gestoofd)
Voor typen 18 en 19 vergelijke men voetnoot 20, voor type
18 bovendien type 3a.
Geheel op zichzelf staan de stoffelijke adj. Zij kunnen
alleen maar attributief gebruikt worden en bezitten voor de
drie genera slechts één vorm, op -a: iezara (ijzeren), bleeka
(blikken) »)
Als gewone meersilbige adj. op -r gedragen zich de comparatieven (zie § 123 b): grootara (grooter) — grootar — grootar. De superlatieven op -sta (zie eveneens § 123 b) bezitten
voor de drie genera slechts één vorm: voe:lsta (vuilste),
Soonsta (schoonste).
Het meervoud heeft steeds voor de drie geslachten slechts
één vorm. Daar deze altijd samenvalt met dien van het vrouwelijk enkelvoud, behoeven wij hier niet nader op in te gaan.
De gegeven vormen gelden ook voor het half-zelfstandig
en zelfstandig gebruik. Zelfstandig gebruikt heeft het meervoud echter voor alle geslachten den vorm van het mannelijk enkelvoud.
Ook de correlatie praedicatief — attributief is in het bovenstaande volledig behandeld.
Ik wijs tenslotte nog op een reeks staande uitdrukkingen
zooals aa:jarwéts (ouderwetsch), van goo:jan toes (van goeden huize), goo:tschamoo:jts (goedsmoeds), van hoogar hantj
(van hooger hand), lanksaa:marhantj (langzamerhand), lietartiet (later, op den duur), nuuj:jarwéts (nieuwerwetsch),
zee:ndar ouga (ziender oogen) e.a. Bovendien komt nog een
regelmatige genitief van alle mogelijke adjectieven voor na
get (iets, wat) en niéks (niets): get, nìeks feims, goo:ts,
lekkars, nuu:(j)ts, raa:rs, §oo:ns, Swarts, wits enz. (iets, niets
heerlijks, goeds, lekkers, nieuws, raars, moois, zwarts, wits).
" ) Het van goltj (goud) afgeleide adj. golj:a bezit daarnaast voor het vrouwel. een tweeden vorm go//*; (vgl. type 9).
114

Van een casus-correlatie zijn dus nog talrijke sporen aan
wezig.
§ 119.
Behalve de in § 117 besproken sporen van een casus-corre
latie kennen de substantiva een getal-correlatie. Praeposities
kunnen de betrekking tot andere woorden uitdrukken.
Het Roermondsch vormt het meervoud door middel van
een suffix of door een vocalische alternatie, soms door een
combinatie van beide. Als suffix komen in aanmerking:
-э, dr en -s: waék (week) — waek-э, wief (wijf) — wiev-эг,
Ьеккэг (bakker) — Ьеккэг-s. (Jong, jongen en zaak, zaak
hebben -as: jóngas, zaakas). De vocalische internaties zijn
velerlei, bijvoorbeeld knaok (knook, been) — knäök, bank
(bank) — benk, bein (been) — beim; zij worden in hoofdstuk IX uitvoerig behandeld.
Enkele subst. hebben voor enkel- en meervoud maar één
vorm. Het zijn ber.f (barbeel), drunk (dronk), halfarsa
(vrouw van een halfar d.i. bewoner van een boerenhofstede),
seut (geweerschot, scheut), soon (schoen), steek (messteek),
swee:gdrsd (schoonzuster) en zuunj (zonde). 3e )
Abstracta en stofnamen kennen in beteekenis geen meervoud en bezitten bijgevolg ook geen meervoudsvorm, bijv.
ее.т (eer). moo:t (moed), melk (melk), zantj (zand). Echter
ook niet van alle concreta zijn meervoudsvormen in gebruik.
§ 120.
De cardinalia kennen uiteraard geen enkel- of meervoud.
Slechts ein (één) kent een genus-onderscheid: mannel.
еіпэ(п) (zie voetnoot 32), vrouwel. ei:n, neutr. ein " ) . Deze
zelfde vormen, maar onbetoond, heeft het onbepaalde lid
woord: эпэ(п) (zie voetnoot 32), эп, эп31)
De cardinalia zijn: ein, twee:, drie, vee:r, vief, zés, zeeva,
ach, neegd, tee:n, éhtef, twel:hf, dertee:n, veer:tee:n, vieftee:n, zéstee:n, zeevdtee:n, achteem, neeg$tee:n,
twintjich,
ein en twintjich, twee: en twintjich, drie en twintjich enz.;
dertich, fee:rtich (ein en vee:rtich enz.), fiéftich (ein en
3e

) Volgens Simons (Het Roermondsch dialect, enz.) behoorden hiertoe vroeger ook nog seep (schip) en vés (visch).
Als meervoudsvorm zijn dit thans echter verouderde vormen. Zij krijgen tegenwoordig het -э-suffix.
" ) In dezen vorm slechts alleenstaand of vóór vocalisch
of met h- anlautende woorden; in andere gevallen: еі(э).
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vieftich enz.), séstich (ein en séstich enz.), seevatich (ein en
seevatich enz.), tachatich (ein en tachât ich enz.), neegatich,
hongart, hóngart (en) ein, hóngart (en) twee: enz.; twee:hóngart, driehóngart enz.; doezant, twee:doezant, driedoezant enz.; maljoe:n.
De ordinalia worden gevormd met -da of -sta (zie § 123 c).
Zij bezitten voor de drie genera slechts één vorm. Alleen
ee:rsta (naast eersta) bij een vrouwel. subst. is nog een interessant spoor van het genus-onderscheid.
Aan distributieve uitdrukkingen is het Roermondsch arm.
óngar of mit ós twee:ja, drié:a, vee:ra, vie(:)ve (onder
ons of met z'n tweeën, drieën, vieren, vijven) komt wel voor,
maar de rest wordt omschreven, bijvb. op z'n eentje: al:lei:n,
onder ons zessen of met z'n zessen: óngar of mit zés man.
§ 121.
De pronomina onderscheiden wij in zelfstandige en bijvoeglijke.
A. Zelfstandig zijn:
I o . de pronomina personalia.
Afgezien van een groep vaste verbindingen: mien:s, dien:s
zien.s, oo:s, eu:rs, häö:rs chalieka (mijns, jouws, zijns, ons,
uws, huns gelijken) treffen wij als echte, volop levende
casus-correlatie slechts die van casus rectus: casus obliquus
aan.
SING.
I

II

III

CR.
ich doe, dich hae
zie, za
at het, at
dich
hem:, am häör, эг-za at hem:, am
C O . a) afh. v/e w.w. mich
— hem:, am
dich
hem:, am häör, ar
b) na een praep. mich
PLUR.
I

II

III

M.env!
veer, var geer, gar zie, za
CR.
ós
häör, ar-za
C O . a) afh. v/e w.w.
uch
häör, ar
ós
b) na een praep.
uch
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Ñ!
za
za
—

Bij inversie (zie ook de opm. bij pron. interrogai, en relat.)
heeft doe nog den enclitischen vorm (і)э, en hae de vormen
dar en іэг (achter een praeteritum-vorm staat (t)a slechts
bij sterke w.w.).
Voor den 2den pers. sing, bestaat nog een beleefdheidsvorm die echter geheel samenvalt met den vorm van den
2den pers. plur.
OPMERKINGEN.

1. Bij Sing. Ill mannel.
a. De volle vorm hem: wordt alleen maar gebruikt voor
personen. Heeft men bij de andere categorieën behoefte aan
een geaccentueerden vorm, dan bezigt men het demonstrat.
dem:
b. эт na praeposities wordt slechts gebruikt voor perso
nen en dieren. Bij lichaamsdeelen, boomen, voorwerpen etc.
bezigt men een voornaamwoordelijk bijwoord, bestaande uit
d(a)r + 'n bijwoord dat steeds 3 8 ) gelijkluidend is aan de
praepositie; i.p.v. еи эг эт (over 'm), in эт (in 'm), mit эт
(met 'm), óngar эт (onder 'm), op эт (op 'm), töss9 эт
(tusschen 'm), van эт (van 'm) enz. dus: агеи эг, drin,
ddrmit, dróngar, drop, ddrtössa, аэг ап enz.
2. Bij Sing III vrouwel.
a. De volle vormen zie en häör worden ook bij voorkeur
gebruikt voor personen, hoewel dit hier niet zoo streng onderscheiden is als bij de mannel. woorden. Häör echter op
zijn hoogst voor dieren, want:
b. эг (häör) gebruikt men slechts voor personen en dieren. Bij vruchten, bloemen, letters, abstracta, voorwerpen etc.
duidt men aan door гэ, maar ook voor kleine en weinig ge
waardeerde dieren is гэ gebruikelijker dan эг (häör). Ook
hier maakt men bij behoefte aan een geaccentueerden vorm,
gebruik van demonstrat. pron. (zie 2°).
c. гэ in casus obliquus voor personen gebruikt, getuigt
van minder waardeering dan wanneer men met häör (er)
aanduidt.
d. гэ wordt nooit gebruikt na een praep. Kan men niet
vervangen door häör (эг), dan bezigt men een voomw. bij") Alleen naast darvan wordt ook nog draaf gebruikt, ter
vervanging van van эт (van 'm).
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woord, bestaande uit d(d)r + 'n bijwoord dat steeds gelijk
luidend aan de praep. is (zie opm. 1 b).
'
3. Bij Sing. Ill neutr.
a. at wordt nooit gebruikt na een praep.; men bezigt dan
een voornw. bijwoord, bestaande uit сІ(э)г + 'η bijwoord
dat steeds gelijkluidend aan de praep. is (zie opm. 1 b).
b. De neutraleO) vorm het (at) met den casus obliquus
hem: (am) mag enkel en alleen gebruikt worden voor een
vrouw of meisje waarmee zoowel spreker als aangesprokene
op vertrouwelijken en minstens op gelijken voet staan, maar
moet dan ook gebruikt worden: een man duidt zijn vrouw
tegenover zijn ouders en goede kennissen aan met het (at)
en hem: (am), maar tegenover de kinderen en vreemden met.
zie (za) en hëör (ar).
с Kinderen worden alleen als ze nog heel klein zijn met
at aangeduid. Wel duidt men in den casus rectus meisjes'
aan met at, maar dit is het „neutrale" at van opm. 3b, want
in den casus obliquus is het altijd hem: (am). Voor jongetjes
is het hae (casus rectus) en hem: (am) (casus obliquus).
4. Bij plur. III mannel. en vrouwe!.
a. De volle vorm zie wordt bijna uitsluitend gebruikt voor
personen; zoo ook hëör, maar in den casus obliquus mag
men als 't niet over personen of dieren gaat, zelfs geen ar
gebruiken. Men duidt dan aan met za, hetgeen ook voor
kleine en weinig gewaardeerde dieren meer gebruikelijk is
dan ar (hëör). Bij behoefte aan een geaccentueerden vorm
maakt men weer gebruik van pron. demonstrat. (zie 2°).
b. za wordt nooit gebruikt na een praep. Kan men niet
vervangen door /lào'r (ar) dan bezigt men een voornw. bijwoord, bestaande uit d(a)r + 'n bijwoord dat steeds gelijkluidend aan de praep. is (zie opm. 1b).
2°. pronomina demonstrativa.
Er zijn twee groepen: deeza, dee.s, dit en dae, dié:, det.
Deeza (τη.), dee:s (v.), dit (n.) worden bij voorkeur ge
bruikt voor aanduiding in de onmiddellijke omgeving. Dit
pronomen kent geen casus-onderscheid, en heeft voor het
plur. maar één vorm: dee:s.
In de tweede groep treffen wij weer een correlatie casus
rectus: casus obliquus aan:
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M.
[ C.R.
dae
aing
( C O . a) afh. v/e w.w. dae, dem:
b) na een praep. dae, dem:
..

Plur.

Beide casus

V.
die:
die:
dié:

Ν.
dei
dei
dem:
det
dem:

die:

Parallel aan het gebruik van het en hem: voor een vrouw
of meisje (zie boven), loopt het gebruik van det met —
alleen in dit geval — den casus obliq. dem:
Voor kinderen geldt mutatis mutandis weer opm. 3c bij de
pron. pers.; dus voor jongetjes dae (ст.) en dem: (dae) (co.),
voor meisjes det (c.r.) en dem: (co.).
Dem: (waarnaast dae) voor 't mannel. sing, casus obi.
wordt alleen gebruikt voor personen en — zelden — groóte
dieren.
3°. pronomina interrogativa.
Deze kennen getal- noch casusonderscheid, terwijl mannel.
en vr. vorm samenvallen: wae:m (m. en v.) — waat (п.).
Wiens schoen?, wie z'n schoen?, wie d'r schoen? luidt in
't Roermondsch allemaal eender: wae:m ziena soon? Wel
congrueert het pron. poss. met het genus van het substantief:
wae:m zien: plaa:ts? (wie z'n of wie d'r plaats?), wae:m zie
kientj? (wie z'n of wie d'r kind?). Vgl. В I o .
4°. de pronomina relativa.
¡
Ook dit pronomen kent geen casusonderscheid. De sing,
vormen zijn: dae (та.); die: (v.); waat, det (п.). Het plur.
heeft voor alle genera: dié:
Eigenaardig is de verbinding van casus obliquus der pronomina interrogativa en relativa met het pron. pers. van den
2den pers. „Zeg wien (wat) jij gezien hebt" bijvb. luidt niet:
zék wae:m (waat) doe gazeen hops, maar: zék wae:ms toe
(ta) gazeen hops en zék waas toe (ta) gazeen hops. „Zeg wien
{wat) jullie gezien hebben" is: zékt wae:mp cheer (char)
gazeen höp, zékt waat cheer (char) gazeen höp.
Hetzelfde merken wij op als wae:m en waat, verbonden
met ouch (ook), onbepaalde voornaamwoorden worden:
„wien je ook vraagt": wae:ms ta ouch freu:chs enz.
De man dien jij (jullie) gezien hebt:
da man daes toe (ta) gazeen hops.
da man daet cheer (char) gazeen höp.
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De vrouw die jij (jullie) gezien hebt:
da vrou: die:s toe (ta) gazeen hopsda vrou: die:t cheer (cher) gazeen höp.
Het kind dat jij (jullie) gezien hebt:
at kiéntj desfwaas) toe (ta) gazeen
hops.
at kiéntj det(waat) cheer (char)
gazeen höp.
De pron. interrog. kunnen voorafgegaan worden door
praeposities, maar heel gewoon is ook dat deze constructie
vervangen wordt door woo (waar) + adv. (gelijkluidend aan
praep.)· Dus:
aan wae:m (waat) naast woo-aan?
bie wae:m (waat) naast woo-bie?
in wae:m (waat) naast woo-fn?
mit (met) wae:m (waat) naast woo-mit?
'.· ι op wae:m (waat) naast woo-op?
van wae:m (waat) naast woo-ven?
enz.

\
J
r
) Scheidbaar.
V
J
'

De mannel. en vrouwel. pron. relat. (sing, en plur.) kunnen
voorafgegaan worden door praeposities. Maar het pron. in
terrog. wae:m (m. en v., sing, en plur.) treedt dan in de plaats
van relat, dae (m.). en die: (v. sing, en beide genera plur.).
Dus:
„de jongen(s) van wie(n)
da jóngfas)
„de vrouw(en) van wie ik
da vrou:(a)

ik dat gekregen heb" wordt:
van wae:m ich iet chakreega höp
dat gekregen heb" wordt:
van wae:m ich tei chakreega höp.

Deze constructie is echter ongewoon; liever gebruikt men
in zoo'n geval het voornaamw. bijwoord bestaande uit woo
(waar) + adv. (gelijkluidend aan praep.). Deze constructie
moet gebruikt worden i.p.v. pron. relat, neutr. voorafgegaan
door praep. Dus bijvb. aan, achter, bij, door, in, langs, met,
naast, op, over, tusschen, uit, van wie(n) of wat of welke
(sing, en plur. alle genera) wordt resp.: woo-aan, woo-achtar, woo-bie, woo-door, woo-in, woo-langs, woo-mit, woonaeva, woo-op, woo-euvar, woo-tössa, woo-oet,
woo-van
(scheidbaar).
De verbinding van dit woo met het pron. pers. van den
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2den pers. vertoont weer de boven gesignaleerde eigenaardigheid: „De man met wien jij (jullie) spreekt" bijvb. luidt:
dg man woos toe (ta) mit Spriks en: da man woot cheer
(char) mit Sprék.
5° pronomina indefinita.
4

Er zijn er verschillende: ma (men); ee(:)dar (ieder), eedarein (iedereen); eina (iemand), geina (niemand); eemas-get
(iemand-iets), neemas-niéks (niemand-niets). '")
Eemas en neemas worden alleen voor personen gebruikt.
Overigens hangt juist van deze onbep. pron. het gebruik
sterk af van allerlei momentane omstandigheden.
6°.

de pronomina reflexiva.

v

Deze kennen wel getalverschil maar geen geslachtsonderscheid. Een nominativus bezitten zij niet, terwijl de vormen
van dat. en accus, samenvallen. Deze zijn voor Isten pers.
sing, mich, voor 2den pers. sing, dich, voor 3den pers. sing,
en plur. zich, voor Isten pers. plur. ós, voor 2den pers. plur.
uc/i. Ook komen de volgende verbindingen met zeUlaf (zelf)
voor: michsehlaf, dichsehlaf, zichseldaf, ósseUlaf, uchsehlaf
(mijzelf enz.).
B)

Bijvoeglijk zijn:

Io.

de pronomina possessiva.

Het Roermondsch heeft er zes, van verschillenden wortel.
Elk pron. nu heeft drie genus-vormen, congrueerend met het
genus van het subst. waar de pron. bij behooren, en één vorm
voor het plur. (die altijd samenvalt met dien van het vrouwelijk sing.). Casus-onderscheid komt niet voor, behalve in 'n
groepje staande uitdrukkingen: dmf:j mienantwil:, dienantwil:, zienantwil:, oozantwil:, eurantwil:, häörantwil: (om
mijnentwil enz.).
3e

) Sterk op weg om onbep. pron. te worden — als ze
het tenminste nog niet zijn — zijn bovendien anamien:s
(iemand; lett. een mensch) en vooral ganamien.s (niemand;
lett. geen mensch).
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M.
Voor Isten p. sing.
Voor 2den p. sing.
Voor 3den p. sing, mannel.
en neutr.
Voor 3den p. sing. vr. en plur.
(alle genera)
Voor Isten p. plur.
Voor 2den p. plur.

SING.
V.
Ν.

PLUR.

тіепэ mien: mien )
mien:
dien: dien \*i\ dien:
diena
zien:
ziena *") zien: zien \
I

häöra

häö.-r häör

häö:r

ooza
eura

oo:s oos
eu.T eur

oo:s .
eu.T

Opmerking. Betrekking hebbend op een mannel., vrouwel.
of meervoudig subst. worden van bovenstaande bijvoegl.
pron. zelfstandige gevormd door voorvoeging van dar, bijvoorbeeld: dar miena (de mijne m. sing), der dien: (de jouwe
vr. sing, en alle genera plur.), dar ooza (de onze m. sing.),
dar eu:r (de uwe vr. sing, en alle genera plur.). Betrekking
hebbend op een neutraal subst. luiden de zelfst. pron.: at
mien:t, dien:t, zien:t, häö:rt, oo:s, ew.rt.
Voor den 2den pers. sing, bestaat nog een beleefdheidsvorm, die echter geheel samenvalt met den vorm van 2den
pers. plur.
2°.

pronomina demonstrativa.

Wij ontmoeten weer de twee groepen: deeza (m.), dee:s
(v.), dit (п.), dee:s (plur. alle genera) en dae (m.), dié: (v.),
dei (п.), dié: (plur. alle genera). In tegenstelling met het
zelfst. pron. kent deze laatste groep, bijvoeglijk gebruikt,
geen casus-onderscheid.
Met genusverschil voor mannelijk en vrouwelijk komt
geena, gee:n nog voor in de verbindingen aan geena kant]
(aan den overkant) en aan gee:n zié: (aan de overzijde).
40

) Parallel aan het gebruik van het en det voor een vrou^y
of meisje (zie boven), loopt het gebruik van dezen vorm voor
een vrouwelijke bezitster; ziena mant jal (haar mantel) noemt
een man den mantel zijner vrouw tegenover ouders en
goede bekenden.
41

) Slechts vóór vocalisch of m e t h a n l a u t e n d e a d j . o í
subst. A n d e r s h o o r t m e n de η niet. Vgl. voetn. 37.
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3°. pronomina interrogativa.
Ook hier twee groepen:
wélkd (m. sing.), wélka (v. sing.), welk (η. sing.), wélka
(alle gen. plur.).
waatfdtd (m. sing.), waatfar (v. sing.), waatfar (n. sing.),
waatfar (alle gen. plur.).
Dus wel getal- en genusverschil maar geen casus-onderscheid.
4°. pronomina indefinita.
Positieve: ееаэгэ (m. sing.), ееаэг of ее:аэт (v. sing.), ееаэг
(η. sing.), geen plur.
Negatieve: geina (m. sing.), gei:n (v. sing.), gein42) (η.
sing.), gei:n (alle gen. plur.).
Ook hier getal- en genusverschil maar geen casus-onder
scheid.

4

")

Zie vorige voetnoot.
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HOOFDSTUK VII.
DERIVATIEVE W O O R D V O R M I N G .
§ 122.
Naar gelang het resultaat dan wel het uitgangspunt der
woordvorming een nomen of verbum is, onderscheiden wij
een nominale en verbale resp. denominatieve en deverbatieve
woordvorming.
Wegens de groóte verscheidenheid van de afzonderlijke
gevallen moeten wij hier van een volledige behandeling
noodgedwongen afzien, en ons beperken tot een korte bespreking van belangrijke categorieën.
§ 123.
In de nominale woordvorming zijn dit:
a) de diminutiva«
Alle substantieven die niet eindigen op -j, -nj, -t of -tj
krijgen het suffix -ka.
In de diminutiva van grondwoorden op -j, -nj, -t of -tj is
de grens tusschen wortel- en suffixmorpheem niet duidelijk
te zien. Op den suffixnaad ontstaan klankverbindingen wier
bespreking weliswaar pas in het volgend hoofdstuk aan de
orde is, maar waar wij hier toch reeds even op moeten
wijzen: snee:j (snede brood of koek) — Snee:tje (suffix-f/a.
Zie § 132 B); wónj (wonde) — wunjtjd (of wun:tjd? suffix
-tja. Zie § 132 C); kee:t (keet) — kee:tja (hier schijnt -ja het
suffix te zijn; uit de phonemen / en j is dan echter één nieuw
phoneem tj ontstaan. Of is de -/ in de tj van het suffix -tja
opgegaan? Zie § 24 en § 132 A); lintj (lint) — lin:tja (hier
schijnt -a het suffix te zijn; waarschijnlijk echter is de tj in
het suffix -tja opgegaan). In § 24 is opgemerkt dat het phoneem tj niet voorkomt dan na / en n; wij zien aan deze voorbeelden dat op den suffixnaad van diminutieven dit phoneem niet aan die omgeving is gebonden.
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Bij de subst. eindigend op -ch, -k of -ng krijgt de diminutiefvorm een s als verbindingsmorpheem tusschen wortel en
suffix: vleerch (vlieg) — v/ee.-c/isfca; brok (brug) — brökska;
Slang (slang) — slengskd.43)
In lexicale woorden wordt η vóór к steeds als ng gereali
seerd, bijvb. bank (bank), blank (blank), bonk (bonk), dr/nfca
(drinken), ink (inkt), rank (rand), vonk (vonk). Het is weer
op den suffixnaad van diminutiva dat de η vóór к haar
zuiver dentaal karakter behoudt: Ьеи:пкэ (boontje), кгаеткэ
(kraantje), ріп:кэ (pinnetje) enz. Men zie verder § 134. Zoo
zullen wij het nog vaker tegenkomen, dat bepaalde phoneemof klankverbindingen slechts op morpheemnaden voorko
men.
Ook van sommige adj. worden dimin. gevormd: klei:n —
kleUntja (kleintje), groo:/ — groo:tja (grootje), bittar —
ЬШэгкэ (bittertje), zoer — zuu:rtja (zuurtje), blou: — blou:ijd (blauwtje), roo:f — roo:tjd (meisje met roode haren),
swart — swartje (zwart prentje), lee:f — Іее: экэ (liefje),
róntj — run:tj3 (rondje). Wij zien hier andere condities dan
bij de subst. voor het optreden van -кэ en -(t)id (na een г
zelfs allebei); men dient bij verschillende van deze dimin.
echter aan invloed van het alg. Nederlandsch te denken.
Ook van de cardinalia 1 t. e. m. 10 kunnen dimin. gevormd
worden, maar het zijn dan substantiva in de beteekenis van
„het cijfer een", „het cijfer twee" enz. De vorming is dan
ook heel regelmatig:
эп ein
an twee:
эп drie
эп vee.-r
эп vief

—
—

эп еіпкэ
э і\ ее:кэ

—
—

э
э

— э ¿гіекэ

ее:гкэ
viefka

эп
эп
эп
эп
эп

zés
гее э
ach
neeg«?
teem

— э zéska
— э гее экэ
—
—
—

эп ескзкэ
э neegafca
э іее:пкэ

э йоІ]:э tee:ni'j3 (een gouden tientje) lijkt mij vertaald Ne
derlandsch.
Slechts sporen zijn er van adverbia met dimin. suffix: Mil:
— Ш1:кэ$ (stilletjes), nei — netjds (netjes), Іеккэг — Іеккэгkds (lekkertjes), s waak — swaekskas (zwakjes), lanksaa:m
— lenksamkas (langzaam).
" ) Bij de subst. op -э komen allerlei diminutiefvormingen
voor: veule (veulen) — еиіэкэ; waag3 (wagen) — ivaegaska;
meuh (molen) — теиікэ; киикэ (kuiken) — киикзкэ; Іаакэ
(laken) — Іаеквкэ.
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b) de comparativa en superlativa.
Deze worden gevormd met de suffixen resp. -ar en -sta:
Stief (stijf) — ëtie:v-ar — stie:f-sta; zaach (zacht) — zaacht-ar
zaach-sta. Eindigt het adj. op -s, dan verschijnt het superlatief-suffix als -ta, tengevolge van het samenvallen der beide
s-en: vie:s (vies) — vie:z-ar — vie:s-ta; eindigt het adj. op
een vocaal, dan krijgt de superlatief een f als verbindingsmorpheem: roe (ruw) — roe:-t-sta, vrie (vrij) — vrie:-t-sta.
Eindigt het adj. op -/, -n of -r, dan krijgt de comparatief een
d als verbindingsmorpheem: smaal (smal) — smaa:l-d ar;
§oo:n (schoon, mooi) — soon-d-ar; Swao:r (zwaar) àwaord-ar.
c) de ordinalia.
Uitgezonderd 8 worden van de cardinalia 2 tot en met
19 de ordinalia met het suffix -da gevormd; van 8 en de cardinalia vanaf 20 met het suffix -sta.
Het ordinale bij ein (een) is eersta; bij 101, 201 enz. zijn de
ordinalia: hóngard-en-einsta, twee:hóngard(-en-)einsta
enz.
In het begin van ieder nieuw honderdtal keert van 2 tot
en met 19, uitgezonderd bij 8, het suffix -da weer terug.
Voorbeelden: (men vergelijke § 120) ein — eersta, twee:
— tweeda, drie — derda, vee:r — veerda, vief — viev:da,
zés — zézda, zeeva — zeevanda, ach — achsta, neega —
neeganda, tee:n — teeinda, él:laf — éhlavda, tweUlaf —
tweluavda, dertee:n — dertee:nda, vee:rtee:n — vee:rtee:nda, viéfteem — viefteemda, zéstee:n — zésteemda, zeevatee:n — zeevateemda, achteem — achtee:nda, neegateem —
neegatee:nda, twintjich — twintjichsta; ein en twintjichsta,
twee: en twintjichsta enz.; dertichsta, fee:rtichsta,
fiéftichsta, séstichsta. seevetichsta, tachatichsta, neegatichsta, hóngarsta, hóngard en einsta, hóngart (en) tweeda, hóng:ard (en)
derda enz.; twee:hongarsta, twee:hóngard (en) einsta enz.;
driehóngarsta, vee:rhongarsta enz.; doezan(t)sta,
doezand
en einsta enz.; twee:doezan(t)sta,
driedoezan(t)sta
enz.;
maljoe:nsta.
d) persoonsnamen (meerendeels mannelijke), afgeleid óf
van verba (nomina auctoris), óf van adjectiva (dragers van
de betreffende eigenschap) óf van substantiva (persoonsnamen die op een of andere wijze met het begrip van het
grondwoord samenhangen).
Hiervoor zijn verschillende suffixen in gebruik. Het zijn
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de ontleende -ant, -ent, -äö:r, -ee:r, -ar, -art, -aaras, -is (-íes)
en verder -эгік en -ling. Hiervan zijn echter -an/, -ent, -aö:»;
aaras en -is C-ies) niet productief. M.i. dienen wij hier eer
van ontleende woorden (sommige waarschijnlijk via het Nederlandsch) dan van ontleende suffixen te spreken. De voorbeelden zullen dit verduidelijken. Met -ani: muuzzakant
(muzikant), kóm-.mandant (commandant), krittdzant (vitter),
кот:тэаіе:апі
(komediant), sól:lasatant (sollicitant), próttastant (protestant), tóhhgant (seminarist, theologant) e.a.
Met -ent: prizzadent (president), stuuddent (student), aggent
(agent), e.a. Met -äö:r: dir:raktäö:r (directeur), in:§paktäö:r
(inspecteur), dizzartäö:r (deserteur), bóm:bazaö:r (boemelaar, vgl. Fra. bombance), riSSarsäö:r (rechercheur), gar:nasá'ó'.T (stoffeerder), ëoeffaö:r (chauffeur), kón:daktaö:r (conducteur), móddalaö.-r (modeleur), goevvarnäö.T (gouverneur), kon:tarläö:r (controleur), soeffläö'.r (souffleur) e.a.
Met -aaras: sikkartaaras (secretaris), kóm:masaaras (commissaris), nóttaaras (notaris), fal.saaras (valschaard) e.a. Met
-is (-iés): massanis (-íes) (machinist), ar:tiés (artist), móddiés (modiste), kom:manis
(communist), blóm:manws **)
(bloemist), iihlafaniês (telefonist(e)), til:lagraa:fiès (telegrafisi), kappìé:taa:lis (kapitalist) e.a.
Het Lat. suffix -arius is, gelijk wij weten, langs twee wegen
in de Nederlandsche taal gekomen: rechtstreeks uit 't Latijn
(Ndl.-aar) en via het Fransch (Ndl.-ier). Hoewel het Roermondsch maar één vorm -ee:r van dit productieve suffix
kent, onderscheidt men toch ook hier tweeërlei oorsprong:
is het via het Fransch ontleend, dan heeft het suffix den
klemtoon, in het andere geval de woordstam: a) winkalee.T
(winkelier), kantanee:r (kantonnier), her.-bargee.T (herbergier); b) §taamalee:r (stotteraar), wanjelee:r (wandelaar),
treuzalee:r (treuzelaar) en door dissimilatie: touvanee:r (toovenaar), plee:stanee:r (pleisteraar, stukadoor) " ) .
Doordat in woorden als kantanee.-r, touvanee:r, plee:stanee:r telkens een η aan het suffix voorafging, kon het taaigevoel verzwakken, werd de scheidingsnaad niet scherp
meer gezien en ging -пее.т voor een suffix gelden. Zóó kon**) Vgl. beneden bij -neer.
4
°) De afleidingen met geaccentueerd suffix zijn bijna
zonder uitzondering gevormd van substantiva, de andere
voor het overgroote deel van verba.
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den dan ontstaan: Лао алее.т (tuinman), rinf/алеет (rente
nier), kïwazanee:r (kluizenaar), kiinstdnee:r (kunstenaar), met
-Э- als verbindingsmorpheem. Het boven genoemde blom:
manies (bloemist) is op dezelfde wijze ontstaan, onder in
vloed van massaniés (machinist), pìe:anìes (pianist) enz.
Ook -ar is zeer productief. Bijna zonder uitzondering zijn
het deverbatieve afleidingen: Ьеккэг (bakker), v^rvar (ver
ver), каегіэг (kaarter), ЫесЫэг (slager), jaegar (jager) enz.
Eindigt de stam op -/ of -r, dan treedt een -d- als verbindings
morpheem op: möliddr (molenaar), spaerder (spaarder), bòetseerdar (boetseerder), viel:dar (zie Index). Na -л niet altijd:
aanspen:ddr (beginneling), varstäömdar (verstaander) naast
кіптэг (kenner), win.-nar (winnaar). Vgl. onder b).
Soms is er aanraking met het -ar/-suffix: ivörgar naast
wörgart (harde werker), prewvar naast preutvart (drinker).
Ook dit suffix is productief; het vormt bijna uitsluitend deverbatieven, die in hoofdzaak gemeenslachtig zijn. Zij hebben
'n min of meer ongunstige beteekenis: sree:vart (schreeuwer), bui:zart (drinkebroer), knoo:jart
(knoeier), nuttart
(leelijkerd, valschaard), èantjari (kwaadspreker), joetsari
(straatloopster), druimart (droomer) e.a. Bui:zart wordt
alleen gebruikt voor mannen, joetsart alleen voor vrouwen;
de andere zijn gemeenslachtig.
-arik, ter vorming van gemeenslachtige persoonsnamen,
vormt afleidingen van adjectieven: Móm:marik (domoor),
lui:arik (luiaard), valsarik (valschaard), slum:marik (slimmerd), vieizarik (viezerd) e.a. Niet productief.
Naast -ing, dat in het R. in het geheel niet productief is
ter vorming van persoonsnamen (keuning, koning), heeft
zich in het Nederlandsch en andere talen, op analoge wijze
als in 't R. bij -ее.т > -пее.т, een suffix -ling ontwikkeld. Dit
suffix bestaat ook in het R. Het is tamelijk productief, en
vormt (meest mannel.) persoonsnamen, zoowel van verbale
als van nomin. stammen. N a beklemtoonde syllabe treedt -aop als verbindingsmorpheem. Huuraling (huurder), varëteu:
taling (verstooteling), nao:kóm:maling (nakomeling), varékkaling (van varékka, verrekken), lam.meling (lammeling),
baroe.-raling (beroerling), lee:valing (lieveling). 4°)
4e

) twee.raling
pheem.
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(tweeling) heeft -ra- als verbindingsmor-

De volgende voorbeelden (in de volgorde der besproken
suffixen) toonen aan dat de pluralia en diminutiva dezer
afleidingen weinig bijzonders vertoonen (zie echter § 129).
AFLEIDING

PLURALE

muuzzdkant (muzikant)
kóm:madiê:ant (komediant)

DIMINUTIEF

— muuzzskantd
—
— kóm:mddié:ant9 —
Stuuddent (student)
—
— Stuuddentd
prizzddent (president)
—
— prizzadenta
inspaktäö:r (inspecteur)
— inSpaktäö.Ts
—
kón:daktaö:r (conducteur)
— kon:daktäö:rs —
kóm.'masaaras (commissaris) — kómtmasaarasa —
—
nóttaaras (notaris)
— nóttaarasa

muuzzakenija
kóm:madie:ent¡9
Stuuddentja
prizzadentja
inëpektaö:rka
kon:daktäö:rka
van al deze
woorden niet in
gebruik.

winkalee:r (winkelier)
staamalee:r (stotteraar)
haovanee.T (tuinman)

— ma§§anista
— til:lagraa:fiésta
— winkalee:rs
— ètaamalee:rs
— haovanee:rs

— maèèaniska47)
— til:lagraa:fiéska
— winkalee:rka
— §taamalee:rka
— haovanee:rka

bekkar (bakker)
jaegar (jager)
möl:dar (molenaar)

— bekkars
— jaegars
— möld ars

— bekkarka
— jaegarka
— möl:darka

Sree:vart (schreeuwer)
buuzart (drinkebroer)
joetsart (straatloopster)

— §ree:vars
— bui:zars
— jòétsars

— èree:varka
— (buvzarka)")

$tóm:marik (domoor)
vie:z0rik (viezerd)
huuraling (huurder)
leervaling (lieveling)

— èfóm:marikka
— vie:zarikka
— huuralinga
— lee:valinga

— Sióm:marikska
— vie:zarikska
— (huuralingska)
— lee:valingska

maSSanis (machinist)
1il:lagraa:fiés (telegrafist)

e) denominatieve en deverbatieve adjectieven.
Ze worden gevormd met de volgende suffixen: -lik, -baa:r,
-гаа:т, -ich (-loo:zich, -echtich, -mao:tich, -iich, -arich), -s,
-а (-эта) en de tegenwoordig niet meer als suffix gevoelde
") Ook van deze woorden zijn de diminutiva weinig
gebruikelijk.
4
') De dim. zijn weinig of niet gebruikelijk wegens de min
of meer ongunstige beteekenis der grondwoorden.
9
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-I en -r. Bij ontleend -aa:l, -ааЪэІ, -ant, -ent, -euis, -геЬэІ,
-ie:f, -ìék, -uut, -íes kunnen wij weer beter spreken van ontleende woorden, want als suffix zijn ze in 't geheel niet
productief.
-lik vormt afleidingen van substantiva, adjectiva en verba:
vruntj (vriend) — vruntjalik. Iettar (letter) — létterlik, geis
(geest) — geistalik; erm (arm) — ermalik, eiga (eigen) —
eigdlik, krank (ziek) — кгепкэіік; winsB (wenschen) — winsaïik, ergard (ergeren) — ergarlik, smaaka (smaken) — §maaкаіік. Wij zien dus, dat bij de verba het suffix achter den
wortel komt, terwijl dan na beklemtoonde syllabe, evenals
bij de subst. en adj., -a- als verbindingsmorpheem optreedt.
Productief.
-baa.T vormt afleidingen van verbale wortels: aeta (eten)
— aedbaa:r, wassa (wassen) — wazbaa:r, danka (danken) —
danGbaa:r. Weinig productief.
-zaa:m vormt afleidingen van verba en nomina: spaara
(sparen) — ëpaarzaa:m, lee:ra (leeren) — Iee:rzaa:m, hulp
(hulp) — bahulpsaa:m. Weinig productief.
Het productieve -ich vormt in hoofdzaak afleidingen v^n
substantiva; ook echter van adjectiva en verba: dòrs (dorst)
— durstich, noo:t (nood) — neulich, hantj (hand) — henjich, spiet (spijt) — spietich, jaoimar (jammer) — jao:marich; stief (stijf) — §tie:vich, glat (glad) — glattich; duuzala
(duizelen) — duuzalich, kin:na (kennen) — einkin:nich. Zooals wij zien, kunnen op den naad weer allerlei vrije alternaties en combinatorische morpheemveranderingen optreden;
deze komen later in grooter verband ter sprake.
Evenals wij het onder d) voor -nee:r verklaard hebben,
konden hier -tich, -arich en -mao:tich voor suffixen gaan
gelden. Naar voorbeeld van woorden als durstich (dorstig),
vóchtich (vochtig), krechtich (krachtig), mechtich (machtig)
ontstonden nao:les-tich (nalatig), sebba-tich (leelijk), neppatich (snibbig), laeva-tich (levend) enz. Dank zij afleidingen
als- hóngar-ich (hongerig), soevar-ich (huiverig), waatar-ich
(waterig), jao:mar-ich (jammerlijk) ontstonden
plekkarich
(plakkerig), slao:p-arich (slaperig), mae:l-arich (melig), drej:j-arich, (draaierig), sòéft-arich (schofterig) enz. En onder invloed van reegalmao:t-ich (regelmatig), middalmao:t-ich
(middelmatig) werden gevormd: gatiek-mao:tich (gelijkma,130

tig), kuns-mao:tich (kunstmatig). Erg productief zijn deze
secundaire suffixen echter niet.
Het samengestelde suffix -echtich daarentegen is weer zeer
productief. Het vormt afleidingen van substantieven, adjec
tieven en verba: steG-echtich (taai, gezegd van boonen; van
stek, stok), roo:d-echtich (roodachtig), vreUdl-echtich (twist
ziek; van геі:эІэ, ruziezoeken). Soms :ligt de naad achter
het subst. plur.: kien jar-echtich (kinderachtig), jóngaz-echtich (jongensachtig). Bij verba ligt de naad evenals bij de
adj. steeds achter den wortel.
De eenige afleiding met het samengestelde suffix -loo:zich
is gaa:loo:zich (zorgeloos).
-s vormt afleidingen van substantiva en verba: hóntj
(hond) — hónjs, hél: (hel) — hél:s, zoomar (zomer) — zoomars; waaka (waken) — waaks, speela (spelen) — speels. ")
Niet productief.
-a vormt afleidingen van stofnamen: stein (steen) — èteina,
papier (papier) — papiera, goltj (goud) — goly.a, leim (leem)
leima, iezar (ijzer) — iezara. Onder invloed van de vaak
voorkomende iezera, mermara (marmeren) коорэга (kope
ren), sökkara (van suiker) e.a. ontstonden op de bekende
wijze hout-ara (houten) en glaaz-ara (glazen), met het suffix -ara.
-I en -r in bijvoorbeeld bittar (bitter), duustar (donker),
zoer (zuur), voel (vuil), kreupal (kreupel), ón:neu:zal (onnoozel) worden, zooals gezegd, niet meer als suffix gevoeld, en
zijn tegenwoordig als zoodanig dan ook volslagen dood.
Van de ontleende suffixen geef ik slechts enkele voorbeelden: -aa.7 : liebhataa:l (liberaal), rié:aa:l (royaal), gin:naraa:l
(generaal); -aabal : miezzaraabal (miserabel), kóm:paabal (capabel); -ant : sarmant (charmant), assarant (brutaal, astrant);
-ent : dieffarent (verschillend), pertanent (stellig, kortaf);
-eu:s : sarjeu.s (serieus), karjeu:s (curieus); -iebal : dispaniebal
(disponibel); -ie:f : prim:matie:f (primitief), pózzatie:f (positief); -iek : an:tiek (antiek), manjafiek (magnifiek), kattaliék
49

Alleen staat, met umlaut: grew.jts
groo:t (groot).

(hoovaardig) van
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(katholiek); -uut : apsaluut (absoluut), rizzaluut (resoluut);
-iés : iUlektriés (electrisch), praktiés (practisch), hiéstooriés
(historisch).
De verbogen vormen, comparatieven en superlatieven dezer afleidingen, voor zoover in gebruik, vertoonen geen bijzondere eigenaardigheden, hetgeen uit onderstaande voorbeelden (in de volgorde der besproken suffixen) moge
blijken (zie echter § 130).
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AFLEIDING

VERBOGEN

vruntjalik
ëmaakalik
danGbaa.r
aedbaa:r

vruntjalikkar
Smaakalikkar
danGbaa:rdar

vruntjaliksta
smaakaliksta
danGbaa:rsta

spaarzaa.-m
bahulpsaa:m
newdich
§tie:vich
neppatich
slao:parich
galiekmao-.tich
steGGechtich

vruntjalikka
smaakalikka
danGbaa:ra
aedbaa:ra
ëpaarzaa:ma
bahulpsaatma
newdaga
stie.vaga
neppatigga
slao.parigga
galiekmao:taga
steGGechtaga (-tigga)

spaarzaa:mar
bahulpsaa:mar
nemdagar
ëtie:vagar

spaarzaa:msta
bahulpsaa:msta

neppatiggar
ëlao:pariggar
galiekmao:tagar
SteGGechtagar (-tiggar)

gaa:loo:zich

gaa:loo:zaga (-zigga)

gaa.loo.zagar (-ziggar)

rié:aa:la
miezzaraabala
ëarmanta
pertanenta
sarjeu:za
dispaniebala
pózzatie.'va
an:tiekka
praktiessa
rizzaluuta

rie:aa:ldar
miezzaraabaldar
Sarmantar
pertanentar
sarjeu:zar

neppatichsta
slao-.parichsta
galiekmao:tachsta
ëteGGechtachsta
(-tichsta)
gaa:loo:zachsta
(-zichsta)
rié:aa:lsta
miezzaraabalsta
ëarman(t)sta
pertanen(t)sta
sarjeu:sta

pózzatie:var
an:tiekkar
prakt lessar
rizzaluutar

pózzatie:fsta
an.-tieksta
praktiésta
rizzaluutsta

tié:aa:l
miezzaraabal
ëarmanf
pertanent
sarjews
dispaniebal
pózzatieif
an:tiék
praktiés
rizzaluut

COMPARATIEF

SUPERLATIEF

new.dachsta
stie:vachsta

f)

abstracte substantieven.

Deze worden gevormd met de suffixen -heit (-ichheit),
-dóm:, -sap, -ta (-da), -nis, -ie: of -ie: (-arie:, -nie:, -arnie:), met
het praefix ga- (al of niet begeleid door suffixale -s), met de
tegenwoordig niet meer als suffix gevoelde -t en -s, en zonder affix. Voorbeelden met -aasie, -aa:«, -ansie, -ensie, -teit
en -uii.T zullen bewijzen, dat wij in deze gevallen weer beter
van ontleende woorden dan van ontleende suffixen kunnen
spreken.
-heit vormt afleidingen van adjectieven: gazóntj (gezond)
— gazóntjheit, gek (gek) — gekheit, waor (waar) — waorheit.
Dit suffix en de samengestelde -baa:rheit:
danGbaa:rheit
(dankbaarheid), -zaa:mheit: spaarzaa:mheit (spaarzaamheid),
-likheit: hertalikheit (hartelijkhid), haatalikheit (hatelijkheid),
mew.galikheit (mogelijkheid) zijn slechts weinig productief.
Anders is het gesteld met het samengestelde -ichheit: göl:zichheit (gulzigheid), giétsichheit (gierigheid), bee:stichheit
(beestachtigheid), ètie:vichheit (stevigheid). Voor een verzwakt taalgevoel werd de naad tusschen de twee suffixen
minder scherp en, ongetwijfeld mede onder invloed van
stief (stijf) — Stie:v-ich — stie:vich-heit, vét (vet) — vétt-ich
— véttich-heit, waert (waard) — wae:rd-ich — wae:rdichheit, g/a/ (glad) — gïatt-ich — glattich-heit enz., ontstond
-ichheit als een opvallend productief suffix om abstracte
subst. af te leiden van adjectieven: lee:f (lief) — lee:v-ichheit,
Swaak (zwak) — §waak-ichheit, èlech (slecht) — slecht-ichheit, bang (bang) — bang-ichheit e.v.a. Lee:vich, swaakich
enz. bestaan dus niet.
-dóm: is onproductief; het vormt slechts enkele denominatieve en deverbatieve afleidingen: mien:s (mensch) — mien:z-dóm:, riek (rijk) — rieGdóm:; wassa (wassen) — wazdóm:
Ook -Sap is weinig productief. Op enkele uitzonderingen
na (gavangansap, gevangenschap; raekansap, rekenschap;
wéddingsap, weddenschap) vormt het denominatieve afleidingen: boo:tsap (boodschap), vrunsap (vriendschap), mefstersap (meesterschap).
-ta vormt afleidingen van adjectieven: Sterk (sterk) —
§ter:kta, werm (warm) — wer:mta, swao:r (zwaar) — Swäö:rta. Lee:f (Hef) krijgt het suffix -da: lee:vda. Lank (lang).
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breit (breed), dìék (dik), hoo.ch (hoog), groo.í (groot)' 0 )
(allemaal dus afmetings-adjectieven) hebben zoowel -ta als
da. Tamelijk productief.
-nis is onproductief. Het vormt slechts enkele, meest deverbatieve, afleidingen. Voorbeelden: gadechtanis naast gadachtanis (gedachtenis), bagreffanis naast bagraafanis (begrafenis), steu:rnis (stoornis), voednis (vuilnis; slechts in de
samenstelling voednizbak), vardómmanis (verdoemenis). Behalve na -/, -n en -r zien wij een -a- als verbindingsmorpheem
optreden. Na -n verzwakt het suffix echter tot -nas : vón:nas (vonnis), kin:nas (kennis), hél:licMen:nas
(heiligschennis).
Bij het ontleende -ie: (-té:) moeten wij onderscheid maken:
beantwoordt het suffix aan Fra. -ion. Ndl. -ie, dan is het
niet productief en komt het slechts in vreemde woorden
voor. Het heeft dan niet den klemtoon en de ie is kort.
Voorbeelden: parmissie: (verlof), paziesié: (positie), kwestie:
(kwestie). Correspondeert het echter met Fra. -ie. Ndl. -ij,
dan is het suffix ingeburgerd en productief geworden. Het
heeft dan steeds den klemtoon en de ie is lang. 51 ) Ook dan
moeten wij nog heel vaak spreken van ontleende woorden
i.p.v. ontleend suffix (har:manie:, harmonie; partie:, partij;
kóm:panie:, gezelschap), maar het wordt toch ook productief om afleidingen te vormen van Roermondsche persoonsnamen op -ar: söttarie: (schutterij), börgarie: (burgerij), drökkarie: (drukkerij), bekkarie: (bakkerij), slechtarie: (slagerij);
ëildarie: (schilderij), lee:fabrie: (< lee:fhöbbarie:, liefhebberij) enz.
Op de bekende wijze ") ontstond zoo een nieuw productief
suffix -arie: : smeerlap (scheldnaam „smeerlap") — smeer50

) greu:j-ta of grew.j-da bij groo:t is weer, evenals het
afgeleide adjectief grew.jts, onregelmatig gevormd (zie voetnoot 49).
51
) lnfan:trié:, kavvalarie: en artahrié:, die naast resp.
voo:tfolk, pae:rsfoIk, da velt (veldartillerie) ook wel gebruikt worden, hebben initiaaltoon, vermoedelijk als een
soort contrastaccent.
52
) Hier bovendien gesteund door uit het Fransch overgenomen woorden met -erie, welk suffix daar op analoge
wijze uit -ie was ontstaan.
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(apparie:, эгпаокэ (foppen, bedriegen) — эгпаокэгіе:,
êwein (scheldnaam „varken") — Sweinarie:. Eveneens ontstond onder invloed van woorden op -n-ie: (har:manie:,
кот:рэпіе:) een nieuw suffix -nie: (Іеккэгпіе:, lekkernij), dat
op zijn beurt weer aanleiding kon geven tot het ontstaan
van -arnie: : rao-.zarnie: (razernij), Ыаа: дгпіе: (slavernij).
Daar echter slechts 'n enkel woord op -эт-піе: bestaat (bui
ten het genoemde lekkarnie: is mij geen bekend) moeten wij
bij rao:zarnie: en sïaa:varnie: waarschijnlijk eerder aan invloed van het Nederlandsch denken, dan aan spontane suffixvorming in het Roermondsch.
ga- vormt enkel afleidingen van verba. Het praefix komt
dan vóór den verbaalwortel: gagaap (het geeuwen) van
gaap a (geeuwen), gaStechal (woordentwist) van Méchala
(meeningsverschil hebben, twisten), gazeivar (gezanik) van
zeivara (zaniken). Het is productief. In 'n enkel geval komt
tevens het suffix -s achter deze afleiding: galoups (van loupa,
loopen) en met umlaut gavaers (van vaara, rijden). Gagao:ns
(van gaon, gaan) en gadoo:ns (van doon, doen) krijgen het
suffix achter den infinitiefvorm, terwijl er verschillende
voorbeelden zijn aan te wijzen, dat de vormen met en zonder
-s naast elkaar staan: gasrief(s), van Srieva (schrijven); ganäök(s), van näöka (prutsen); gaSree:f(s), van sree:va
(schreeuwen).
Niet meer als suffix gevoeld worden -t en -s in bijvoorbeeld: Stat (stad), vaart (vaart), zao:t (zaad); ga wicht э (ge
wichten), zuchta (zuchten); kuns (kunst), win:s (winst), wórs
(worst); doo:t (dood); beurt (beurt), buurt (buurt).
Van de vreemde suffixen, afgezien van het besproken -ie:
(-ie:), heeft slechts -aasie:, blijkens riddanaasie: (redeneering), prakkazaasié: (denkbeeld, gedachte), spaklaasié:6')
(speculaas), eenigszins vasten voet gekregen. De andere zijn:
-aa:s.· kòeraa:§ (moed), pataa:s (onaangename karwei; Fra.
potage?); -ansié: : fakansie: (vacantie),assaransie: (verzekering), kwatansìe: (quitantie); -ensìe: : parzensie: (tegenwoordigheid), kón:karensìe: (concurrentie); -teit : raa:rateit (rari") Toch zullen wij hier ook moeten denken aan invloed
van Spikkalaasié: (speculatie).
136

teit), kwal:lìe:teit (qualiteit); -uu:r : faguu.r (figuur), pastuu:r
(postuur), gar:natuu:r (garnituur).
Zonder prae- of suffix worden abstracta gevormd van verbaalwortels: greu:J9 (groeien) — greu:j, winka (wenken) —
wink, коирэ (koopen) — koup, Ыеи:іэ (bloeien) — blewj.
Bij deze substantieven, voor het overgroote deel abstracta,
komen uit den aard der zaak maar weinig pluralia en dimi
nutiva voor. De volgende voorbeelden die in de volgorde
der behandelde suffixen gegeven worden, toonen aan, dat
waar plur. en dimin. in gebruik zijn, geen bijzondere eigen
aardigheden op te merken zijn (zie echter § 136).
AFLEIDING

haatalikheit (hatelijkheid)
meu.'galikheit (mogelijkheid)
rieGdóm: (rijkdom)
eiggndóm: (eigendom)
boo.tSap (boodschap)
wéddingsap (weddenschap)
diéGda (-Ш) (dikte)
heu.gdd (-chtd) (hoogte)
bagreffanis (begrafenis)
Steu:rnis (stoornis)
кіпмэв (kennis)
paziesié: (positie)
kwestie: (kwestie)
partie: (partij)
Söttarie: (schutterij)
Slechtarie: (slagerij)
Smeerlapparie: (smeerlapperij)
lekkarnie: (lekkernij)
rao:zarnie: (razernij)
riddanaasié: (redeneering)
prakkazaasie: (gedachte)
-aa:S
fakansié: (vacantie)
kwatansié: (quitantie)

PLURALE

DIMINUTIEF

haatalikhei:ja
haatalikheit ja
meu:galikhei:ja meu:galikheitja
(rieGdum:ka)
rieGdóm:ma
eigandum:ka
eigandom:ma
boo:tSappa
boo:tsepka
wéddingsappa
dieGdas (-ktas)
heu:gdas (-chtas)
bagreffanissa
steu:rnissa
kin'.rtasa
paziesie:s
kwestie:s
partie:ka
partié:a
söttarie:ka
söttarié:a
Slechtarie:ka
slechtarié:a
smeerlapparie:a
(lekkarnie:ka)
lekkarnié'.a
rao:zarnie:a
riddanaasie.s
prakkazaasie :s
?
fakansie:s
(fakensie:ka)
kwatansié :s
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pinwtensìé:

(penitentie)

гаа:гэіеіі (rariteit)
kn'al:lìé:feit (qualiteit)
faguu.r (figuur)
йаг:пэіии:г (garnituur)

pin:n3tensie:s

(pinmotensìé.-ka)

таа:гэіеЫэ
—
kwal:lìé:teita
—
fdèuu(:)T3
faguwrkd
gar:miuu:r9 (-rs) ёат:пэіии:гкэ

Van de abstracta die gevormd zijn van verbaalwortels ko
men geen plur. en dimin. voor. Alleen киіркэ (koopje) naast
¿coup.
§ 124.
In de verbale woordvorming is de categorie der denominatieven de eenige belangrijke te noemen.
Deze worden van substantieven en adjectieven afgeleid
door middel van het suffix -э, al of niet geholpen door een
praefix. Deze vorming is zeer productief. We zullen uit elk
der voornaamste groepen een voorbeeld geven: droum
(droom) — druima (droomen), hoes (huis) — hoe:z3 (huizen),
kalf (kalf) — каІ: э (kalven), knoup (knoop) — knuipa
(knoopen), plooich (ploeg) — ploo:ga (ploegen), smeet
(smid) — §mee:ja (smeden), toep (top) — toeppa (aftoppen),
ves (visch) — vessa (visschen), voo.r (voeder) — voo:ra
(voederen); drew.ch (droog) — drew.ga (droog worden),
werm (warm) — werma (warmen). Opgemerkt zij echter
dat van afgeleide adjectieven geen verba gevormd worden.
'n Uitzondering vormen een viertal adjectieven op -(t)ich:
krechtich (krachtig) — bakrechtaga (bekrachtigen), mechtich (machtig) — bamechtaga (bemachtigen), nao.-lestich (na
latig) — varnao:lestdga (verwaarloozen), zuumich (zuinig)
— bazuw.naga (bezuinigen). Met het oog op deze geringe
frequentie is het niet waarschijnlijk, dat in het Roermondsche dialect zelf, op de meermalen besproken wijze hieruit
een nieuw suffix -aga zou zijn ontstaan. Bahert-aga " ) (be
hartigen), huld-aga (huldigen), pie:n-aga (pijnigen) en varzae:d-aga (verzadigen) — ook deze voorbeelden zijn
schaarsch — dient men daarom liever te beschouwen als
ontleeningen of navolgingen uit het Nederlandsch of het
Duitsch.
54
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)

hertich bestaat niet in het Roermondsch.

§ 125.
Buiten de affixen die in de §§ 123 en 124 besproken zijn,
kent het Roermondsch nog de volgende:
a) Suffixen.
-as : aptee:kares (apothekeres), meistares (meesteres); -in:
duuvalin: (duivelin), keuningin: (koningin); -sa : halfarsa
(vrouw van een half ar d.i. bewoner van een boerenhofstede),
swee:garsa (schoonzuster); -star : striekstar (strijkster), var-*
plee:chstar (verpleegster); -ing : (-ling): varbanming (verbanning), zitting (zitting), sae:valing (krul; van saa:v9,
schaven); -sal : smeer sal (smeersel), srepsal (schraapsel; van
Srabba schrapen, schrabben); -ala : dribbala (dribbelen), snuffale (snuffelen); -ara: lui:ara (luieren), stökkara (bij het verstellen ergens een stuk in zetten); -s : óngarlings (onderling),
ónvarheu:jts (onverhoeds); éénmaal -a : wae:rda (waarde).
Voorts de vreemde suffixen: -aakal: maraakal (wonder),
spaktaakal (lawaai); aa:t : kan:dieddaa:t (candidaat), pen:sanaa:t (pensionaat); ae:r : miel:latae:r (militair), sirkalae.T
(circulaire); -ее:/ : kastee:! (kasteel), panee:l (paneel); -ee:ra :
bòétsee.-ra (boetseeren), masee:ra (marcheeren), maar ook
bijvb. hoezzee:ra (huizen, wonen) ; -el: : kapel: (kapel), madel:
(model); -et : karset (corset), kórtalet (kotelet); -ie(:)n : maggazie:n (magazijn), satien (satijn); -ment : in:starment (instrument), lózzament (logement).
Door niemand worden meer als suffix gevoeld: -a in bijvb.
киикэ (kuiken) en veula (veulen); -al in bijvb. hóm:mal (homgaziem (magazijn), satien (satijn); -ment : in:starment (inin bijvb. bloo:m (bloem) en helm (helm).
Ook hier vertoonen de pluralia en diminutiva, voor zoover
die in gebruik zijn, geen bijzondere eigenaardigheden; hetgeen uit de volgende voorbeelden moge blijken:
AFLEIDING

PLURALE

meistares (meesteres)
aptee:kares (apothekeres)
keuningin: (koningin)
duuvalin: (duivelin)
halfarsa (zie tekst)
swee-.garsa (schoonzuster)
striekstar (strijkster)
varplee:chstar (verpleegster)

meistaressa
aptee:karessa
keuningin:na
duuvalin:na
halfarsa
swee:gdrsa
striekstars
varpleexhstars

DIMINUTIEF

-eska
-eska
-inka
-inka
—
—
-starka
-starka
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zitting (zitting)
sae:valing (houtkrul)
maraakal (mirakel)
pen:sanaa:t (pensionaat)
miel:htae:r (militair)
sirkalae:r (circulaire)
kaètee:l (kasteel)
panee:l (paneel)
kapel: (kapel)
madel: (model)
kórfalet (kotelet)
karèet (corset)
maggazie:n (magazijn)
mil:lasie:n (medicijn)
іп:зізгтепі (instrument)
lózzament (logement)
kuuka (kuiken)
veula (veulen)
kaoral (korrel)
Soeffal (schoffel)
Ыоо:т (bloem)
helm (helm)
b)

'zittinga
sae:valinga
maraakala
pen:§anaa:ta
miel:latae:ra
sirkalae.TS
ka§tee:la
panee:ta
kapel'.la
madehla
kórtaletta
karsetta
maggaziena
mil:lasie:na
intstarmenta
lózzamenta
kuukas
veulas
kaorals
Soeffals
blooma
helma

-ingska
-ingska
—
—

-ae:rka
-ае.тка
-ee:lka
-ee.lka
-el.ka
-el.ka
-etja
-etja
-iengka
-entja
-entja
kuukska
veulaka
käöralka
Suuffalka
blew.mka
helmka

Praefixen.

ba- : bekin:na (bekennen), baStaeka (iemand op zijn naamfeest een cadeau geven); her:- : zich her:kriega (bijkomen,
opknappen), her:roo:pa (herroepen); mis- ; mizbroek (misbruik), mis-chelj-.a (misgelden), mis-chun:na (misgunnen);
ón- : ónmach (onmacht), ónnew.zal (onnoozel), ónvarëildich
(onverschillig); ónt- : óntlik (uitvlucht, smoesje), zich óntsitta
(zich ontzetten); oo(:)r- : oorloch (oorlog), oo:rsprong (oorsprong); var- : varminga (vermengen), zich varslikka (zich
verslikken), varSreu:ja (verschroeien), vartròe:a (vertrouwen); wan:- ; wan:gadrach (wangedrag), wan:gadroch (mismaakt mensch); verder het ontleende ea:rts- : aa:rtsjoe:das
(erge Judas), aa:rtsleuganee:r (aartsleugenaar).
Slechts in een enkel woord vertegenwoordigd zijn: er:- :
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ет:кіп:пэ (erkennen) en varónt- : varóntsöldagB (verontschuldigen).
Niet meer als praefix gevoeld worden: antj- : antjwaort
(antwoord), f-: zich óntferma (zich ontfermen), t-: tuina (toonen). Evenmin b- (< ba-) in bijvb. bang (bang) baova (boven), bin:na (binnen), blössa (blusschen) en g- (< ga-) in
bijvb. gluiva (gelooven) en gun:na (gunnen).
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HOOFDSTUK Vili.
COMBINATORISCHE M O R P H E E M V E R A N D E R I N G E N
Veranderingen der consonanten.
§ 126.
De neutraliseering ten opzichte van de stem is een der
belangrijkste combinatorische morpheemveranderingen. Zij
strekt zich uit over alle morpheemsoorten, en heeft plaats in
auslaut en vóór elk 55) phoneem uitgezonderd э, met dien
verstande dat vóór b, d en vocalen *e) stemhebbend, in de
andere gevallen stemloos geneutraliseerd wordt.
Dit „alle morpheemsoorten" dient men op te vatten als
„alle mogelijke morpheemsoorten". Ь en G namelijk komen
noch in een verbindings- noch in een eindmorpheem voor;
d komt in een verbindingsmorpheem niet voor tenzij er een
eindmorpheem volgt dat met a begint (bijvb duur-d-эг, duur
der), en in eindmorphemen alleen in anlaut, terwijl dan nooit
een stemlooze ploffer uit een verbindingsmorpheem daar
mee in contact komt. Evenmin volgt op een stemloozen plof
fer uit een verbindingsmorpheem ooit een vocaal uit een
eindmorpheem, noch vocaal, b of d uit een suffixmorpheem.
Ziet men deze beperkingen in verband met de twee feiten
die de formuleering, in de vorige alinea gegeven, bevat, n.l.
I o . dat in het Roermondsch de neutraliseering steeds pro
gressief geconditionneerd is, dus altijd het laatste consonant-phoneem betreft (op één uitzondering na, die in voet55

) d.w.z. voor zoover er gelegenheid tot neutraliseeren is.
Daar G, Ij, ng, nj, tj en dj slechts in in- of auslaut voorkomen en daar niet door een ploffer kunnen voorafgegaan worden, kan vóór eerstgenoemde phonemen uiteraard van geen
neutraliseering sprake zijn.
M
) Vóór de suffixen die met i- anlauten, vindt geen neutraliseering plaats.
442

noot 57 genoemd wordt maar die hier niets ter zake doet)
en 2° dat slechts vóór b, d en vocalen stemhebbend, in de
andere gevallen (dus ook in auslaut) stemloos geneutraliseerd wordt, dan blijkt de neutraliseering in verbindings- en
eindmorphemen niet te constateeren.
Wij zagen reeds dat, hoewel de neutraliseering progressief
geconditionneerd is " ) , slechts vóór b, d en vocalen stemhebbend geneutraliseerd wordt. De schijnbare tegenstrijdigheid in deze twee feiten wordt hierdoor verklaard dat vóór
m, n, g, v, z, /, r, j en w het voorafgaande phoneem geneutraliseerd wordt als in auslaut.
' I h de voorbeelden die wij nu ten bewijze en ter verduidelijking geven, is dè opzet de volgende gevallen te verwerken:
I o p> t, к vóór b, d.
•2° p, t, к vóór g, v, z.
'·'3° p, f, к vóór m, n, l, r.
4° p, t, к vóór h, j , w.
,l 0
5 ' p, t, к vóór vocalen.
6° b, d, G in auslaut.
.7° b, d, G vóór p, t, k.
,'8p. b, d, G vóór g, v, z, s (de gevallen vóór g, ν, ζ .zijn
interessanter dan vóór ch, f, s).
,p 0 b, d, G voor m, n, l, r.
,10° b, d, G vóór h, j , w.
A^erschillende gevallen blijken echter voor bepaalde morphemen slechts theoretische combinaties te zijn, waarvan
reëele voorbeelden ontbreken.
Praefix-morphemen.
Het eenige praefix dat op een ploffer eindigt is ónt-.
e

óndbraeka 58) (ontbreken), óndékks (ontdekken).
óntchaon (ontgaan), óntfanga (ontvangen), óntseen (ontzien).
3° óntnaema '") (ontnemen), óntlik (uitvlucht, smoesje),
. óntree:vd (ontrieven).
I
2°

" ) Progressief geneutraliseerd wordt de d- van het neutr.
zelfst. pron. poss. van den 2den pers. en van de enclitische
pron. pers. da en dar : at tien:t (< at dien:t, het jou-yve),
heu.TS ta (<heu:rs da, hoor je), waas tar (<waas dar, was
hij).
·. ·'"'?) Niet duidelijk; men hoort slechts een dentale implosie.
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4°
5°

ónthaaja (onthouden), óntwinme (ontwennen).
óndeigdns (onteigenen), ónderva (onterven).
Suffix-morphemen.

2° vrunsab-z-dee:ns (vriendendienst).
4° vruntjahk-heit
(vriendelijkheid).
6° wie:sheit (wijsheid), lilikart (leelijkerd).
8° g9zontjheit-s-maa:tras
(gezondheidsmatras).
Woord- en wortel-morphemen.
I o оЬЫаогэ (opblazen); obdoon (opdoen) — kobbal (kop
bal); èleibdaeka (treuzelaarster), gaabda (gaapte), Uobda
(stopte), Slurbda (slurpte).
oedbórstah (uitborstelen); oedeih (uitdeelen) — aedbaa:r
(eetbaar); kriedoo.s
(krijtdoos), laode (lootte). Spadda
(spatte), v$rkór:d9 (verkortte).
braeGbaa.T (breekbaar); rieGdóm: (rijkdom), waaGda
(waakte), miGda (mikte), wirGdd (werkte).
2° opchaon (opgaan); opfaa:J9 (opvouwen); opsew.ka
(opzoeken) — Stopchaara (stopgaren); ètapfoo:ts (stapvoets);
slao:psaa:l (slaapzaal).
oetchaeva (uitgeven); oetfae:ga (uitvegen); oeisinga (uitzingen) — vargroo .tchlaas (vergrootglas);
grooitfaadar
(grootvader); rótsoo:j (rommel, rotzooi).
strikchaara (breigaren); Stokfés (stokvisch); waaksaa:m
(waakzaam).
3° opmaeta (opmeten); opnaema (opnemen); opléiia (opletten); opraapa (oprapen) — sïao:pmöts (slaapmuts); §topnao'.lj (stopnaald); zoeplap (drinkebroer); klaproo.s (klaproos).
oetmaeta (uitmeten); mitnaema (meenemen); oetloupa (uitloopen); oetrösta (uitrusten) — groo:tmoodar (grootmoeder);
Spleetnaagal™) (stroopnagel); swarilap (iemand die er vuil
uitziet); voo:trem: (voetrem).
wirkman (werkman); §!óknaa:s (snoeper, -ster); (drökléttar (drukletter) ; boekree:m (buikriem).
4° ophaaja (ophouden); opjaaga (opjagen); opwerma (opwarmen) — klophings (botterik); hup jong (loopjongen);
pómpwaatar (pompwater).
")
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Niet duidelijk; men hoort slechts een dentale implosie.

oethaoh (uithalen); oetjanka (uithuilen); oetwej'.ja (uitwaaien) — groo.theit (grootheid); kapotjes (kapotjas); mertwief (marktwijf).
wïrkhoes (werkhuis); §pekjoe:t (spekjood); drinkwaater
(drinkwater).
5° obbaeta (opeten), obbein (opeen, op elkaar), obbins
(opeens) — klubbaovant (clubavond), pabbechtich (papachtig, houdend van pap), soebbechtich (houdend van soep).
oedaeta (uiteten), oedao:sdma (uitademen), oedinj (uiteinde — needoo.T (neetoor), §paddao:r9 (spataders), widdechtich (witachtig).
baGGaova
(bakoven), sriGGechtich
(schrikachtig),
StrieGiezar (strijkijzer).
6° röp (rib), krip (krib), èróepl (schrob I); bét (bed), maort
(moord), Ш! (schud!, schenk!); trok (terug) — mik (witte
brood), mök (mug), zék! (zeg!)
7° kripkien:tja (Jezus in 't kribbetje).
broo.tplank (broodplank); broo:tróm:mal (broodtrommel);
goo.tkoup (goedkoop).
trökpakka (terugnemen); tröktrékka (terugtrekken); iröfckóm:ma (terugkomen) — liktiet (legtijd).
8° doo:tchaon (doodgaan); roo:tfónk (roodvonk); bloo:tsuukar (bloedzuiger); bét staat (bedstede).
trökchaeva (teruggeven); trökfraoga (terugvragen); trökséGGa (oververtellen); trökMkka (terugsturen) — brökcheltj
(bruggeld); zékfrie (lasterend, gezegd van personen die alles
durven te zeggen); röksak (rugzak); lik§too:l (ligstoel).
9° Srapmets (schrabmes);
goo:tmaaka (goedmaken); kroefnaagaleo) (kruidnagel, sering); dooitloupa (doodloopen); noo:trem: (noodrem).
tröknaema (terugnemen); trökloupa (terugloopen); trökroo:pa (terugroepen).
10° Sroepwaatar (schrobwater).
stat hoes (stadhuis); bétjak (jak om in bed te dragen);
bloo:twors (bloedworst).
trökhaaja (ter zijde houden); trökjaaga (terugwijzen, wegjagen); trökwaech (terugtocht) — brökhuuska (bruggen') Niet duidelijk; men hoort slechts een dentale implosie,
ι
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huisje); zékwaö.rt (alleen in de uitdrukking op sékwaö.ri,
hetgeen het tegenovergestelde is van schriftelijk).
De algemeene formuleering, in de eerste alinea van deze
paragraaf over de stemcorrelatie gegeven, geldt ook voor
de spiranten; men bedenke echter (§§ 8 en 14) dat dan van
morpheemverandering geen sprake is. Om deze reden doet
ook de progressieve influenceering der spiranten (voor de
explosieven aangetoond in de voorbeelden onder 2° en 8°)
geen afbreuk aan bedoelde formuleering.
Wordt de alveolare spirant eerst regressief geïnfluenceerd
door een volgend phoneem, dan neutraliseert zij op normale
regressieve wijze andere voorafgaande phonemen. Voorbeelden: vruTtSabzdee:ns (vriendendienst, lett. vriendschapsdienst), ich röbzdd (van röpsa, oprispen), doe haobzda (van
Наорэ, hopen), doe ènabzdo (van епаррэ, begrijpen); poedzdoo.s (poetsdoos), ich lidzda (van litsB, glijden), doe stoo:dzdd (van Ыоо:іэ, stooten), doe iadzda (van satta, schatten);
wiéGzdoo:s (doos voor wiéks, schoensmeer), ich bòéGzda
(van bòeksa, boksen), doe bäöGzda (van Ьаокэ, huilen), doe
SiiGzda (van Шккэ, slikken); dreGzbak (vuilnisbak).
De gedragingen van de ploffers tj en dj in de boven be
handelde posities, zijn voor het grootste gedeelte geen neutraliseeringsverschijnselen. Reden waarom zij in de volgende
paragraaf afzonderlijk worden besproken. Hier dient alleen
vermeld dat de dj in auslaut stemloos gerealiseerd wordt:
hóntj hond, lantj land, veltj veld, wiltj wild (geval 6) en
dat de tj (en natuurlijk ook de dj) vóór vocalen stemhebbend gerealiseerd wordt: stróndjaap
snotaap,
róndjóm:
rondom (geval 5).
§ 127.
Wij zagen in § 24 dat de tj slechts voorkomt na I en nIn bepaalde posities worden deze phoneem-combinaties regressief beïnvloed, zoodat morpheemverandering optreedt.
Slechts wortelmorphemen komen hiervoor in aanmerking.
In tegenstelling met de gevallen in § 24 genoemd en in § 145
uitgewerkt, hoeven wij hier geen onderscheid te maken tusschen een echte tj en een geneutraliseerde dj.
Vóór de ploffers b, d, p, t, к veranderen de phoneem-com
binaties lij en ntj in Ij en nj : zantj-berch >
zanjberchβ1)
" ) Alleen in deze gevallen vormt de nj met de vooraf
gaande korte vocaal diphtongen met sleeptoon (vgl.. § 106).
Мб

(zandberg), gelt j-bak > geljbak (geldbak); puntj-drao:t >
punjdrao.t (prikkeldraad), hantj-doo:k > hanjdoo:k (hand^
doek), ich santj (ik spreek schande) — praet. ich ëanjda,
ich grantj (ik bedel om iets) — praet. granjda, veltj-dee:ns >
veljdee:ns (velddienst); hantj-paer > hanjpaer (handpeer);
róntj-trékka > rónjtrékkd (rondtrekken), imperat. smiltj!
(smelt!) — imperat. plur. smiljtl; brantj-kas > branjkas
(brandkast), veltj-кеикэ > veljkeuks (veldkeuken).
,.
Vóór ν verandert wel ntj in nj maar Itj wordt Ijt: gróntjver:f > grónjfer:f (grondverf), tantj-vleis > tanjfleis (tandvleesch), wintj-voogal > winjfoogal (vlieger, in de bet. van
speelgoed); wiltj-vrae:mp > wiljtfrae:mp (wildvreemd).
Vóór de s valt de tj zelfs heelemaal weg, zoowel bij ntj
als bij Itj: vruntj-èap > vrunSap (vriendschap), gróntj-slaach
> grónslaach (grondslag); goltj-smeet > golsmeet (goud:
smid), veltj-slaa:j > velslaa:j (veldsla).
Vóór de overige glijders, dus g en z(s), en vóór /, /, m en
η veranderen ntj en //;* in njt en Ijt: muntj-gaa:s > munjtchaa:se2) (muntgas), róntj-gaon > rónjtchaon (rondgaan),
goltj-gael > goljtchael (goudgeel); Stróntj-zaaf > strónjtsaatβ8) (stomdronken), zant j-zak > zanjtsak (zandzak), ich
ëantj, grantj (ik spreek schande, bedel om iets) — doe
§anj(t)s, granj(t)s, geltj-zaakas > geljtsaakas (geldzaken),
ich smiltj (ik smelt) — doe smiljts; strontj-jóng. > strónjtjóng (snotjongen); strontj-lilk > strónjtlilk (erg leelijk, gezegd van personen), róntj-loupa > rónjtloupa (rondloopen),
zantj-luipar > zanjtluipar (zandlooper), geltj-laa:j > geljtlaa:j (geldlade); muntj-maetar > munjt-maetar (muntgasmeter), zantj-men:ka > zanjtmen:ka (Klaas Vaak), veltj-moes
> veljtmoes (veldmuis); §tróntj-naa:s > ètrónjtnaa:s (figsnotneus, alleen van meisjes gezegd), stront j-naat > strónjtnaat (druipnat) "), geltj-noo:t > geljtnoo:t (geldnood).
Vóór h, г en w vindt geen morpheemverandering plaats:
viltjhewtja
(vilten hoedje), brantjhout
(brandhout), gazóntjheit (gezondheid), geitjhanjal (geldhandel); bantjrem:
e2

) Naast munjtchaa:s wordt ook de uitspraak muntjchaa:s gehoord.
,s
) Na nj is de dentaal vóór z(s) nauwelijks hoorbaar.
"4) Zooals men ziet komt ëtróntj (lett. excrement) in
Roermondsche samenstellingen tamelijk veelvuldig voor. Uit
de beteekenissen blijkt echter dat het woord dan in beteekenis geïsoleerd is.
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(handrem), hantjrem: (handrem); lintjwórm (lintworm),
brantjwae.T (brandweer), gróntjwaatgr (grondwater), hantjwerka (handwerken), goltjwórm (goudworm), veltjwachtar
(veldwachter). Ik zou echter niet durven ontkennen dat in
sommige woorden vóór w de phoneemverbinding lij ook
verandert in Ijt of tenminste dat er twee uitspraken naast
elkaar worden gehoord. Trouwens ook in andere gevallen
komt deze weifeling voor: ntj vóór ν bijvoorbeeld (zie bo
ven) geeft ook wel 'ns geen morpheemverandering (brantjfarzeekaring, brandverzekering) of wordt njt
(hanjtfat,
handvat).
Terloops zij hier nog gewezen op de stemlooze realiseering
der spiranten in de samenstellingen. In de vorige paragraaf
is echter reeds opgemerkt dat dit geen morpheemverande
ring beteekent.
§ 128.
Morphemen en morpheemverbindingen eindigend op spi
rant + dentalen ploffer of op explosief + dentalen ploffer,
verliezen den ploffer in auslaut en vóór alle phonemen, uitgezonderd a en met i- beginnende suffixen.
Wortelmorphemen: Vgl. nach (nacht) met plur. nachta,
vgl. nés (nest) met plur. nest a, vgl. Sàéf (schoft) met plur.
sòéfta; vgl. lee:goetI (als bevel: licht uit!) met plur. lee:chtar,
nézei (nestei), èoevvechtich (schofterig); poskantoo:r (postkantoor), nachpón: (nachtjapon), röstiet (rusttijd), vgl. regbank (rechtbank) met rechtar (rechter), rözdaach (rustdag);
vgl. kos-chengar (kostganger) met kosta (kosten), vgl. mésfaara (mestvaren) met mèsta (mesten), rechsitta (rechtzetten), rech§aa:va (rechtschaven); vgl. vasliGGa (vastleggen)
met verbogen vasta, vasmaaka (vastmaken), vasnej:ja (vastnaaien), vgl. Slechree:m (jongen die niet deugt) met verbogen slechta; néshao-.ra (nestharen), nachwerk (nachtwerk).
Suffixmorphemen: at èwaor-s naast at Swaor-sta, het
zwaarst(e); at leech-s naast at leech-sta, het laagst(e); at
Slech-s naast at Slech-sta, het slechtst(e) — vgl. kóm:-s, komst
met inkom:sta, inkomsten; vgl. deem-s, dienst en dee:n-skloppar, dienstklopper met gadee:n-st-ich, gedienstig; vgl.
кип-s, kunst en kun-z-bein, kunstbeen met кип-sta, kunsten.
Verbindingen van wortel- en suffixmorphemen:
Vgl. drach, dracht met plur. drach-ta, drachten; vgl. gawich.
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gewicht en gawichstein, gewichtsteen met gawich-t-ich, gewichtig; vgl. mach, macht met mech-t-ich, machtig.
Verbindingen van wortel- en eindmorphemen:
garuik gerookt, gakrap gestolen, gadreu:ch gedroogd, garou:f geroofd, varmis vermist,ga/oes geruild, naast de verbogen participia garuiG-de, gakrab-dg, gadreu:g-de, gerou:v-de,
varmiz-da, gatoez-da; hae raak raakt, reu:p roept, moo:ch
mag, höf heft, pas past, toeë ruilt, naast bijvoorbeeld hae
veu:l-t voelt, melj:-t roemt (bij kaartspel), mei:n-t meent,
vinj-t vindt, veur-t vaart, mej:-t maait.
§ 129.
De t van het suffixmorpheem -art (§ 123d) verdwijnt
vóór de pluralis -s knoo:jari — knoo:jarS knoeier(s) nuttart
— nuttars leelijkerd(s), sreetvart — sree:vars schreeuwer(s).
Ook in hóngarsta honderdste, naast hóngart honderd, constateeren wij een syncope van f. Vermoedelijk is de genoemde conditie dan ook te beperkt en verdwijnt tusschen r en s
elke t, indien aan de r een a voorafgaat. De voorbeelden
ontbreken echter om dit te bewijzen.
Eveneens verdwijnt de / van het suffixmorpheem -er/
vóór de к van het diminutief-suffix -ka: bëökart huilebalk
— bëökarka, èree:vart schreeuwleelijk — sree:varka (reeds
in § 123d is opgemerkt dat de voorbeelden niet talrijk zijn).
Opvallend is het suffix -ka achter woorden op -t (§ 123a).
De oorzaak ligt waarschijnlijk in het in § 123d vermelde
feit dat de suffixen -ar en -art niet scherp gescheiden
worden, zoodat aan de diminutiefvorming een vermeend
grondwoord bäökar, §ree:v9r enz. kan ten grondslag liggen.
Ik wijs echter op bungarka, dim. van hóngart boomgaard.
§ 130.
Eenigszins problematisch is het verdwijnen van de -t vóór
een s, in wortel- en suffixmorphemen die op -nt eindigen.
Deze morpheemverandering is daarom zoo weinig sprekend,
omdat tusschen de dentale nasaal en spirant licht een vleugje
van een t wordt gehoord. Maar meer dan dit is het dan ook
nooit, wel minder. Voorbeelden: doe plan(t)s (jij plant),
doe prin(t)s (jij prent); at prón(t)sta (superi, van prdnf
prompt, secuur); doezan(t)sta (ordin. bij doezant duizend) —
al sarman(t)sta (superi, van Sannant charmant), at pertanen(t)sta (superi, bij pertanent pertinent, brutaal).
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In enkele woorden op -эпі vbrdwijnt de t geheel en al en
tevens de n: aovant (avond) naast aövaslóch (avondlucht),
Ъоо:кэпі (boekweit) naast boo:kasmae:l (boekweitemeel),
lievant (lijnwaad, linnengoed) naast lievdskas (linnenkast).
§• 131.
I

Morphemen en morpheem verbindingen eindigend op m Hr
dentalen ploffer, veranderen de dentaal in ρ wanneer zij in
auslaut komt te staan. Voor zoover wij aan enkele voor
beelden kunnen nagaan, gebeurt dit ook vóór suffixen die
niet met э of t beginnen: hemda (hemden) naast hemp
(hemd), hemp ja (hemdje); vrae:mdar (vreemder), vraetmdichheit (vreemdheid), naast vraetmp e5) (vreemd); barewmda (verb, vorm van beroemd) naast bareutmp (beroemd),
bareu-.mpheit (beroemdheid); galie:mda, gastou:mda, gawer-.mda enz. (verbogen partie, prapterit.) naast galietmp (ge
lijmd), gastou:mp (gestoomd), gawer:mp (gewarmd); hae
heidt (hij heelt, geneest), veurt (hij vaart) win:t (hij wint)
enz. naast bijvb. hae kei:mp (hij kamt), klum.p (hij klimt),
neu:mp (hij noemt) enz. ^
§ 132.
A. Een dentale ploffer, die iii auslaut van een wortelmorpheem staat, of efcn oud — tegenwoordig niet meer alfe
zoodanig gevoeld "- suffixmorpheem is, verdwijnt vóór het
suffixmorpheem -tjd : ¡eut (scheut, schot) — Seu-tja, rit (rit)
r— ri-tja, kee:t (keet) — keè:-tja, yoo:t (voet) — veu:-tja. Mat
(stad) — ste-tja, beeil (beeld) — beeì-tja.
Діеп houde hier goed in het oog, dat tj de schrijfwijze
voor één phoneem is, en íets anders beteekent dan / + j . '
B. Ook een j , die na lange vocaal in auslaut van een wortelmorpheem staat, verdwijnt vóór het diminutief-suf fix -tja:
roo.y' (roede) — reuttja, oo:j (ui) —·- eu:tja, faa:j (vouw) —r
л
fae:tja, snee;/ (snede brood of k o e k ) - §nee:tja, koo:j (kooij)
•τ— keu:tja

ι

C. Of ook in manj (mand), wónj (wonde) enz. vóór dit
diminutief-suffix ^een morpheemverandering -n//-n plaat¿
vindt, is niet uit te maken. Daar vóór tj een η als nj gerea
liseerd wordt, is het onzeker of de diminutiva als menjtja,
05
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) Het denoni. w.w. van vrae:mp is varvrae:ma.

wunjtJB of als men-.tjd, wun-.tjd dienen weergegeven te wor
den. Voor deze heele paragraaf zie men § 123a.
§ 133.
Het is eveneens een vraag of we in de volgende gevallen
te doen hebben met een morpheemverandering door phoneemafval: subst. op -mp naast dim. {klomp klomp —
к1ит(р)кэ), praes. van zwakke verba op -mp naast praet.
(ich stamp ik stamp, schop — ich stam(b)da), onverbogen
partie, praet, van dezelfde verba naast verbogen partie, praet.
(opchapómp opgepompt — opchapóm(b)da). Het is een feit,
dat bij het onbewuste vlugge spreken in bijvb. klum(p)ka,
§іат(Ь)аэ, opchdpóm(b)da de realiseering van den labialen
ploffer nauwelijks hoorbaar is. Ik durf echter niet te zeggen
dat men hem in 't geheel niet hoort, Het zou evenwel te
simplistisch zijn hieruit nu eeijvoudigweg te willen concludeeren dat de ploffer dus in elk geval nog aanwezig is. Want
men bedenke dat het niet wel mogelijk is onmiddellijk na
de labiale m een к te articuleeren zonder dat men een, zij
het zeer lichte, labiale explosie hoort, dus m.a.w. een vleugje
van een ρ zou men ook hooren als het phoneem ρ in bijvb.
klumka, ëtamda, opchapóthda werkelijk zou zijn afgevallen.
M.i. dient het taalgevoel hier te beslissen en het is mijn meening dat er voor het taalgevoel van een morpheemverandering geen sprake is.
Iets dergelijks hebben wij in de gevallen: subst. op ->nfc
naast dim. (bank bank.— benkske of.bengska?), praes. vai»
zwakke verba op -nk naast praet. (ich wink ik wenk — içh
winGdd of wingda?), onverbogen partie praet. van dezelfde
verba naast verbogen partie, praet. (gdkrenk gekrenkt —
gakrenGdd of gakrengda?). Hier is dus de vraag: blijft het
η + velare ploffer of wordt het één phoneem ng? Het is
daarom zoo moeilijk uit te maken omdat de η in een verbin
ding nk of n G als velare nasaal gerealiseerd wordt en men
daar dus ngk resp. ngG hoort. Stelt men zich nu op het
standpunt dat in de bedoelde gevallen de velare ploffer afge
vallen is, dan kan men dat zoo verklaren, dat na afval van
den ploffer de η de realiseering van velare nasaal heeft be
houden. Wat nu het al of niet aanwezig zijn betreft van den
velaren ploffer, geldt mutatis mutandis hetzelfde als wij zoo
juist over den labialen ploffer hebben opgemerkt. Ook hiet
moet m.i. de beslissing weer aan het taalgevoel worden over151

gelaten en naar mijn meening is volgens dat criterium ook
in deze gevallen van een morpheemverandering geen sprake.
Iets anders is het bij de subst. die bij de meervoudsvor
ming η + k in ng veranderen en tegelijkertijd sleeptoon in
valtoon. Ook de diminutiva dezer subst. hebben alle dien
valtoon; zonder aarzelen opteer ik hier (ook in de dim.)
voor ng als alternant van η + к (§ 148).
§ 134.
Dat de auslaut -n vóór het diminutief-suffix -кэ verandert
in ng, komt slechts in een groepje van ongeveer 15 substan
tieven voor. Het zijn: аррэЬ$іе:п (sinaasappel), bagiem (zus
ter, non), bein (been), ЬэІіе:п (balijn), galoein (galon), g^rdie:n (gordijn), katoen (katoen), knien (konijn), lie:n (lijn),
maggaziem (magazijn), тэзіеп (machine), raziem (rozijn),
sòeptriem (terrine), stein (steen), dus meest vreemde woorden. In vergelijking met de gevallen dat de η zich handhaaft,
zijn het uitzonderingen.
Veranderingen der vocalen.
Combinatorische vocaalveranderingen zijn in het Roermondsch vrij zeldzaam en onbelangrijk.
§ 135.
Na een л in auslaut verzwakt het suffixmorpheem -nis
tot -nas: hél:ïichSen:nas (heiligschennis), kinmas (kennis),
vón:nas (vonnis) naast bijvb. bagreffanis (begrafenis), §teu:rnis (stoornis), vardóm.-manis (verdoemenis).
§ 136.
ie:, oe: en uu:j in auslaut en vóór a worden verkort: ie:
wordt ie:, oe: wordt oe:, uu:j wordt uuj:. Erg sprekend zijn
deze veranderingen niet.
Die van ie: treedt op in substantieven, eenige verba en in
'n enkel adjectief. In eensilbige subst. blijkt de verkorting
als men het dim. tegenover sing, en plur. stelt: bié:(a) bij(en)
— dim. bie:ka, zié:(a) zeefje(s) — dim. zie:ka; voor den ieklank die in suffixen voorkomt maakt het m.i. verschil of de
klemtoon er op valt of niet. Ik geef echter toe dat dit in
zeer veel (alle?) gevallen met klemtoon dubieus is; in elk
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geval is hij kort als de klemtoon er niet op valt (men zie de
voorbeelden in het lijstje van § 123f). Ook Ьэпіе:э (benijden),
Ьэ гіе:э (bevrijden), diéid (gedijen), тіе:э (mijden), гіе:э
(rijgen), spié:9 (spuwen), -striem (-strijden), tie:a (talen),
vrie:a (vrijen), \ іе:э (wijden), wié:a (wijder, ruimer maken)
en zie:3 (zeven) hebben deze verkorting. Eén voorbeeld geldt
voor allemaal: inf. гіе:э; praes. ich, veer, zie гіе:(э); imperat.
sing, rie: ; part. praes. гіе:эпі tegenover praes. doe, hae, geer
rie:t(s);; praet. ich гіе:аэ enz.; imperat. plur. rie:t; part. praet.
garie:/..Dus niet alle sterke w.w. met ie: in den stam hooren
hiertoe; voor de andere zie men § 141. Blie: (blij), compar.
Ыіе:эг — superi. blie:tstd toont ons de verkorting in een
adjectief.
De veranderingen oe: — oé: en uu:j — uuj: zijn minder
belangrijk. De eerste komt voor in boé:a (bouwen), Ъгое:э
(brouwen), sùé:9 (schuwen) en ігае:э (vertrouwen) met het
zelfde systeem in de afwisseling als de bovenstaande w.w.
met ie-klank; ook de wisseling uu:} — uuj: in bgnuuj:J9 (be
nieuwen), duuj:ja (duwen) en kruuj.-ja (kruiden), in het
subst. buuj: (bui) en in het adj. nuuj: (nieuw) is overeen
komstig die van den ie-klank.
Opmerking. In auslaut en vóór a hebben ie en oe een
diphtong-karakter met 'n j resp. w als 2de element. Vandaar
dat de korte ie en oe hier op zich zelf valtoon kunnen hebben. Ik wijs hier op in verband met § 95.
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HOOFDSTUK IX.
VOCAAL-ALTERNATIES.
§ 137.
Wij kunnen de vocaal-alternaties in drie groepen verdeelen:
a) alternaties met correlatieve alternanten.
'
b) alternaties met dis júnete alternanten.
c) „schwund"-alternaties.
§ 138.
De alternaties met correlatieve alternanten zijn in het
Roermondsch vierderlei:
I. Het correlatie-stichtend klankattribuut is de palataliseering der vocalen.
.·,
II. Het correlatie-stichtend klankattribuut is de betonip$
(sleep- of valtoon).
III. Het correlatie-stichtend klankattribuut is de quantiteit der vocalen.
IV. Het correlatie-stichtend klankattribuut is de nivelleering tot э.
§ 139.
I. Bij de palataliseering der vocalen zijn de volgende correlatie-morphonemen betrokken: oo — eu, oo: — eu:, ao —
äö, ao: — äö:, oe — uu, oe: — uu:, ou — ui, ou: — ui:, o — ö,
ó — u, dé — uu.
Deze alternatie treedt zoowel in de flexie als in de derivatieve woordvorming op, maar bepaalt zich tot wortelmorphemen.
In de flexie beperkt zij zich tot de nominale (met uitzondering van 2 gevallen in de verbale: ich roo:p ik roep — doe,
hae reu:p(s) jij, hij roept, ich ëtoo:f ik stoot — doe, hae
steu:t(s) jij, hij stoot) en wel tot de meervoudsvorming zon154

der suffix, maar is daar dan ook algemeene regel, bijna zon
der uitzondering β β ). Voorbeelden: nooi (walnoot) — neut,
voo:t (voet) — veu:t, knaok (knook, been) — knäök, ëao:p
(schaap) — säö:p, voes (vuist) — vuus, knoup (knoop) —
knuip, dop (draaitol) — dop, stronk (stronk) — strunk,
koef (haarwrong) — kùùf, en zie verder den Index.
In de derivatieve woordvorming is deze alternatie slechts
bij de diminutiefvormingen algemeene regel"). Voorbeelden: йпоог (snoer) — епеигкэ, hoott (hoed) — heu:tja, hao:s
(kous) — häö:ska, taot (papieren zak) — täötja, floe:r (vloer)
— fluu-.rka, roet (ruit) — ruutjd, ow.ch (oog) — uv.chskd, fout
(fout) — fuit ja, wolk (wolk) — wölkskd, pot (pot) — pötja,
ètómp (stomp) — stumpka, mót (mot) — mutja, knoep
(knop) — knúúpka, troem: (trom) — truum:ka, en zie verder den Index.
Ook bij de vorming van deverbatieven op -ar, van denominatieve verba en van adjectieven op -ich wier stam éénsilbig is, kan men het optreden van deze alternatie nog wel
systematisch noemen (al worden de uitzonderingen talrijker),
maar in andere afleidingen staan er zooveel contra-gevallen
tegenover, dat van een regel geen sprake meer is. Voorbeelden: deverbat, op -ar: staoka — stäökar (stoker), roo:pa
— reuiper (in omreu:par, omroeper), koupa — kuipar (kooper), zoeka — zuukar (in bloo:tsuukar, bloedzuiger), kloppa
— klöppar (in mattaklöppar, mattenklopper), ëlókka — slukkar (snoeper), sroebba — éruubbar (schrobber); denominatieven: kao:l — käö:la (smeulen, kolen), pao:/ — päö:la (in
aafpäöua, afpalen), hoo:ch — heu:ga (hoogen, bij kaartspel), Soo;n — seu:na (in var§eu:na, verschoonen), knoup —
knuipa (knoopen), ou:ch — ui:ga (kijken), zoum — zuirm
(zoomen), Jfcop — köppa (koppen, als voetbalterm), hóngar
— húngara (hongeren); adjectiva op -ich: noo:t — new.dich
' M) Uitzonderingen zijn soon (schoen) — soon, móntj
(mond) — mimnj en hóntj (hond) — hùùnj. Gebruikt men
hóntj in overdrachtelijken zin als scheldwoord, dan luidt
het plur. meest hónj. Tevens 'n s-suffix krijgen Ьгоо.т (broer)
— brew.rs en swao:gar (zwager) — swäö:gars.
" ) De uitzonderingen zijn weer hóntj—huun:tje en móntj
—muun:tja. Hout (hout) — höltja toont ons dat het dim.
met den jongeren klankovergang van het grondwoord niet is
meegegaan.
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(noodig), moo.t — meu:dich (in mismeu:dich mismoedig),
houp — huipich (in overvloed, opgehoopt), kop — köppich
(in ëtiefköppich stijfkoppig), ddrs — durstich (dorstig).
Voorbeelden in andere afleidingen:
subst. op -ling:
эгЫоо:іэ — эгЫеи-ЛэІіЩ
(verstooteling)
subst. op -td (-da): §wao:r
— Swäö.rta (zwaarte)
klao.r
— kläö.rta (klaarte)
hoo:ch
— heu:cht3 (hoogte)
groo:t
— greu.-j'da (grootte)
deverbat, abstracta: тоо:рэ
— reu:p (roep)
Іоирэ
— luip (loop)
— klop (klop, slaag)
кіоррэ
adj. op -lik:
moo-.gs — meu.-galik (mogelijk)
oei
— ииіэтіік (uiterlijk)
kosta
— köstalik (kostelijk)
adj. op -s;
loups
— luips (loopsch, ritsig)
groo:t
— gteu'.jts (trotsch,
verwaand)
Blijkens § 143 kan deze alternatie ook in de afleidingen
met ga- en op -nis en -sal optreden, maar er zijn geen voorbeelden aanwezig.
Van het adv. óngar (onder) wordt een, tevens als adj. gebruikte, superlat. gevormd: ungarstd.
§ 140.
II. De volgende correlatie-morphonemen worden getroffen door de wisselende betoning: AA, АО, ÄÖ, AE, OO»
EU, ЕЕ, OU, UI, EI, OE, UU, IE, a-diphtong, e-dipht.,
o-dipht., ö-dipht., é-dipht., d-dipht., u-dipht., i-dipht. (éénmaal ook ie-dipht.).
Ook deze alternatie, die zich eveneens tot wortelmorphemen beperkt, treedt zoowel in de flexie als in de derivatieve
woordvorming op.
a) In de flexie vertoont zij zich zoowel bij de verba als
bij de nomina en pronomina.
Van tegenwoordig standpunt bezien is er in de verbale
flexie van geen systeem sprake. Slechts een diepgaand historisch onderzoek zou kunnen uitwijzen of hiervoor wetten
kunnen opgesteld worden, wetten, die — indien gevonden —
voor alle morphonemen lang niet dezelfde zullen zijn.
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Vast staat, dat de alternatie slechts bij uitzondering optreedt, indien de infinitief den valtoon heeft' 8 ). Heeft de
inf. sleeptoon dan kan in het perfecte partie, in den imperai, plur., in de drie personen sing, en 2den pers. plur. van
het praesens en in alle persoonsvormen van het praeteritum.
de valtoon optreden. Bij sterke w.w. vallen natuurlijk het
praeteritum, vaak het perf. partie, en bovendien heel vaak
2de en 3de pers. sing, praes. hier buiten.
Voorbeelden: soeh (schuilen) — ich Soe:l, doe §oe:ls, hae
soe.it, geer soe:lt enz.; ich ëoe.'tdg, doe ёое.ігаэ enz.; gaSoe:tf; soe:lt! Ьае э (leven) — ich lae:f enz.; ich lae.vda enz.;
gdlae:f; lae:ft! Киитпэ (zuchten, steunen) — ich kuu:m enz.;
ich kuu:mda enz.; gakuwmp; kuw.mp! Vieh (vijlen) — ich
vieil enz.; ich іе:Ыэ enz.; gavie:¡t; vie:ltí Gluiva (gelooven)
— ich gluUf enz.; ich gluuvda enz.; gaglui.-f; g¡ui:ft! Меіпэ
(meenen) — ich meUn enz.; ich mei'.nda enz.; gamei'.nt;
mei:ntl Werma (warmen) — ich wer:m enz.; ich wer:mda
enz.; g3wer:mp; wer:mp(t)l Zorga (zorgen) — ich zor:ch
enz.; ich zov.gda enz.; gazorich; zor:chff Wörga (wurgen) —
ich wörxh enz.; ich wöv.gda enz.; gawör:ch; wörxhtl Vórma
(vormen) — ich vor:m enz.; ich vór:mda enz.; gavor:mp;
vór:mp(t)! Draaga (dragen) — ich draa:ch, geer draa:ch;
draa-.cht! Rao ja (raden) — ich rao;,/' enz.; ich raotjda enz.;
rao:jt! Doon (doen) — ich doom, geer doo:t; dooit! (dit
onregelm. w.w. heeft bovendien nog valtoon in het imperf.
partie. doo:nda).
In de nominale flexie zien wij de alternatie vooral optreden bij de meervoudsvorming van de substantieven en in de
adjectief-flexie.
Voor zoover de in de vorige paragraaf besproken palataliseeringsaltematie niet optreedt, is bij de meervoudsvorming
zonder suffix de verandering van sleeptoon in valtoon algemeene regel. " ) Deze vorming is echter niet productief.
Voorbeelden: daach (dag) — daaxh, Smeet (smid) — §mee:jt
bein (been) — Ьеі;л, waech (weg) — wae.'ch, knien (konijn)
·") Zoo wil.ia (willen) — ich wil, doe wils, hae wilt, geer
wilt; gawilt; wìl(t)! Valila (vallen), lutila (kletsen), kömima
(komen) hebben enkel in imperat. sing, sleeptoon: val!, lul!,
kóm!
··) Uitzonderingen zijn drunk (dronk) en §eut (schot,
scheut), die in plur. denzelfden vorm hebben als in sing.
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—knien, berch (berg) — bench, törf (turf) — tör.f, pin (pin)
— pin:, sprunk (sprong) — sprung, hóntj (hond) — hónj (zie
voetn. 66) e.a. Opgemerkt zij dat verandering van valtoon
in sleeptoon niet voorkomt.
Bij de meerv.vorming met de suffixen э- en -ar alterneert
zoowel valtoon met sleeptoon als sleeptoon met valtoon.
Van laatstgenoemde verandering zijn echter de voorbeelden
te tellen: vel (vel papier) — vel.fo, drej (draai) — drej:jd,
Stel (stel) — ëtél:h, Solk (schort) — so/.fca, varsil (verschil)
— varsil:h, zin (zin, smaak), — zin.na, knul (knul) — knuhb,
prul (prul — prul.h, krol (krul) — król:b, knol (knol) —,
knól:h, kleit (kleed) — кіеі.эг, ei (ei) — еі:эг, veltj (veld) —
veljtar, kiéntj (kind) — kiénjar, rintj (rund) — rinjar, pónti
(pond) — pónjar, lintj (lint) — linjar, dink (ding) — dinger.
Veel frequenter is de verandering van valtoon in sleeptoon. Voor subst. met éénsilbigen stam kunnen wij deze
alternatie zelfs regel noemen. 70 ) Voorbeelden: §aa:f (schaaf)
— Saava, hao:s (kous) — haoza, läö:n (leuning) — läöna,
gae.rt (hengelstok) — gaerda, broo.f (brood) — broojar,
geu:f (grondeling) — geuva, §ee:r (schaar) — ëeera, doe:f
(duif) — doeva, uu:l (uil) — uula, vie:m (hengelsnoer) —
viema, ou:ch (oog) — ouga, Swalxh (zwaluw) — èwalga,
vel:ch (velg) — velga, gol:f (golf) — golva, bör-.ch (berrie) —
börge, vór:m (vorm) — vórma, hul:s (huls) — hulza, wil:ch
(wilg) — wilga. Deze alternatie blijft achterwege indien het
enkelvoud in auslaut een dentaal heeft verloren (§ 128). Erg
talrijk zijn echter de gevallen niet: ao:f (gedroogde appel)
— ao:fta, bee:s (beest) — bee:sta, dee:ns (dienst) — deemsta,
deu:ch (deugd) — deu.gda, hings (hengst) — hingsta, krae:f
(kreeft) — krae:fta, lee.ch (licht) — Іее:сЫат.
Ook treedt de alternatie op in de talrijke sporen van de
casus-correlatie; alleen de verandering van sleeptoon in val
toon komt voor: erm — er:mschaat, gaon — gao:ns, kalf —
kaUfslaevar, man — man:zbóks, paert — pae:rshao:r, daach
— sang3randaa:chs enz. (§ 117).
Voor de alternatie in de adjectief-flexie kan ik hier verwijzen naar § 118. Uitdrukkelijk zij er op gewezen, dat een
verandering van valtoon in sleeptoon nooit plaats vindt.
70

) Uitzonderingen zijn: gren:s (grens), lei: (lei), rei:s
(reis), Ыеі: (slede), Sou: (schoors'een), tou: (touw), ае.т
(veder), vrou; (vrouw) en wei: (wei).
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. Voor het optreden van deze alternatie in de pronominale
flexie zie men § 121 A 2° en В I o , 2°, 4°.
Het eenige voorbeeld bij de cardinalia vindt men in § 120
vermeld.
b) in de derivatieve woordvorming.
Alle adjectiva in wier flexie de alternatie optreedt, vertoonen haar ook in de comparatief- en superlatiefvorming
(comparatief en superlatief alterneeren nooit onderling).
Daarnaast ontmoeten wij bij verschillende adj. die langen
stamklinker met valtoon hebben, een verandering in sleeptoon, hetgeen, zooals opgemerkt is, in de flexie nooit voor
komt. Voorbeelden: §wao:r (zwaar) — swaordar — swaorsta,
braa:f (braaf) — braaver — braaf sta, groo:t (groot) — grootar — grooistd. Zoo ook: kwao:t (kwaad), hoo:ch (hoog),
Soo:n (schoon), dreuxh (droog), meu.ch (moe), lee:ch (laag),
Iee:f (lief), klei:n (Wein). Er staan echter zooveel gevallen
tégenover, waarin de valtoon blijft, dat hier van een algemeenen regel geen sprake is.
Bij de diminutiefvormingen met -ka en -tja speelt de alternatie een rol in de substantieven die hun meervoud zonder
suffix vormen en in de boven opgenoemde subst. met sleeptoon, die bij de meervoudsvorming met -a en -ar hun sleeptoon in valtoon veranderen 7 1 ) (voor zoover in beide categorieën niet de palataliseeringsalternatie bij de dim. vorming optreedt). Dit wil dus zeggen: I o dat deze diminutiefvorming niet zeer productief is, 2° dat hier weer alleen dé
verandering van sleeptoon in valtoon optreedt. Voorbeelden:
ëtein (steen) — stei:ngka, paert (paard) — pae:rtja, erm
(arm) — er:mka, törf (turf) — tör:fka, pin (pin) — pin:ka,
wintj (wind) — win:tja, vruntj (vriend) — vrun-.tja, stel
(stel) — Stél:ka, ei (ei) — ei:ka, kiéntj (kind) — kién-.tja,
dùùj (duw) — duuj:ka e.a.
Alle adjectieven in wier flexie de alternatie optreedt, vertoonen haar ook indien afleidingen met -ichheit worden gevormd. De palataliseeringsalternatie werkt in deze afleidingen niet. Wij treffen weer alleen verandering van sleeptoon
in valtoon aan. Voorbeelden: taant (lam) — laa:michheit,
Uitgezonderd zijn: tiet tijd (zie § 143a); drunk (dronk),
v ")
§eut (schot, scheut), smeet (smid) en sneef (snede, wond).
Zie voetnoot 69.
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graof (grof) — grao:vichheit, voel (vuil) — voe:lichheit, riep
(rijp) — rie.pichheit, lui (lui) — luvichheit, douf (doof) —
dou:vichheit, heit (heet) — hei:tichheit, Slum (slim) — Slum:michheit, wilij (wild) — wilj'Achheit e.a.
Afleidingen met -ich, gevormd van adjectieven, zijn te
schaarsch (wae:rdich waardig en §tie:vich stevig, resp. van
waert en Stief) om er conclusies uit te kunnen trekken. Bij
afleidingen van substantieven en verba treedt hier en daar
de alternatie op, maar mede door het geringe aantal voor
beelden, is er geen regel voor te geven.
Wij zagen vroeger dat de suffixen -эгік en -/3 niet of
weinig productief zijn, maar de weinige afleidingen die er
zijn, veranderen sleep- in val toon indien het afgeleide adjec
tief in zijn flexie alterneert (en wanneer bij -h de stamklinker de palataliseeringsalternatie niet doet optreden): lui (lui)
— Іиі:эгік, Slum (slim) — Slum:marik, wiltj (wild) — wilj.'arik; breit (breed) — Ьге іэ, Sterk (sterk) — Ster:kta, werm
(warm) — wer:mt9, wiet (wijd) — у іе:іэ, kalm (kalm) —
kaUmta.
Ook bij de vorming van denominatieve werkwoorden ver
toont zich de alternatie. Voorbeelden: douf (doof) — dou:vd,
kleit (kleed) — кІеі:э, vuur (vuur) — ии:гэ, moes (muis) —
moe:zd, voel (vuil) — эг оейэ. Stief (stijf) — Stie:va, maori
(moord) — тао:гд, lui (lui) — /ui/ara, daach (dag) — daa.-ga»
kalf (kalf) — kaUvd, vel (vel) — varvehh, wolf (wolf) —
wohva (in den neus pulken), krol (krul) — król:h, bril (bril)
— bril:la e.a. Ook verandering van valtoon in sleeptoon
komt voor: huu:r (huur) — huura, vie:/ (vijl) — vieh, zor:ch
(zorg) — zorga, vdr;m (vorm) — vdrma, er:f (erf) — ег э,
ver:f (verf) — ег э, Sanj (schande) — Sant ja. De alternatie
blijft echter ook zóó vaak achterwege, dat hier van een
systeem geen sprake kan zijn.
Voorts gaat vaak — blijkbaar alleen bij verba met korten
stamklinker — de vorming van deverbatieve abstracta met
alternatie gepaard: Ьэйіп-.пэ (beginnen) — bdgin, Sil'.h (sche
len) — verSil, lul.h (kletsen) — lul, Swél.h (zwellen) — Swél,
tél:h (tellen) — tél, melj:9 — melj (roemen, bij kaartspel),
Swey.ja (zwaaien) — Swej, val:h (vallen) — val, duuj:J9
(duwen) — duiij e.a. Ook hier is echter van een regel geen
sprake.
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Tenslotte vermeld ik
met het suffix -nee:r
met het suffix -nis
met het suffix -3
met het praefix g3-

nog:
: kluu:s (kluis) — кІиигэпее:г.
: voel (vuil) — voe:lniz(bak).
: waert (adj. waard) — wae'.rda.
: doon (doen) — gddooms, gaon
(gaan) — g3gao:ns.
het scheidb. samengest. w.w. оітаакэ (vol maken) naast
het onscheidb. vol:bringa (volbrengen).
§ 141.
III. De quantiteit-alternatie is veel minder belangrijk dan
de beide vorige. De volgende morphonemen zijn er bij be
trokken: i'e-ie, oe-oe, uu-uu, ae-é, aa-a, oo-ó en eu-u.
W a t het morphoneem ie-ie betreft, treedt de alternatie op
in de flexie van sterke w.w. ") van de zoogenaamde 1ste
klas en hier en daar bij de diminutiefvorming met -кэ.
De sterke w.w. hebben in inf. ie. 1ste pers. sing, en plur.
van het praesens en 3de pers. plur. hebben ie, 2de pers. sing,
en plur. en 3de pers. sing, daarentegen ie; imperat. sing, heeft
ie, imperat. plur. echter weer ie: ich, veer, zie griep(a) — doe,
hae, geer griep(s), griep! — griep// (grijpen); ich, veer, zie
biet(a) — cioè, hae, geer biet(s), biet! — bief/ (bijten); ich,
veer, zie Ыіе (э) — doe, hae, geer blief(s), blief! — blieft!
(blijven); ich, veer, zie smiet(d) — doe, hae, geer smiet(s),
§miet! — smiét! (smijten) e.a.
Bij de diminutief vorming: sie:f (schijf) — siefka, lief (lijf)
— liefka, wief (wijf) — wiefka, vie:m (hengelsnoer) —
іет:кэ, lie:n (lijn) — liéngka. Er zijn echter zooveel contragevallen, dat hier geen sprake is van systeem.
Wat het morphoneem oe-dé betreft, treedt de alternatie
op in de flexie van de sterke w.w. van de zgn. 2de klas, met
oe als stamklinker. Er zijn echter maar drie zulke w.w. Feer,
zie zoepa — geer zdep, zoep/ — záept! (zuipen); veer, zie
кгоерэ — geer fcrdep, kroep! — kroépt! (kruipen); veer, zie
Sloeta — geer slóét, Sloet! — slóét! (sluiten). Men ziet dat
de wisseling correspondeert met die der w.w. die ie in inf.
hebben.
Voor het morphoneem ae-é treedt de alternatie op in de
flexie van een groepje (vgl. § 143 b II) sterke w.w. van de
" ) Die met korte ie (zie § 143 b I) vallen hier natuurlijk
buiten.
11
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zgn. 4de en 5de klas: veer, zie Ьгаекэ — geer brék, breek/
— brékt! (breken); veer, zie Staeka — geer stek, Maekl —
Stekt! (steken); veer, zie ëpraeka — geer sprék, spraekl —
Sprékt! (spreken); veer, zie gaeva — geer géf, gaef! — géftl
(geven); veer, zie ( г)аеіэ — geer (vr)ét, (vr)aet! — (vr)ét!
((vr)eten); veer, zie vargaeta — geer vargét, vargaet! — v^rgét! (vergeten); veer, zie maeta — geer mét, maet! — mét!
(meten); veer, zie naema — geer ném:p, naemi — ném:p!
(nemen). Ook hier correspondeert de wisseling weer met
die der w.w. die ie in inf. hebben.
Voor het morphoneem uu-uu treedt de alternatie slechts
op bij de diminutiefvorming met -ka van enkele substantieven: buu:s (buis, pijp) — bùùska, suu:f (schuif) — ëmifka
en in het w.w. stuuta (zie Index). Ook in dit zwakke w.w.
is het systeem der wisseling weer hetzelfde als dat der w.w.
die ie in inf. hebben, met dien verstande dat hier ook nog
het geheele praet. en het part. praet. den korten alternant
heeft.
Wat het morphoneem aa-a betreft, treedt de alternatie op
bij de vorming van enkele deverbatieve abstracta: draaga
(dragen) — drach, jaaga (jagen) — jach, klaaga (klagen) —
klach e.a.
ι ' Voor het morphoneem oo-ó treedt de alternatie tweemaal
op bij de superlatief vorming: groo:t (groot) — grótsta,
hoo:ch (hoog) — hóchsta en tweemaal bij een afleiding met
-(n)ies: bloo:m (bloem) — blóm:manies (bloemist), moo:da
(mode) — móddiés (naast madiés) (modiste).
Wat het morphoneem eu-u tenslotte betreft, de alternatie
treedt slechts éénmaal op, bij een superlatiefvorming: veur
— vursta (voor — voorste).
Wij zien dat ook deze alternatie zich beperkt tot wortelmorphemen.
§ 142.
Г . Ook de verdoffings- of nivelleerings-alternatie is van
veel geringer beteekenis dan de beide eerstgenoemde. Deze
alternatie blijft echter niet beperkt tot wortelmorphemen.
Bij het suffixmorpheem -/ich (-echtich, -mao:tich) treedt
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zij zoowel in de derivatieve woordvorming als in de flexie
op: van krechtich (krachtig), mechtich (machtig), nao .lest ich
(nalatig), zuumich (zuinig) worden denominatieve verba ge
vormd: ЪэкгесМэёэ, bamechtaga, varnaoilestogd, bazuu:naga;
compar. en superi, van g3liekmao:tich (gelijkmatig) zijn galiekmaoitsgdr en gsliekmao-.techsta; de verbogen vormen van
de adjectieven neuidich (noodig), stie:vich (stevig), gdliekmao:tich en de adj. op -echtich (kienjarechtich kinderachtig,
TOo:dechtich roodachtig enz.) luiden: newddge, stietvaga, galiekmao:tdg9, -echtdgo. De laatste gevallen zijn de eenige
voorbeelden dat deze alternatie in de flexie werkt. Ik moet
hier nog aan toevoegen dat ik bijna alle voorbeelden met
eenige aarzeling geef, daar het heel moeilijk is uit te maken
of men in zulke onbetoonde lettergrepen f of э hoort.
Indien de woordmorphemen Ые (bij) en veur (voor) als
praefixmorphemen gebruikt worden, treedt de alternatie op:
örgas Ые кіп:пэ (ergens bij kunnen) naast Ьэкіптэ (beken
nen), get Ые zich Ыаекэ (iets bij zich steken) naast еетэз
bdstaeka (iemand een cadeautje geven op zijn naamfeest),
Ыекот:тэ (bijkomen) naast Ьэкот:тэ (bekomen); veurstél
(voorstel) naast varóngdrstél.'h (veronderstellen), veurhaaja
(voorhouden) naast эгЬее-.іэ (verbieden), veurkeur (voor
keur) naast vdtkee-.zing (verkiezing).
Bij wortelmorphemen is de alternatie in de derivatieve
woordvorming zeldzaam. Een voorbeeld is herberch — /ler:bdtgee-.r (herbergier). T *)
. (g)dn3(n), (gfon, э(п) naast (g)eiTi3(n), (g)ei:n, ei(n) (§ 120
en § 121 В 4°) en ta naast doe, am naast hem:, za naast zie,
ar naast häör, at naast het, var naast veer, gar naast geer
(§ 121 A I o ) zijn noch derivatie- noch flexievormen, maar
louter accentverschillen. Ook het woordmorpheem veur,
voor (zie boven) kan hierdoor getroffen worden: veur ahlas
(voor alles) naast varal (vooral), veurnaa.m (voornaam)
naast зглаа.тп (voornaam).
" ) Wel komt de alternatie vaker voor in vreemde woor
den, bijvb. barón: (baron) — bar:ranes (barones), maziek
(muziek) — muuzzakant (muzikant), masien (machine) —
massantes (machinist), madel: (model) — móddalee.Ta (modeleeren), til:lafoo:n (telefoon) — tiUlafaniés (telefonist),
próttes (protest) — prottastee:ra (protesteeren) e.a. (Vgl.
§76).
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§ 143.
De alternaties met disjoncte alternanten zijn er vele.
a) In de eerste plaats brengen wij hier onder allerlei
alternaties, waaraan hetzelfde systeem ten grondslag ligt als
aan de alternaties, met correlatieve alterranten.
Zoo vertoonen zich de morphonemen aa-ae, aa:-ae:, aa-ae:
en a-e in dezelfde gevallen als de correlatie-morphonemen,
die betrokken zijn bij de palataliseering der vocalen (§ 139).
Ook de daar gegeven regels voor het optreden der alternatie
gelden voor deze morphonemen.
Meervoudsvorming zonder suffix: naagal (spijker) — naegal, haamal (hamer) — haemal; maa:ch (dienstbode) —rmae:ch, vaa:m (draad garen) — vae:m; slaach (slag) -rslae:ch, kraach (boord) — krae:ch, staaf (staf) — stae:f; bank
(bank) — benk, tak (tak) — tek, bantj (band) — benj en zie
verder den Index 7 4 ).
Diminutiefvormingen: aap (aap) — аеркэ, gaat (gat) —
gaetja; kraa:n (kraan) — кгае:пкэ, naa:s (neus) — nae:ska,
swaa:rt (zwoerd) — swae:rtjd; daach (dag) — daeichska,
paat (pad) — pae:tja, raat (rad) — rae-.tjs; wang (wang) —
wengskd, balk (balk) — belkska, jas (jas) — jeska en zie
verder den Index.
Deverbatiefvormingen op -ar: jaago (jagen) — jaegar,
spaara (sparen) — spaerdar, maaka (maken) — -maekar;
bakka (bakken) — bekkar, slachta (slachten) — slechtar e.a.
Hier treffen wij ook een denominatief vorming op -ar aan:
xank (zang) — zengar (zanger).
Vorming van denominatieve verba: vaa:m (draad garen)
— vae:ma (den draad door het oog van de naald halen),
maagar (mager) — maegara (mager doen worden), krank
(ziek) — кгепка (krenken), lank (lang) — lenga (lang wor
den of maken), rank (rand) — renga (afhalen van boonen)
e.a.
Vorming van adj. op -ich: mach (macht) — mechtich,
krach (kracht) — krechtich, hantj (hand) — henjich, naat
(nat) — naetsich (nattig) e.a.
Voorbeelden in andere afleidingen:
subst. op -ling
: saa:f (schaaf) — sae:valing (schaafsel,
krul),
subst. op -ta (-da) : lank (lang) — lengta
'*)
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De eenige uitzondering is: daach (dag) — daa:ch.

subst. op -nis
subst. op -sal
subst. met gaadj. op
-lik

:
:
:
:

gadachta (gedachte) — gadechtanis
srabba (schrabben, schrapen) — srepsal
vaara (rijden) — gavaers
saa:j (schade) — sae:jolik, kaa:j (kou
de) — kae:jalik, krank (ziek) — krenкэіік, bang (bang) — Ьепкэіік (schrik
aanjagend), hantj (hand) — gahentjalik
(gemakkelijk te hanteeren).

Blijkens ginmaraatl (generaal) — plur. gin:narae:ls (voor
de -s vergelijke men voetn. 66) en lansap (landschap) — dim.
lansepka zouden deze alternaties (en dus theoretisch ook die
van § 139 I) niet tot wortelmorphemen beperkt zijn, het
geen in tegenspraak zou zijn met het in § 139 I beweerde.
-aa.7 en -sap worden in de genoemde woorden echter niet als
suffixen gevoeld.
In hetzelfde systeem passen verder de morphonemen:
oo-eu:, ao-äö:, oe-uu:, ou-ui:, oe-uu en oe.'-uu.
Voorbeelden: zoon (zoon) — plur. zeu:n 7 5 ); haof (tuin) —
plur. häö:f, slaot (slot) — plur. släö:j, taot (papieren zak) —
plur. täö:j, daotd (doorn) — dim. däö:rka, waort (woord) —
dim. wäö:rtja, haol (hol) — oethäö:h (uithollen), ¿faon
(staan) — stäömdar (staander) e.a.; moes (muis) — plur.
muu.'s, hes (luis) — plur. /uu:s; zoum (zoom) — plur. zui:m.
boum (boom) — plur. bui:m, zoum — dim. гиі:ткэ, boum
— dim. Ьиі:ткэ1в);
koe:l (kuil) — dim. кииІ:кэ, doe:m
(duim) — dim. duum:ka, doe:f (duif) — dim. dùùfka; hoes
(huis) — dim. huuska, soem (schuim) — dim. suum:ka, moes
(muis) — dim. mùùska e.a. De alternatie oe-uu: komt slechts
bij de meervoudsvorming, de alternaties oe-uu en oe:-uu
slechts bij de diminutiefvormingen voor.
Tot hetzelfde systeem als de correlatie-morphonemen AA,
АО, ÄÖ, AE enz. (§ 140 II) behooren de dis junctie-morphonemen ie-ie:, oe-óe: en uu-uu:
Flexie:
Meervoudsvorming met suffix -a: tiet (tijd) — tie:a.
Adjectief-flexie: wiet (wijd) — wié:(a), vrie (vrij) —
vrie:(a); roe (ruw) — ròé:(a), toe (dicht, toe) — tòé:(a).
7r
') Kan tevens nog een meervouds-s krijgen. Vgl. voetnoot 66.
") Als uitzondering verandert valtoon in sleeptoon bij
rou:v3 (rooven) — ruivar (roover).
165

Voor het optreden in de pronominale flexie zie men § 121
В I o (de drie personen sing.).
Derivatieve woordvorming:
Comparatief- en superlatief vorming: wiet — wié:or —
wie.'tsta; vrie — гй?:зг — vrie:tstd; roe — гдеіэт — roé'.tsta.
Diminutief vormingen: knien (konijn) — kmengka.
Afleidingen met -ichheit: roe — ròe:ichheit (ruw(ig)heid).
Afleidingen met -heit: vrie — vrié:heit.
Denominatieve verba: wiet — oetwié:d (verwijden), niet
(nijd) — Ьэпіе:э.
Men begrijpt dat wij al deze gevallen in de §§ 139 en 140
met opzet niet als uitzondering hebben aangeduid, om het
beeld van het sterke systeem (speciaal bij de palataliseeringsalternatie) niet te vertroebelen. Al deze morphonemen
behooren inderdaad tot dat systeem; dat de alternanten
disjunct zijn, is voor het taalgevoel bijzaak.
b) De echte disjunctie-morphonemen verdeden wij in 4
groepen.
I. De alternaties treden op in de stamtijden der sterke
werkwoorden en werkwoorden met gemengde vervoeging:
1

Í ie—ее
1ste kl.
ie:

г

ее:—oo—ao

oe—oo—ao
2de kl.

,

UU—oo—ao
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griepa — greep — gagreepa (grij
pen), biets — beet — gab eet а
(bijten), kriega — kreech — gakreega (krijgen) e.v.a.
гіе:э — ree; — gareeja (rijden),
snie:a — snee./ — gesneeja (snij
den) e.a.
bee:ja — booj — gabaoja (bie
den), see:ta — soot — gasaota
(schieten), kee:za — koos — gakaoza (kiezen) e.a.
zoepa — zoop — gazaopa (zui
pen), kroepa — kroop — gakraoрэ (kruipen), ëïoeta — Sloot —
gaSlaota (sluiten) e.a.
ruuka — rook — garaoka (ruiken), suu:va — Soof — gasaovg
(schuiven; ook zwak), Stuu:va —
Stoof — gaètaova (stuiven; ook
zwak).

6 2de kl.

ui—oo—ao

i—ó

e—ó

.3dekl.

и—ó

buiga — booch — gabaoga (buigen; ook zwak), spuitэ — spoot
— gespaota (spuiten; ook zwak),
fluita — floot — gaflaota (fluiten;
ook zwak).
binja — bónj — gabónja (binden), zinga — zong — gazónga
(zingen), drinka — dronk — gadrónka (drinken) e.v.a.
èelj:a — sólj: — gasólj:a (schelden), helpa — hólp — gahólpa
(helpen), baderva — bador:f —
badórva (bederven) e.a.
klum:ma — klom: — gaklóm:ma
(klimmen), krumpa — kromp —
gakrómpa (krimpen), swum:ma
— swóm: — ga$wóm:ma (zwemmen).
mélka — molk — gamólka (melken), swél:la — swól: — gaswól:la (zwellen).

10

é—ó

11 4de kl.

ae—OO—ao

naema — noo:m — ganaoma (nemen), staeh — stool — gastaola
(stelen), braeka — broo:k — gabraoka (breken) e.a.

12

ae—oo:

gaeva — goo:f — gagaeva (ge
ven), aeta — oo:f — gagaeta
(eten), laeza — /oo:s — galaeza
(lezen) e.a.
zitta — zoo:/ — gazaeta (zitten),
UGGa — loo.'ch — galaega (lig
gen).")

5de kl.
13

ι—oo:—ae

" ) De alternatie kan hier ook zijn: i-aa-ae: zitta-zaat-gazaeta en HG Ga — laach — galaega. Dit is ouder Roermondsch; oudere menschen bezigen dezen praeteritum-vorm
i.p.v. den oo-vorm wel vaker in w.w. van de 4de en 5de klas.
Zeker in: naema (nemen), èpraeka (spreken), gaeva (geven),
vargaeta (vergeten) en laeza (lezen). De jongere generatie
kent dezen vorm echter niet meer.
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aa—OO

14

15
16

6de kl.
e n

ao—oo:—(aa)

redupl.

17

ao—ι—a

draaga — droo:ch — gadraaga
(dragen), laaja — looj — gdlaaja
(laden),vaar3 — voor — gavaara
(varen) e.a.
hanga — hóng — gahanga (hangen), vanga — vóng — gavanga
(vangen).
blaoza — bloo:s — gablaoza (blazen), vraoga — vroo:ch — gavrao:ch (vragen), slaon — sloo:ch
— gaslaaga (slaan). Hier sluit
zich bij aan Іао:іэ — looit — galao:ta (laten) met ao:
gaon — ging — gaganga (gaan),
staon — sting — gastanga (staan)

II. De alternaties treden op in de praesens-vervoeging
(sing.) van sterke w.w., van w.w. met gem. vervoeging en van
'n enkel zwak w.w.:
18

ее:—uu

ich See:t — doe, hae sùùt(s)
(schieten), ich агіее.т — doe,
hae varluus (verliezen), ich lee:ch
— doe, hae lùùch(s) (liegen) e.a.

19 2de kl.

OE—ùù

20

m-

ich zoetp ") — doe, hae zùùp(s)
(zuipen), ich kroep — doe, hae
krùup(s) (kruipen), ich sloe:t —
doe, hae ëlùùtfs) (sluiten),
ich spuit — doe, hae spöt(s)
(spuiten), ich fluit — doe, hae
flöt(s) (fluiten).

21 3de kl.

ich ster:f — doe, hae §tur:f(s)
(sterven), ich tref — doe, hae
truf(s) (ontmoeten), ich help —
doe, hae hulp(s) (helpen) e.a.

") In deze groepen is het aangeven van de betoning in
Isten pers. sing, vaak problematisch. Men hoort sleep- en
valtoon door elkaar.
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22

AE—EU

AE—i
23 4de en
5de kl. '
24

AE—u

Í

25

AA—EU

26

во:—eu:

27

во:—ei

6de kl.
en
redupl.
28

в—e

29

в—!

30

ou—о

ich sfae/ — doe, hae steuls(-t)
(stelen), ich trae:} — doe, hae
treu:jt(s) (treden), ich lae.s —
doe, hae leu:s (lezen) e.a.
ich spreek T8) — doe, hae sprik(s)
(spreken), ich gae:f — doe, hae
uif(s) (geven), ich vraet — doe,
hae vrit(s) (vreten) e.a.
ich nae:m — doe, hae num:s(-p)
(nemen), ich maet — doe, hae
mut(s) (meten).
ich draa:ch — doe, hae dreu:ch(s)
(dragen), ich vaar — doe, hae
veuTs(-t) (varen), ich jaa:ch —
doe, hae jeu:ch(s) (jagen, jach
ten) e.a.
ich blao.s — doe, hae blews (bla
zen), ich vrao:ch — doe, hae
vreu:ch(s) (vragen).
ich slao:n — doe, hae sleis(-t)
(slaan), ich gao:n — doe, hae
geis(-t) (gaan), ich stao:n — doe,
hae steis(-t) (staan).
ich bak — doe, hae bék(s) (bakken), ich ivas — doe, hae wés
(wasschen en wassen), ich val: —
doe, hae vél:s(-t) (vallen),
ich hang — doe, hae hings(-nk)
(hangen), ich vang — doe, hae
vings(-nfc) (vangen),
ich hup — doe, hae löp(s) (loopen), ich koup — doe, hae köp(s)
(koopen; zwak).

III. De alternaties treden op in nomina die een sterk
werkwoord naast zich hebben. In één woordfamilie komen
echter meestal niet alle alternanten voor:
7e

) In deze groepen is het aangeven van de betoning in
Isten pers. sing, vaak problematisch. Men hoort sleep- en
valtoon door elkaar.
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sniedar (kleermaker) — anee/ τ β )
(snede, wond) — Snit (snit);
banga&ietdT (lafaard) — èeet
(wind); Ыеіэг (tand in de kin
dertaal) — beet (beet) — gabit
(gebit) e.a.
* 32 (3) ее:—eu—о—uu—ao:(äö) §ee:ta (schieten) — §eut (schot,
scheut) — Soi (beschot); bee:ja
(bieden) — bot (bod) — bao:j
(bode); gee.ta (gieten) — gäöt
(dakgoot); эгІее:гэг (verliezer)
— varluus
(verlies); vlee:g9T
(vliegenier) — v/euga/ (vleugel)—
vluuchhao:r (eerste haren); fcee:zar (kiezer) — keus (keuze) e.a.
* 33 (4) oe—eu—ао
zoeplap (drinkebroer) — zeup
(drank); ba§loet (besluit, sluiting)
— ëleuhl (sleutel) — slaot (slot).
* 34 (5) UU—eu—ао
тиикэ (ruiken) — reuk (reuk);
Мии: э (stuiven) — staof (stof).
* 35 (6) ui—ao:
buigd (buigen) — bao.ch (boog).
* 36 (7) i—a—u—ó
drinks
(drinken)
—
drank
(drank) — drunk (dronk); vin ja
(vinden) — vuni; (vondst) —
vón:nas (vonnis); binja (binden)
— bantj (band) — bóntj (bond)
— gabuntj (gebint); zinga (zingen) — zank (zang) ; Ыіпкэ (blin
ken) — blank (blank) e.a.
37 e—u
helpa (helpen) — hulp (hulp).
38 ae—eu—ao:—ЕЕ—о
іпЬтаекэг (inbreker) — breuk
(breuk) — brao:k (adj. braak) —
gabree:kalik
(wat gauw breekt,
niet stevig) — brok (brok);
ёргаекэг
(spreker) — Spreuk
(spreuk) — Sprao:k (spraak) —
gdSpreetkdlik
(spraakzaam) —
* 31 (1 en 2) ie—ее—i

*) De met een asterisk geteekende morphonemen hebben
wij al eens in hun geheel of gedeeltelijk ontmoet. Men ver
gelijke ze steeds met de tusschen haakjes geplaatste.
" ) Hier naast nog Snee:j (snede brood of koek).
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? Sprok (broos); ЬэМаекаэІ (ca
deau op iemands naamfeest) —
Ыеек (steek) — stok (verdie
ping).
*39 (13 en 23) ae—ao:—aa:—ί gaevar (gever) — bagao.-vinga
(stuipen) — gaa:f (gave) — var
giffanis (vergiffenis); maetar
(meter) — mao:t (maat); waevar
(wever) — wao:fal (wafel);
UGGa (liggen) — galaech (lig
ging) — lao:ch (subst. laag) —
laa:ch (ligging, „stand" van hui
zen); zitting (zitting) — zaedalee:r (leunstoel) —? zaa.7 (za
del).
IV. In deze groep vatten wij de belangrijkste van de
overige alternaties samen:
40

ei—é

Deze alternatie komt zoowel in
de flexie als in de derivatieve
woordvorming voor.
In de flexie in twee w.w.: praes.
ich, veer, zie §weit(a) — praes.
doe, hae, geer ëwét(s); praet. ich
ëwédda, doe swédzda enz.; part.
praet. gaswet; imper. plur. swét!
(zweeten) en praes. ich, veer, zie
weit(a) — praes. doe, hae, geer
wét(s) (weten).
In de derivatieve woordvorming: bein (been) — dim. béngka, Stein (steen) — dim. Sténgka,
ei (ei) — dim. ékka, kleit (kleed)
— dim. klétia*0); heilich (heilig)
— hél:ligdóm: (reliquie), hél:lich§en:nas (heiligschennis), anan
hélga (heilige); heit (heet) —
héts (hitte).

41

e—eo:

drej:ja

(draaien)

—

drao:t

eo

) In de drie eerstgenoemde woorden kan daarnaast ook
de alternatie ei—ei: optreden (§ 140 IIb).
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(draad), zej:ja (zaaien) — zao.f
(zaad), nej:ja (naaien) — nao:t
(naad).
AA—é

daak (dak) — dékka (dekken),
saa.7 (schil) — Ш:1э (schillen),
taa:l (taal) — tél:h (tellen), kaa:j
(koude) — kél:h β1 ) (tintelen).

АО—ее:

gdvao:r (gevaar) — gaveeirglik
(gevaarlijk), staon (staan) —
steeidich (gestadig, voortdurend),
swao:gdr (zwager) — swee:gdrsd
(schoonzuster); praes. ich lao:t
— praes. doe, hae lee:t(s) (laten),
praes. ich slao:p — praes. doe,
hae §lee:p(s) (slapen). Ook deze
alternatie treedt dus zoowel in de
flexie als in de derivatieve
woordvorming op.

Een nog bijna even groot aantal alternaties, die slechts
in één, op zijn hoogst in twee voorbeelden optreden, laten wij
verder onvermeld. Het betreft in hoofdzaak onregelmatige
werkwoorden en alleenstaande iteratiefvormingen. De
meeste zal men in de §§ 115, 149, 151, 152 en in den Index
aantreffen.
§ 144.
De zoogenaamde schwund-alternaties zijn in het Roermondsch zeer zeldzaam.
ba- en ga- kunnen vóór vocalen en /- alterneeren met
b- en g- : zich baiefara — bin:na (z. beijveren — binnen),
baantjwaorda — bang (beantwoorden — bang), baao:sama
— boete (beademen — buiten), balaeva — blieva (beleven
— blijven), baloupa — blössa (beloopen — blusschen); gaie/
—gun:na (haast, jachten — gunnen), galoups — gluiva (geloop — gelooven).
Eenmaal treedt de alternatie op in var-: varangara —
vraeta (veranderen — vreten).
Ook het woordmorpheem aaf (af) als praefix-morpheem
gebruikt in zich óntferma (z. ontfermen) vertoont wellicht
de alternatie.
81

)
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Naast kél:la hoort men ook kel:la.

In al deze gevallen is echter voor het taalgevoel van een
morphoneem, en dus ook van een alternatie, geen sprake.
Wel is dit het geval bij de diminutiefvorming van enkele
subst. op -э : keukd (keuken) — keukskd, kuuka (kuiken) —
kuukska, Іаакэ (laken) — Іаекзкэ, теиіэ (molen) — теиікэ.
Vgl. voetn. 43.
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HOOFDSTUK Χ.
CONSONANT.ALTERNATIES.
§ 145.
Ook deze alternaties verdeden wij in:
a) alternaties met correlatieve alternanten.
b) alternaties met dis júnete alternanten.
c) „schwund"-alternaties.
Alternaties met correlatieve alternanten.
§ 146.
Zoowel in de flexie als in de derivatieve woordvorming
alterneert de verbinding η + tj met nj. De alternatie blijft
beperkt tot wortelmorphemen.
In de flexie treedt zij steeds op bij de meervoudsvorming
met -ar en zonder suffix: rintj (rund) — rinjar, lintj (lint) —
linjar, lantj (land) — lenjar; hantj (hand) — henj, tantj (tand)
— tenj, vruntj (vriend) — vrunj, hóntj (hond) — huunj e.a.
Verder in de adj.-flexie indien de tj een geneutraliseerde dj
is: blintj (blind) — blinjfa), gazóntj (gezond) — gazónjfg),
róntj (rond) — rónj(a), blóntj (blond) — blónj(a)β1!)· In om
gekeerde richting treedt de alternatie op bij de vorming van
het partie, praet. van de zwakke werkwoorden wier stam op
-nj eindigt: branja (branden) — g9bran(:)tj, lanja (landen)
— galan:tj, Iwónjd] (wonden) — gawónttj; verbogen luiden
de partie, weer: gabranjda, galanjda, gdwónjda.
In de derivatieve woordvorming ontmoeten wij de alternatie bij de comparatief- en superlatiefvorming, indien de
ij een geneutraliseerde dj is: gazóntj (gezond) — gazon jar,
gdzónjsta; blóntj (blond) — blónjar, blónjsh; róntj (rond)
— rónjgr, rónjstd. Onder dezelfde conditie bij afleidingen
met -ich (-ichheit): hantj — henjich (handig), varstantj —
")
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Vgl. § 118 voetn. 34.

varstenjich (verstandig), brantj — brenjich (brand(er)ig) e.a.
Of deze voorwaarde ook geldt voor de vorming van adj. op
-s en subst. op -da (-ta), is door het ontbreken van voorbeelden met zuivere -tj niet na te gaan: hóntj — hónjs
(hondsch), kiéntj — varkiénjs (kindsch), rontj — runjdd
(rondte). Ook bij de vorming van verbaalnomina zonder
suffix treedt de alternatie op, echter weer in omgekeerde
richting: vinja — vuntj (vondst); binja — gabuntj (gebint),
bantj (band). En als de tj een geneutraliseerde dj is, ontmoeten wij de alternatie ook nog in de vorming van denominatieve W.W.: hantj — hanja (goed afgaan), lantj — lanja
(landen) e.a.; omgekeerd: aan; — sant ja (kwaadspreken,
schande spreken).
§ 147.
Hetzelfde systeem volgt de alternatie / + tjllj.
De voorbeelden zijn echter schaarsch.
In de flexie: veltj (veld) — plur. velj'.ar; wiltj (adj. wild)
— verb. wilj:(a); melj:a (melden) — part. praet. gameUtj,
guulj:a (gelden) — part. praet. gaguul.tj.ea)
In de derivatieve woordvorming:wiltj (adj. wild) — comp.
wilj:ar, superi. wilj:sta; wiltj — wiljiichheit
(wildheid);
guulj:9 (gelden) — geltj (geld); wiltj — varwilj:ara (verwilderen), goltj (goud) — vargölj:a (vergulden). Van de volgende afleidingen zagen wij bij ntj — nj geen voorbeeld:
goltj — golj:a (adj. gouden) en wiltj — wilj'.arik (iemand
die wild is).
§ 148.
Eveneens volgens hetzelfde systeem alterneert in een
kleine afgesloten groep woorden de verbinding η + к met
ng.
In de flexie-gevallen is nk voor het Roermondsche taaigevoel de grond-alternant, behalve in de beide imperatieven:
dink (ding) — plur. dingar, jonk (ruwe naam voor jongetje
en jong van een dier) — plur. jónga; gank (gang) — plur.
geng, krink (kring) — plur. kring, rank ( I o kring achtergelaten door een nat voorwerp; 2° kring onder de oogen;
3° randvezel van boonen) — plur. reng, rink (ring) — plur.
ring, Sprunk (sprong) — plur. Sprung; jonk (adj. jong) —
8Ï

) Naast gameUtj en gaguul'.tj hoort men echter ook
gamelj:t en gaguuljtt.
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verb, jóngfa), lank (lang) — verb. lang(d); imp. ganfc/ (ga!)
— p a r t praet. gdganga, imp. stank! (sta!) — part, praet.
gastanga.
Derivatieve woordvorming: jonk (jong) — comp, jóngar,
superi, jóngsta, lank (lang) — comp, langar, superi, langsta;
lank — lengta (lengte); dwinga — dwank (dwang), springa
— Sprunk (sprong), zinga — zank (zang); lank — lenga (langer maken of worden), rank (randvezel van boonen) — renga
(afhalen ν. boonen), jonk (jong van een dier) — jónga (jongen krijgen). Van de volgende afleidingen zagen wij bij ntj
— nj geen voorbeeld: dink — dim. dingska, ganfc — dim.
gengska, krink — dim. kringska, rank — dim. rengska, rink
— dim. ringska, sprunk — dim. sprungska. (Men zie echter
§ 133).
Buiten het kleine afgesloten groepje woorden vinden wij
voorbeelden bij het afleiden van adjectieven op -lik (hier is
ng de grond-alternant) en -s : bang (bang) — benkalik (angst
aanjagend), hanga (hangen) — ón:nafankalik (onafhankelijk); fcranfc (ziek) — krangs (verkeerd, linksch) e.a.
§ 149.
Minder belangrijk zijn de alternaties explosief—spirant in
enkele (meest onregelmatige) werkwoorden:
inf.
HGGa (liggen)
part. praes. HGGant
imp. sing. lik!
imp. plur. likt!
part. praet. galaega
inf.
HGGa (leggen)
part. praes. HGGant
imp. sing. lik!
imp. plur. likt!
part. praet.
'
inf.
part. praes.
imp. sing.
,4
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)

galach

praes.
ich lik
doe liks
hae lik
veer HGGa
geer lik
zie HGGa

praet.
loo:ch ")
loo:chs
loo:ch
loo: ga
loo:ch
loo: ga

ich lik
doe liks
hae lik
veer HGGa
geer lik
zie HGGa

lach
lachs
lach
lachta
lach
lachta

zéGGa (zeggen) ich zék
zéGGant
doe zaes
zék!
hae zaet

Zie voetn. 77.

zach
zacht
zach

'

imp. plur.

zékt!

part. praet. gazach
inf.
zewkd (zoeken)
part. praes. zeu:kant
imp. sing.
zeu:k!
imp. plur.
zeu:kt!
part. praet. gazóch
Zie verder § 152.

zachta
zach
zachta

ich zew.k
doe zeu:ks
hae zewk
veer zeu:ka
geer zeuik
zie zeu:ka

zóch
zóchs
zóch
zochta
zóch
zóchta

inf.
mòtta (moeten) ich mot
doe mos
part. praet. gamóttd
hae mót
veer mòtta
geer mót
zie motta
inf.
part.
imp.
imp.
part.

praes.
sing,
plur.
praet.

weeta (weten)
weetant
weet!
wét!
gaweete

praet.

praes.
veer zéGGa
geer zék
zie zéGGa

ich weet (weit)
doe wéts
hae wét
veer weeta (weita)
geer wét
zie weeta (weita)

mós
mózda
mós
mósta
mós
mósta
wis
wis
wis
wista
wis
wista

Alternaties met disjuncte alternanten.
§ 150.
In hetzelfde systeem als wij hebben leeren kennen bij de
correlatieve alternanten, past de alternatie t ( = geneutraliseerde postvocalische d) — ;'.
In de flexie: blaat (blad) — plur. blaajar, broo:t (brood)
— plur. broojar, raat (rad) — plur. raajar, drao:t (draad) —
plur. dräö:j, hoo:t (hoed) — plur. heU:j, nao:t (naad) — plur.
näö:j, smeet (smid) — plur. §mee:j, traet (trede) — plur.
trae:] en zie verder den Index (broet (bruid) — plur. broeta
is de eenige uitzondering 85 )); doo:t (adj. dood) — verb.
es

) èlaot (slot) — släö:j, §oo:t (schoot) — seu:j, taot (papieren zak) — täö:j zijn zelfs voorbeelden dat de alternatie
werkt als de t geen geneutraliseerde d is.
12
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doo:j(d), kaat (koud) — verb. kaa:i(a), kwao:t (adj. kwaad)
— verb. kwao:j(d) e.a. (geen uitzonderingen).
Schijnbaar slechts eenmaal treedt de alternatie op in de
praesensvervoeging enkelvoud: ich bee:j — doe, hae bùût(s)
(bieden). De t echter in doe, hae riét(s) (rijden), strie:t(s)
(strijden), §ei:t(s) (scheiden), Sniét(s) (snijden), klei:t(s)
(kleeden) e.v.a. is eveneens een geneutraliseerde d, welker
alternant j wij in ich rie:, ëtrie:, §ei:, §nié:, klei: enz. phonologisch niet kunnen onderkennen, daar ook ei en ie op zich
zelf in auslaut een j-klank als diphtongisch element doen
hooren. In feite heeft hier echter dezelfde alternatie plaats.
Opmerking.
De tot het wortelmorpheem behoorende t in
doe, hae riét(s), Mrie:t(s), §ei:t(s), Sniet(s), klei:t(s) enz. gaat
in den 2den pers. sing, praesens en praeteritum van w.w.
wier stam op -j eindigt, productief worden als verbindingsmorpheem: doe §mee:jts (van §mee:ja, smeden), doe ¡eu:jts
(van laaje, laden), doe èmee:jdzdd, loojts.
In de derivatieve woordvorming treedt de alternatie regelmatig op bij de comparatief- en superlatief vorming: kaat —
kaa-.jdr, kaa.jtsta (koud), aai — aa.yar, aa-.jtste (oud), kwao:t
— kwaojar, kwaojtsta (kwaad), roo:i — roojar, roojtsta
(rood) (ook hier zien wij dus de t als verbindingsmorpheem
optreden in den superi.); in de denominatiefvormingen:
Smeet (smid) — §mee:jd (w.w. smeden), bloo:t (bloed) —
bloo:J9 (bloeden) e.a.; in de deverbatiefvormingen: raoja
(raden) — rao:/ (raad), traeja (treden) — traet (trede) e.a.
en in de afleidingen met -ichheit: goo:t (goed) — goo:jichheit
(goedheid), kwao:t (kwaad) — kwao:jichheit (kwaadheid).
In andere afleidingen komen allerlei uitzonderingen en afwijkingen het systeem verstoren.
§ 151.
Ook hier komen enkele minder belangrijke alternaties voor
in eenige onregelmatige w.w.
In praes. sing, van Ьэ гее.тэ (bevriezen), гее.тз (vriezen)
en vdrlee:rd (verliezen) treedt de alternatie r — s op:
ich Ъэ гее:г
doe bdvrùùs
hae bavrùùs

dt vrùùs

ich
эгІее:г
doe varlùùs
hae varluùs

Voor 't overige zijn deze w.w. regelmatig (§ 143b no. 3).
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Dezelfde alternatie hebben wij in gawae.'s (geweest) naast
ich waar enz. (§ 115).
Het wortelmorpheem van brings (brengen) is brach- in
praet. en part. praet.: ich brach, doe bracks, hae brach, veer
bracht^, geer brach, zie brachte; part, praet. gsbrach. Voor
't overige gaat brings als een regelm. w.w. op -ng (§ 115).
Alternatie ng — ch.
De alternaties b (p) — d (t) en h — g treden op in ich höp
(heb) enz. naast praet. ich hat enz. en in ich hat naast part.
praet. gdgat (§ 115).
j — / in:
inf.
part.
imp.
imp.
part.

haaja (houden)
praes. haajant
sing. haaj!
plur. haa:jt!
praet. gahaaja

Ρ —
inf.
part.
imp.
imp.

ch in:
коирэ (koopen)
praes. koupant
sing. koup!
plur. kopt!

part. praet. gakoch

praes.
ich haa:j
doe hil.s
hae hil:t
veer haaja
geer haa:jt
zie haaja

praet.
hoo.Z
hoo:Is
hoo.7
hoo:la
hoo.7/
hoo:h

ich koup
doe köps
hae köp
veer коирэ
geer kopt
zie koupa

koch
kochs
koch
kocht a
koch
kochta

§ 152.
„Schwund"-alternaties.
Evenals de vocalische zijn ook de consonantische
„schwund"-alternaties in het Roermondsch onbelangrijk. Zij
komen niet als systeem, maar passim in onregelmatige w.w.
voor.
De wortelmorphemen van dinka (denken) en tunka (dun
ken) zijn dach- resp. fdch in praet. en part. praet. : ich dach,
doe dachs, hae dach, veer dachta, geer dach, zie dachta, part.
praet. gadach; mich tóch (mij docht), het part. praet. gatóch
is naar ik meen niet in gebruik. Voor 't overige gaat dinka
als een regelm. w.w. op -nk (§ 115); van tunka bestaat verder geen andere vorm dan mich tunk (mij dunkt). In deze
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morphemen verdwijnt dus de η terwijl tegelijkertijd de correlatieve alternatie к — eh (§ 149) optreedt.
Het wortelmorpheem van bagin:na (beginnen) is bagösin praet. en part. praet.: ich, doe, hae bagós, veer bagósta,
geer bagós, zie bagósta; part. praet. bagós. Voor 't overige
gaat bagin:na als een regelm. w.w. op -n (§ 115). Voor kin:na
zie men § 115. Dus ook in deze w.w. verdwijnt de n.
De g verdwijnt:
imp. sing.

zuuchl

inf.
zeen (zien)
part. praes. zee:nda
part. praet. gazeen
imp. plur. zee:tf
imp. sing. §laach!
part. praet. gaslaaga
inf.
Ыаоп (slaan)
part. praes. Ыао:пі
imp. plur. §lao:tl

praes.
ich zee:n
doe zuus
hae zuut
veer zeen
geer zee:t
zie zeen

praet.
zoo:ch
zoo:chs
zoo:ch
zoo.ga
zoo:ch
zoo.ga

ich Ыао:п
doe sleis
hae ëleit
veer èlaon
geer slao:t
zie slaon

sloo:ch
sloo:chs
sìooxh
$loo:ga
sloo:ch
sloo:ga

De к (eh) verdwijnt in 2den en 3den pers. sing, praes. van
zéGGa (zeggen): doe zaes, hae zaef (§ 149).
De t verdwijnt in 2den pers. sing, praes. van mòtta (moeten): ich mót — doe mos (§ 149).
Het wegvallen van de d bij de denominatiefvormingen
baort (boord) — bäötra (omboorden) en maori (moord) —
mao:ra (moorden) is de eenige schwund-alternatie die aan
een systeem doet denken. Verdere voorbeelden zijn mij echter onbekend.
§ 153.
Samenvatting.
De resultaten van ons onderzoek der alternaties leiden tot
de volgende opmerkingen:
a. De vocaal-alternaties, zoowel die met correlatieve als
met dis júnete alternan ten, zijn veel belangrijker dan de consonant-alternaties.
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b. Wortel-, woord-, praefix- en suffix-morphemen wor
den door de verschillende alternaties getroffen; alle voor
name vocaal- en consonant-alternaties, zoowel die met correlatieve als met disjuncte alternanten, blijven echter be
perkt tot wortelmorphemen.
с De gevallen van een alternatie als eenig differentiatie
middel zijn noch in de flexie, noch in de derivatieve woord
vorming veelvuldig. Consonant-alternaties komen als zooda
nig in het geheel niet voor. In de flexie (meervoudsvorming
zonder suffix) treden hierbij hoofdzakelijk (zie echter § 143a)
vocaal-alternaties met correlatieve alternanten op, in de deri
vatieve woordvorming (woorden van dcnzelfden wortel)
enkel met disjuncte.
d. Het grootste gebied bestrijken de wisselende betoning
(§ 140) en de systematisch optredende consonant-alternaties
(§§ 146—148 en 150); zij treffen nominale en verbale wortels,
zoowel in de flexie als in de derivatieve woordvorming.
De palataliseering der vocalen (§ 139) komt in de verbale
flexie zoo goed als niet voor (men zie ook § 143a).
De quantiteits-alternatie (§ 141) ontbreekt in de nominale
flexie (en in de verbale derivatieve woordvorming).
De weinig belangrijke verdoffings-alternatie (§ 142) ont
breekt in de verbale flexie.
Van de vocaal-alternaties met disjuncte alternanten (§ 143)
komt er geen enkele in de nominale flexie voor; slechts die
wij ondergebracht hebben in de groepen III en IV treden in
de nominale derivatieve woordvorming op.
Laten wij de consonant-alternaties even buiten beschou
wing, omdat zij toch veel minder belangrijk zijn dan de
vocaal-alternaties, dan kunnen wij samenvattend zeggen dat
de alternaties met correlatieve alternanten ongeveer gelijke
lijk verdeeld zijn over nominale en verbale wortels, terwijl
hoofdzakelijk verbale wortels het terrein vormen der alter
naties met disjuncte alternanten. Over het algemeen zijn dus
de verbale wortels aan meer alternaties onderhevig dan de
nominale. Ook als wij vocaal- en consonant-alternaties
samen overzien geldt dit laatste.
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INDEX.
De cijfers verwijzen naar de paragrafen.

aaf 9 144
aafkeu:b (zw.) I l l С I
*aafpäö:b (zw.) I l l С I, 139
aafsaffd (zw.) 26
aa:jarwéts 118
aan 121 A 4° en В 2 o
aanspen:dar(-s) m. 123 d
aanvraoga (zw.) 8 v. 5
aap (-э, аеркз) m. 9, 75, 111
С I, 143
*aa:rtsjoe:das (-joerdes) m.
125 b
*aa:rtsleug3nee:r (-s, -кз) m.
125 b
aat 22, 25, 35, 150
aavdreu:g3 (zw.) 108 В I b
аа: э1 (-э, ае: о1кэ) т . 111 С I
ach 13, 22, 59, 75, 120, 123
a en с
achteern (-da) 120, 123 с
achtsr 121 А 4 o
ae:ch (aega, -ska) vr. 11, 22
aedbaa:r 123 e, 126
ae:k m. 11, 29, 51, 85
ae:nj (aenja, -tja) vr. 111 В I 1
en С I
aeto (st.) 13, 35, 51, 115 В 2 a,
123 e, 141, 143 b I
aetar (-s, -кэ) т . I l l С I
aet3stiet т . 117
ае э 22
*aezalsfeul3 (-s) η. 117
*aez3lskop (-köp) т . 117
*aez3lsoo:r (-а) η. 117
•aggent (-э, tja) т . 123 d
аккэгэ (zw.) 75
al:lei:n 120

al:las 142
alrlawiel: 104
alrtiet 108 A II b
ambachsman m. 117
angs (-ta) т . 22
*ankar (-s, епкэгкэ) η. 75
*an:tiek 123 e
antjwaort (-rda) η. 125 b
ao:f (-ta, äö:fka) vr. 140 a
ao:mar (-a) vr. 75
aop 25
ao:r (-a, äörrka) vr. 25, 39,
40, 75
ao:s (äö:s, äö:ska) т . 22, 25
ao:sam т . 8 II b
aova (-s, äövaka) т . I l l С I
aovant (-nda) т . 130
aovaslóch vr. 130
*appalasie:n (-a, -íéngka) vr.
104, 134
*apsaluut 123 e
*aptee:kares (-ss, -ka) vr. 125 a
*artalarié: vr. 123 f ν. 51
* ar ¡ties (-ta) т . 123 d
as (-sa, eska) vr. 13, 14, 22, 59,
75, 111 С I
as (-sa, eska) vr. 14, 75
*assaransié: (-ie:s) vr. 123 f
*ass3rant 123 e
baagara (zw.) 75, 111 С I
baajd (zw.) 35
baak (-а) т . 35, 36, 111 С I
baa:n (baana, bae:nka) vr. 26,
111 С I
baa:nj (baanja) vr. I l l В I 1
baar 82
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baa:r 36, 82
baart (bae:rt, baertja) m. 9
baa:s (baazo, baeisks) m. 111
С I
baat (baajar) n. 75
baat vr. 1, 9
baats 14
badding (-s) m. 106, 111 С I
(zich) baeja izw.) 35, 115 А
baek (э, -sko) vr. 1, 6, 35, 37 76
bae:r (Ьаегэ, -ko) m. 1, 9, 37,
41, 111 С I
baGGaova (-s) m. 126
baggaro (zw.) 8 III С, 111 С I
bak (baGGe, bekska) vr. 3, 7,
106, 111 С I
bakk 9 (gem.) 1,3, 106, 111 С I,
143 a en b II
balk (belk, belkska) m. 143
bait 24 A II
*balzaa:l (-zaala, -zae:lka) m.
108 A I b
ban: m. 19, 26
bang 9, 19, 21, 123 f, 125 b,
143 a, 144, 148
bangaâietar (-s, -ka) m. 143
bill
bangichheit 123 f
bank (benk, benkska) vr. 6,
119, 123 a, 133, 143
ban:no (zw.) 63, 111 С I
bantj (benj, benrtja) m. 20,
143 a en b III, 146
bantjrem: (-ma, -ka) vr. 127
bao:ch (bäö:ch, bäö:chska) m.
54, 75, 143 b III
bao:j m. 75, 143 b III
bäöka (zw.) 36, 37, 54, 84, 126
bäökart (-TS, -гкэ) m. 129
bao:m (bäö:m, bäörmka) m.
54, 56
baor (-a, bäorka) η. 83
bao:r (-a, bäörrka) vr. 38, 83
bäö:ra (zw.) 28, 36, 37, 38, 84,
152
baort (bäö:rtja) m. 152
bäö:ts (-a) vr. 28
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baova 111 С I, 117, 125 b
bar: 106
barch (-rga) m. 59
*bar:ranes (-sa, -ka) vr. 76.
142 v. 73
bars (-ta, berska) m. 106
*bas (bes) m. 60
baantjwaorda (zw.) 144
baao:sama (zw.) 144
baderva (st.) 143 b I
badinktiet m. 108 В I a
badoehla (zw.) 72, 104, 111 С I
zich badoon (onr.) 115 А
bee:ja (st.) 70, 71, 75, 143 b I
en III, 150
beelt (-Ida, -tja) η. 24 A II.
132 A
bee:r (-ka) η. 6, 9, 41
*bee:s (-ta, -ka) η. 1, 140 a
*bee:stichheit vr. 123 f
beet (-a, -tja) m. 143 b III
bagao:vinga (alleen plur.) vr.
143 b III
4
*bagie:n (-iena, -íéngka) vr.
104, 134
bagin n. 140
bagin:na (onr.) 140, 152
bagraafanis, -greffanis (-sa)
vr. 123 f, 135
bahertaga (zw.) 124
bahulpsaa.'m 123 e
zich baiefara (zw.) 144
bein (bei:n, behngka) n. 119,
134, 140, 143 b IV
bakans 76
bakin:na (zw.) 125 b, 142
bekkar (-s, -кэ) m. 119, 123 d,
143
bekkarië: (-a, -ie:ka) vr. 123 f
bekkarsknech (-ta, -ska) m. 117
bakóm:ma (st.) 142
bakrechtaga (zw.) 124, 142
bel: (-la, -ka) vr. 97
balaeva (zw.) 144
*balie:n (-iena, -íéngka) vr. 134
ЬеЫэ (zw.) 23
baloupa (st.) 144

bomechtogo (zw.) 124, 142
bonau:t 58
boníé:o (zw.) 16, 71, 136, 143 a
benkolik 143 a, 148
bonuujrjo (zw.) 71, 136
berch (berxh, berrchsko) m.
59, 140
*b9rdoo:roo:t 108 В II a
Ьэгеіктр 31, 131
boreurmpheit г. 131
ber:f (—, -ко) т . 97, 119
bergo (st.) 9
berm (-o en ber:m) т . 6
boroe:roling (-о) т . 123 d
*borón: (-no, -un:ko) т . 76,
142 v. 73
bés (-ко) г. 60. 65
*b3sao:t (-о) г. 27
boseffo (zw.) 8 II С 2 «
bosloet η. 143 b III
bosot (-to, -sötjo) n. 27
bostaeko (st.) 125 b, 142
bostaeksol n. 143 b III
*bosuut (-о, -tjo) vr. 24
bét (béddo, bétjo) η. 7, 9, 29,
^ 106, 126
'bétjak (-jek, -jeksko) т . 126
bétstaat (-stae:j, -staetjo) vr.
126
'beugoio (zw.) 53
beu:l (beulo) m. 1, 31
beurt (-o) vr. 44, 123 f
bovreerro (st.) 151
bovne:o (zw.) 136
bowoono (zw.) 115 Β 1
baziebbolo (zw.) 8 II С 2 «
bozíé:o 16
bozuu:nogo (zw.) 76, 124, 142
bie 121 A 4 o , 142
bíe: (-o, bie:ko) vr. 71, 136
biekóm:mo (st.) 142
biel ( э , -кэ) η. 9, 91, 104
bie:s (biez9, -кэ) vr. 91, 104
bieto (st.) 47, 71, 104, 106, 141,
143 b I
bietor (-s, -ко) т . 143 b III
biGGoI (-s, кэ) т . 3, 7, 74, 106

bik (-ko) vr. 1
bikko (zw.) 3, 106
Ы1:1ок 76 v. 11
binjo (st.) 9, 20, 115 В 2 a, 143
b I en III, 146
Ьіп.пэ 20, 111 С I, 125 b, 144
bittor 123 a en e
bittorko (-s) η. 123 a
blaat (blaajor, blae:tjo) n. 1,
150
blank 123 a, 143 b III
blao:k m. 27
blao:s (blaozo, Ыаскзкэ) г^ВЗ
blaozo (st.) 83, 111 С I, 143
Ы en II
blau: 58
blecho (zw.) 8 III С, 111 С I
bleek (-o, -sko) η. 46, 50, 88
bleerk (-o, -sko) vr. 88
bleeko 118
bleik (-o, -sko) vr. 50
bleu: ПО В
bleu:j m. 123 f
bleu:jo (zw.) 43, 123 f
blie: 136
blieko (st.) 46
blievo (st.) 104, 141, 144
Ыіпкэ (st.) 143 b III
blintj 24, 118 II, 146
blok (blök, blöksko) т . 27, 66
blóm:m9niës (-to) т . 123 d, 141
blóntj 118 II v. 34, 146
bloo:jo (zw.) 43, 150
bloo:m (Ыоотэ, Ь1еи:ткэ) vr.
125 а, 141
bloo:t η. 150
bloo:tsuukor (-s, -ko) m. 126,
139
bloo:twórs (-wurs, -wursk9)
vr. 126
blösso, blusso (zw.) 66, 125 b,
144
blöts ( о , -ko) vr. 28, 66
blou: 123 a
blou:tja (-s) n. 123 a
bluffo (zw.) I l l С I
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bóch m. 66
boo:kaskoo:k m. 117
*bodding (-э) m. 106
boo:kasmae:l n. 130
boo:khaaja (onr.) 108 В I b
Ьое:э (zw.) 136
bôèf (Ьое э, boefja) m. 8 I b, boo:n (-a, beumka) vr. 30, 45,
111 С I, 123 а
72, 111 С I
boo:t (-a, beu:tja) m. 1, 6, 45
"boej: (-ja) г. 70, 104
boek (buuk, buukska) m. 104 boo:tsap (-pa, -sepka) vr. 123 f
bôek (büuk, buukska) m. 73, b o r x h (borga) m. 98, 106
bör:ch (börga, -ska) vr. 28, 99,
104
boekreerm (-э, -кэ) m. 126
140
*bôéks (-a) m. 72
börgarie: vr. 123 f
*bôeksa (zw.) 126
bórs (burs, burska) m. 67
boel: m. 104
bórs (burs, burska) vr. 6, 66,
boema (zw.) 45, 104
67, 106
boens (-nza) m. 104, 105
bort (bor:da) n. 106
bôénrza (zw.) 14
bós (bus, buska) m. 66, 73
boer (-a, buurka) m. 89, 104
*bös (-sa, -ka) vr. 65, 66
boeSa (alleen plur.) geslacht bot n. 66, 143 b III
bot (-ta, -tja) m. 1, 27
blijkt niet 14
boum (bui:m, bui:mka) m. 53,
bôet 70, 104
54, 55, 56, 143 a
boeta 89, 104, 111 С I, 144
*braa:f 140
boerta (-s) vr. 45, 89, 104
braeGbaa:r 126
bôéts (-a) m. 1, 70, 72
braeGboorn (-a, -beumka) vr.
*bôètsee:rdar (-s) m. 123 d
*bôétsee:ra (zw.) 125 a
108 В I b
boetta vr. 111 С I
braeka (st.) 65, 141,143 b I
boerza (zw.) 48, 89
bran ja (zw.) 115 В 1, 146
bóf (buf, bufka) m. 66, 72
branjkas (-kes, -keska) m. 127
bof fa (zw.) 66, 111 С I
brantj (brenj, bren:tja) m. 24,
bóks (-a, bukska) vr. 66, 67,
146
brantj f arzeekaring (-a) vr. 127
72,73
ból (bul:, bul:ka) m. 6, 31, 66 brantjhout n. 108 A I а, 127
bolt (bolt, bolt ja) m. 24 en brantjwae:r vr. 127
brao:k 27, 143 b III
A II, 64, 66
bolt (-a, -tja) m. 24 en A II, brats m. 14
bratsa (zw.) 14
64, 99
bree:sam (-s, -ka) m. 8 II b
*bóm:bazaö:r (-s) m. 123 d
*bón: (-s, bun:ka) vr. 20, 30, brei:a (zw.) 94
breit 94, 123 f, 140
102
bóngart (-rs, bungarka) m. 129 brei:ta (-s) vr. 140
bonk (bunk, bunkska) m. 9, brenj ich 146
102, 123 a
breuk (-a, -ska) m. 53,143 b III
bóntj m. 143 b III
*bril (brihla. bril:ka) m. 68,140
bóntj 24 A I en opm., 118 I *bril:la (zw.) 140
bringa (onr.) 151
en II v. 34
boo:k (beu:k, beu:kska) n. 6 brÒè:a (zw.) 89, 136
broek (-ka) vr. 104
boo:kant m. 130
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dae (dem:) 121 A I o opm. 1 a,
2° en 4°, 121 В 2°
daeka (-s, daekska) vr. 6, 35,
37, 111 С I
*dam:ma (zw.) 96
dampa (zw.) 96
danGbaa:r 123 e
danGbaa:rheit vr. 123 f
dank m. 6, 10
danka (zw.) 123 e
däök (-a, -ska) m. 36, 37
daora (däö:r, däörrka) m. 38,
84, 111 С I, 143 a
dao:t m. 10, 83 o
da(r) 117, 121 В I opm.
dee:f (deeva, -ka) m. 2, 9, 10
deema (zw.) 2, 111 C I
deems (-ta, -ka) m. 128, 140
deemskloppar (-s) m. 128
dee:p 9
dee:r (-a, -ka) n. 2, 6
deç:s, deeza 121 A 2° en В 2°
deil (-a) n. 10
dékka (zw.) 3, 65,106, 111 С I,
143 b IV
den: (-no, -ka) m. 19, 20
dar 121 А Г opm. 1 b, 2 d, 3 а
en 4 b
derda 123 с
derm (der:m, der:mka)
m. 6
darmit 121 A I o opm. 1 b
derteem (-da) 120, 123 с
dertich (-sta) 120, 123 с
dartössa 121 A 1° opm. 1 b
darvan 121 A I o opm. 1 b en
v. 38
det (dem:) 121 A 2° en 4°,
121 В Г v. 40 en 2°
deu:ch (-gda) vr. 11, 75, 140
deu:j m. 75
daach (daa:ch, daexhsko) m. deu:n m. 2, 31, 43. Leeftijd;
10, 11, 140 a, 143 en v. 74
wordt alleen maar gezegd
daa:ga (zw.) 140
van kinderen, in uitdrukkin
daak (-a, daekska) vr. 10, 11,
gen als: dié: zeen van еіпэп
35, 36, 143 b IV
deu:n (die zijn ongeveer
even oud), ín daen deum
daa:lik (-lak) 76
(op dien leeftijd).
dabba (zw.) 2, 62

Ьгоекэ (zw.) 104
broelof (-ta) г. 104
broen 101, 118 II
broesa (zw.) 14
broet (-a, bruutja) г. 89, 150
broerza (zw.) 14 v. 7
brok (brok, brökska) m. 27,64,
143 b III
brok (bröGGa, -ska) vr. 3, 6,
64, 65, 106, 123 a
brökcheltj n. 126
brökhuuska (-s) n. 126
bron: (-na, brun:ka) vr. 111
Cl
broo:r (breu:rs, breu:rka) m.
139 v. 66
broo:t (broojar, breurtja) n.
140, 150
'broortplank (-plenk, -plenkska) vr. 126
broo:trom:mal (-s, -trum:malka) vr. 126
bruika (zw.) 53, 54, 93
bruirla (zw.) 1, 68
buich m. 93
buiga (st. en zw.) 13, 53, 54,
55, 75, 93, 143 b I en III
bui:s 52
bui:za (zw.) 13, 93
buirzart (-rs, -гкэ) m. 123 d
*buks (-a) vr. 67
buuj: (-ja, -ka) vr. 6, 70,71,136
buurt (-a) vr. 44, 104, 123 f
*buu:s (buuza, bûuska) vr. 48,
4 73, 104, 141
*buussop (-pa) m. 14
buut vr. 47, 48, 104
búuts (-a, -ka) vr. 70, 73, 104
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deur (-э, -кэ) г. 43
dich 121 А Г
dich(sel:laf) 121
А 6°
die: 121 А 2 o en 4 o , 121 В 2 o
díé:o (zw.) 2, 71, 136
*dieff9rent 123 e
dieGd9, diëkta (-s) г. 123 f
diek (-Э, -ska) m. 47, 104, 111
С I
diek 74, 104, 123 f
diekka (zw.) 106, 111 С I
diena, dien:, dien 74, 104, 121
В Г
diena, dien:, dien:t 117, 126
ν. 57
din: г. 68, 74
dink (dingar, dingska) n. 68,
140, 148
dinko (onr.) 10, 152
*dir:roktäö:r (-s en -äöra, -ka)
m. 123 d
*dispaniebel 123 e
distal (-s, -ka) vr. 74
dit 121 A 2° en В 2°
*dizzartäö:r (-s) m. 123 d
'dobbal 111 С I
dochtar (döchtar, döchtarka)
г. 66
doe, (t)a (dich) 2, 115 В 2 b,
121 A I o en 4°, 142
doe:f (doeva, dùufka) vr. 104,
111 С I, 140, 143 a
dôéf 104
doeka (zw.) 48
doe:m (doema, duum:ka) m.
89, 104, 111 С I, 143 a
*doer m. 45
doezant (-(t)sta) 14, 120, 123
c, 130
dök 65
dól 6, 66, 101
*dolk (-a, dölkska) m. 66
dól:la (zw.) 10, 66, 72
dóndar m. 30
dónkarbroen 108 В II a
doo:k (deu:k, deu:kska) m. 6,
10, 11
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doon (onr.) 10, 86, 115 en 115
В 2 a, 123 f, 140 a en b
doo:n 30, 43, 86
door 43, 45, 121 A 4°
doorseura (zw.) 115 В 1
doo:t 6, 57, 123 f, 150
doo:tchaon (onr.) 126
doo:tIoupa (st.) 126
doo:tshemp f-mdo, -ja) η. 117
*doo:tsklok (-ka) vr. 117
doo:tskop (-köp, -корка) m.
117
dop (döp, döpko) m. 62, 66,
139
doppa (zw.) I l l С I
dor: 27, 66, 106, 111 С I
dórs m. 6, 66, 106, 123 e, 139
dórsa (zw.) 14
dou m. 92
dou:a (zw.) 2, 57
douf 56, 92, 140
douga (zw.) 55, 57
*doupfónt(j) (-a) m. 24 A I
dou:va (zw.) 92, 140
dou:vichheit vr. 140
draaf 121 A I o opm. 1 b v. 38
draaga (st.) 140, 141, 143 b I
en II
drach (-ta) vr. 128, 141
drank (-a, drenksko) m. 143
b III
drao:t (dräö:j, dräö:tja) m.
143 b IV, 150
*dreGzbak (-bek, -bekska) m.
117, 126
drej (drej:ja) m. 140
drejrjo (zw.) 143 b IV
drej:jarich 123 e
dreu:ch 124, 140
dreu:ga (zw.) I l l C I , 124, 128
dreuvar 121 A I o opm. 1 b
dribbala (zw.) 125 a
drie 120, 123 a en с
driedoezant 120
drié:o 120
driehóngart (-rsta)
120, 123 с
o
drin 121 A I opm. 1 b

агіпкэ (st.) 123 a, 143 b I en III
drinkwaatar n. 126
drök 2, 6
drökkorie: (-іегэ, -кэ) vr. 123 f
"drökléttar (-s, -кэ) г. 126
dróngar 121 А I o opm. 1 b
drop 121 A I o opm. 1 b
droum (druirm) m. 124
druima (zw.) 124
druimart (-rs, -гкэ) m. 123 d
drunk (—, -ska) m. 119, 140 ν.
69 en 71, І43 b III
duchtich 66
duf 66
duipo (zw.) 52, 55, 118 III
*duit (-з) m. 2
dun: 31, 66, 68
dunk m. 68
durstich 123 e, 139
durva (zw. en onr.) 66
dus 66
dûuj (duuj:ka) m. 105, 140
duuj:ja (zw.) 6, 71, 136, 140
duuka (st.) 47, 48
duu:r 104, 126
duustar 123 e
*duuv9l (-s en -э, -кэ) m. 117
*duuv9lin: (-пэ, -к ) vr. 125 a
duuzab (zw.) 123 e
duuzslich 123 e
dwank m. 148
dwinga (st.) 148

eik (-a) m. 22, 75, 94
eikal (-a, -кэ) vr. 50
eina, ei:n, ein 117 en 117 v. 32,
120, 123 a en c, 142
eina 121 A 5°
einkin.nich 123 e
eit m. 22, 25, 51
él: (-1э, -кэ) vr. 110 A
ehdarshoes n. 108 В II b
él:laf (-lavda) 110 A, 120, 123 c
эпэ, an, э 117 en 117 v. 32, 120
anamienrs 121 A 5° v. 39
erch 97
er.f n. 140 b
(zich) erg9r9 (zw.) 97, 123 e
ergarlik 123 e
er:kin:na (zw.) 125 b
erm (er:m, errmka) m. 97, 140
a en b
erm 75, 97, 123 e
ermalik 123 e
er:mschaat (-ar, -chaetja) n.
117, 140 a
erva (st.) 140 b
es 59
at 117, 121 В Г
at (am) 117, 121 A I o
éttar m. 106, 111 С I
eura, eu:r, eur 87, 121 В Г
eura, eu:г, eu:rt 117
euvar 53, 121 A I o opm. 1 b

ech 22, 25, 59, 75, 118 Ι ν. 33
eechal (-s) vr. 8 III с, 50
ee(:)dar 111 С I, 121 A 5°
eedara, eedar 121 В 4 o
eedarein 121 А 5 o
eemas 121 A 5 o , 142
ee:r vr. 22, 25, 75, 119
eersta 120, 123 с
ee:w (-a) vr. 49 v. 10
ei (ei:ar, ei:ka) n. 51, 94, 140,
143 b IV
eiga 94, 123 e
eigalik 123 e
eigandóm: (-ma) m. 123 f

*euvarkantj m. 108 В II a

.

e n

4 0

faa:j (faaJ9, fae:tja) vr. 132 В
faa:ja (zw.) 8 I с 4
*faa:s (faaza, fae:sk3) vr. 8
v. 1, 29
faazal 8 I с 4
faela (zw.) 8 I с
faezal (-s, -кэ) m. 8 I с 4, 111
С I
fak, vak (-кэ) η. 8 I с
"fakkal (-s) vr. 8 I с 3 «
*fal:saar9S (-a) m. 123 d.
*fee: vr. 8 I с
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fee:rtich (-sta) 8 I с 3 8, 120,
123 с
feesta (zw.) 8 I с 4
*f9guu:r (-иигэ, -кэ) г. 123 f
'fein 118
*feit (-э, -tja) η. 52
*fakansie: (-ie:s) vr. 8 ν 1, 123 f
fonestich 8 I с 4
•faniel: m. 8 v. 1
*fer:masel: m. 8 v. 1 en I с
"tarnies m. 8 v. 1
•farnuus f-uuza, -ka) n. 104
fazej: (-ja) vr. 8 I с 4
*faziet (-a, -tja) η. 8 ν. 1
fíéftich (-sto) 8 I с 3 8, 120,
123 с
*fien 104
Fien: 104
*fie:oo:l (-oola, -eu:lka) vr. 8
v. 1
fíéspornul:la (zw.) 8 I с 4
•fië:tne:oo:l m. 8 v. 1
fìéts (-a, -ka) m. 8 I с 4, 74
fíétsa (zw.) 8 I с 3 γ, 14
fikka (alleen plur.) geslacht
blijkt niet 8 I с 3 α
•fin.naka η. 8 I с 3 «
fits (-a, -ka) г. 74
fitta (zw.) 8 I с 3 «
flaa:j (flaaja, flae:tja) vr. 8 I
с 4
flaatar (-s, flaetarka) m. 8 I
с 3у
fladdara (zw.) 8 I с 3 γ
flaeramoes (-muu:s, -müíiska)
г. 8 I с 4
•flam: (-ma, flem:ka) г. 8 I с,
111 С I
flansa (zw.) 8 I с 3 у
flappa (zw.) 8 I с 3 γ
flatsa (zw.) 8 I с 4
flau: SI с 3 β, 58
flech, vlech (-ta, -ska) г. 8
I e , 59
flee:r 8 I с 4
flee:raboum (-bui:m, -bui:mka) m. 8 I с 4
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flej:ja, vlej:ja (zw.) 8 I с
flets 8 I с 3 β
flietich 8 I с 4
flikfloo:ja (zw.) 8 I с 4
flikkara (zw.) 8 I с 3 a
flink 8 I с 3 β
floe:r (floera, fluu:rka) vr. 8
I c, 89, 104, 139
t
*floe:r (fluu:rka) m. 8 v. 1 en
I с 3 β
flôèts (-a) vr. 14
flôetsa (zw.) 8 I с 4, 14
•flok, vlok (-ka, flökska —
vlökska) vr. 8 I c, 64
flókkar 8 I с 3 «
flot 8 I с
flotta (zw.) 8 I с 4
•fluita (st. en zw.) 143 Ы en II
flum:ma (bijna altijd plur.) vr.
8 I с 3 «
flump (-a) vr. 8 I с 4. Dun
houtje of opgevouwen pa
piertje dat men laat vlam
vatten om er iets anders
mee aan te steken.
fóddal (-a, fuddalka) m. 8 I с
3 «, 106
foej: 8 I с 3 γ
foej:ja (zw.) 8 I с, 104
foek (-a, fuukska) vr. 8 I с 4,
111 С I
foekka (zw.) 8 I с 3 «, 111 С I
foemala (zw.) 8 I с 3 β
•foes m. 14
•foessa (zw.) 14, 115 В 1
foetala (zw.) 8 I с 4
fónkalnuuj : 8 I с 3 β
•foo:j (fooja, foo:tja) vr. 8 v.
1 en I с 3 β
foo:kak 8 I с 4
•fórs 8 I с
•fout (-a, fuitja) vr. 52, 139
•frang (-s, frengska) m. 8 I с
f rat (-ta, f ret ja) vr. 8 I с 4
freutala (zw.) 8 I с 4
friem:mala (zw.) 8 I с 3 β
fringa (st.) 8 I с, 115 В 2 b

'front (- , -tja) η. 24 A I
fut m. 8 I с 3 γ
futsata (zw.) 8 I с 4
gaa:f (gaava) г. 14, 143 b III
gaa:J3 (zw.) 14
gaa:loo:zich 123 e
gaa:m (gaamo) m. 25, 111 С I
gaamtj (gaanja) m. 24 A I
gaapa (zw.) 4, 14, 115 A, 123 f,
126
gaar 82
gaa:r3 (zw.) 82
gaat (-эг, gaetja) η. 4, 13, 25,
36, 37, 51, 143
gael 14, 37, 85
gae:r 41
gae:rt (gaerda, -tja) vr. 140
gaeva (st.) 85, 115 В 2 с 2 o ,
141, 143 Ы en II en I v. 77
gaevar (-s) m. 143 b III
gaffai (-s, geffalka) vr. I l l С I
gal: vr. 25, 63
galm m. 13
gank (geng, gengska) m. 13,
17, 19, 21, 148
gans (-nza) vr. 14
gans 14
gäö:l vr. 28, 37, 38, 84
gaon (onr.) 115 A en В 2 a,
117, 123 f, 140 a en b, 143 b
I en II, 148
gäöt (-a, -tja) vr. 24, 36, 37, 38,
54, 84, 143 b III
gacKtsklöppal (-s) m. 117
gao:tslamp (-a, -lempka) vr.
117
gao:tsnaa:m m. 117
gar:nasäö:r (-s) m. 123 d
*gar:natuu:r (-uura, -кэ) η.
123 f
gabiet η. 74, 104
gabit (-ta) η. 74, 143 b III
gabranjtchlaas η. 108 В II a
gabreerkalik 143 b III
gabuntj n. 24 A I, 143 b III, 146
gechta (zw.) 13, 17, 25

gadachta (—) vr. 143 a
gadachtanis, gadechtanis vr.
123 f, 143 a
gadeemstich 128
gadölt η. 24 A II
gadooms n. 123 f, 140 b
geena, gee:n 50, 121 В 2°
geer, gar (uch) 42, 46, 75, 88,
115 В 2 b, 121 А Г en 4°,
142
gee:r (-a, -кэ) m. 14, 25, 41, 88
gee:ta (st.) 14, 143 b III
gagaap η. 123 f
gagao:ns η. 123 f, 140
gahalt η. 24 A II
gahentjalik 143 a
gaiel η. 144
geina 50, 121 A 5 o
geina, gei:n, gein 121 В 4 o , 142
geis (-ta) m. 10, 25, 123 e
geisala (zw.) 8 II b
geistalik 76, 123 e
geit (-a, -tja) vr. 10, 24, 25, 51
gek 123 f
gekheit 123 f
gakluntjart 24 В
galaech n. 85, 143 b III
goliek 121 А I o
galiekfloe:rs 108 В II b
galiekmaortich 123 e, 142
'geljbak (-bek, -bekska) m. 127
gelj:o 13, 23. Gelden; wordt
alleen maar gebruikt in de
uitdrukking
zich
lao:td
gely.d (zich laten gelden).
Anders luidt gelden guulj.'a
(zw.), dat ook wel gehoord
wordt in de genoemde uit
drukking.
geljtlaa:j (-laaja, -laertja) vr.
127
geljtnoo:t m. 127
geljtsaak (-as) vr. 127
*galoe:n (galüungka) vr. 134
galourf n. 92
galoups n. 123 f, 144
gelp 25
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geltj η. 24 en 24 A II, 147
gelt j han jal (-henjalka) m. 127
g9näök(s) η. 123 f
ganamients 121 A 5° v. 39
ganóch 16
*gardie:n (-iena, -iëngka) vr.
104. 134
garuikfleis n. 108 В II a
ges m. 10, 13
gaseit η. 94
gasei:t 94
gaspree:kalik 143 b III
gasree:f(s) n. 123 f
gasrief(s) n. 123 f
gastechel n. 123 f
get 10, 104, 115 A, 118, 121 A
5 o , 142
gatuuch η. 90
gatuuga (zw.) 90
geu.f (geuva, -кэ) vr. I l i C I ,
140
geura (zw.) 14, 42, 43
gavaers n. 123 f, 143 a
gavangansap vr. 123 f
gavao:r (-a) n. 143 b IV
gavee:r9lik 143 b IV
gavolch (-Iga) n. 98
gawaer (-а, -кэ) η. 76
gawelt η. 24 А II
g9wich (-ta, -ska) η. 123 f, 128
g9wichstein (-stei:n, -Steirngka) m. 128
gawichtich 128
g9wölf (-І э) η. 99
g9wóntj 146
g9zeiv9r n. 123 f
gazóntj 21, 24 opm., 123 f, 146
gazóntjheit vr. 123 f, 127
gazóntj heitsmaatras (-sa) m.
126
gich vr. 13
giebbala (zw.) 13, 106, 111 С I
giepa (zw.) 13. Door houding
of blik om iets bedelen,
gier 46
giestar 74
giets vr. 71, 74, 104
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giétsichheit vr. 123 f
gin:naraa:l (-ae:ls) m. 123 e,
143 a
*gits (-a) m. 74
glaas (glaazar, glae:ska) n. 111
Cl
glaaz9ra 123 e
glat 123 e en f
glattich 123 e en f
glattichheit vr. 123 f
gleu:f (gleuva, -ka) vr. 53, 111
С I
gluiva (zw.) 53, 93, 125 b, 140,
144
gôétsa (zw.) 70
"goevvarnäöir (-s) m. 123 d
göl: 28, 63, 99
'gobi (golva, gölrfka) vr. 140
golj:9 24 opm., 98, 118 ν. 35,
123 a en e, 147
gölj:a (-s) m. 23
goljtchael 127
golsmeet (-smee:j) m. 127
goltj n. 24, 24 A II en opm.,
98, 118 v. 35, 123 e, 147
goltjwórm (-wur:m, -wur:mka) m. 127
göl.'zich 14
göhzichheit vr. 123 f
goo:J9 (zw.) 13, 14
goo:jichheit vr. 150
Goo:nzdaach (-daaga) m. 108
A Ib
goor 43
goo:t 14, 25, 118, 150
goo:tkoup 126
goo:tmaaka (zw.) 126
goo:tschamoo:jts 118
o
Got m. 115 В 2 с 2
graaf (graavar, grae:fka) n.
34, 82
graa:f (graava) m. 82
graaschreurn 108 A II b
graavala (zw.) I l l С I
grabbala (zw.) I l l С I
gram 96
*gram: (-ma, gremika) vr. 96

grantja (zw.) 24 В, 115 В 2 a
v. 26 en 2 b v. 28 en 29, 127
graof 34, 140
grao:t (-9. gräö:tJ9) vr. 27, 40,
111 С I
grao:vichheit vr. 140
grau: 58
greit 50
grei:z9 (zw.) 115 В 2 b
grenrs (-nza) vr. 14, 140 v. 70
greu:j m. 123 f
greu:J9 (zw.) 123 f
greuîjdg, -to (-s) vr. 123 f ν.
50, 139
greu:jts 123 e v. 49 en f v. 50,
139
griepa (st.) 115 В 2 b, 141, 143
b I
gries 47
grintj η. 24
grónjfer:f vr. 127
grónslaach m. 127
gróntjwaatar η. 127
groort 40; 118 en 118 I; 123 a,
e v. 49, f, f v. 50; 139; 140;
141
groortfaadar (-s, -faedorko) m.
126
groo:theit vr. 126
groo:tJ9 (-s) n. 123 a
groo:tmood9r (-s, -теікізгкэ)
vr. 126
'grot (-t9, -tja) vr. 27, 111 С 1
gruus n. 47, 90, 104
gulp (-9, -кэ) vr. 14. 25
gunma (zw.) 102, 111 С I, 125
b, 144
guns (-ta) vr. 102
guulj:9 (zw.) 115 В 1 en v. 23,
147
"gúíits (-a, -ka) vr. 70, 71, 104
haachal m. 8 III с
*haa:j (-э) т . 82
haaja (onr.) 82, 151
haa:ka (zw.) 26, 36, 111 С I
haa:m (haama) m. 25
13

haamal (-s, haemalka) m. 143
haapara (zw.) I l l С I
haas (-9, haeska) m. 8 II b, 14,
82, 85
haa:s (haaza, haerskg) m. 8 II
b, 14, 34, 37, 82, 85
haat т . 25, 117
haatalikheit vr. 123 f
hae, ddr of t9r (hem:, am) 117,
121 A I o , 142
haer 37
haGGala (zw.) I l l С I
hak (-ka, hekska) т . 26, 60, 62
hakka (zw.) I l l С I
hal: (-la) vr. 25
half 12
halfar (-s) m. 119, 125 a
halfars9 (—) vr. 119, 125 a
hais (hel:s, hel:ska)m. 12
"halivoeir (-oera, -uu:rka) vr.
108 A II a
hanga (st.) 21, 103, 143 b I, 148
hanjdoo:k (-deu:k, -deu:kska)
m. 127
hanja (zw.) 21, 146
'hanjpaer (-a, -ka) vr. 127
hanjtfat (-ta, -fetja) n. 127
hantj (henj, hen:tja) vr. 21, 24
opm., 118, 123 e, 143 a, 146
hantj rem: (-ma, -ka) vr. 127
hantj werka (zw.) 127
haof (häö:f, häö:fka) т . 9, 28,
54, 56, 143 a
hao:k (häö:k, häö:kska) т . 27,
28, 36, 39, 84
haol 83, 143 а
haola (zw.) 83
haop vr. 9, 25, 56, 83
häöp (a, -ka) vr. 54, 84, 111
С I
haopo (zw.) 111 CI, 115 В 2 b,
126
hao:r (-а, Ьао:гкэ) vr. 25, 38
häö:r 38, 39, 84. Alleen maar
in de uitdrukking dei zoo:/
эт in da häö.r (dat zat hem
dwars).
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häöra, (-s, -кэ) m. 84
häöra, häö:r, häör 121 В I o
Ьаогэ, häö:r, häö:rt 117
hao:s (haozs, häöiska) m. 25,
34, 37, 39, 40, 139, 140
haovanee:r (-s) m. 123 d
hap (-рз, Ьеркэ) m. I l l С I
*har:manie: (-іё:э, -кэ) г.
123 f
hassa 14. Alleen maar in de
uitdrukking hie is nieks іэ
hassa (hier valt niets te ha
len),
hechta, héchta (zw.) 25, 29 ν. 9
heenwlzblau: 108 В II b
hee:r (- , -кэ) m. 25, 42, 111
С I
Ьеі:э (zw.) 52
hei:g9 (zw.) 94
heib (zw.) 131
heilich 143 b IV
heis 8 II b, 14, 25
heit 25, 51, 52, 140, 143 b IV
hei:tichheit vr. 140
hék (héGGa, -зкэ) г. 3, 7, 29,
60, 61, 65, 106, 111 С I
hel 23, 60
hél: vr. 29, 60, 65, 100, 123 e
hél:f (-t 9 ) vr. 100, 111 С II
hélga (—) m. 143 b IV
hél:lichsen:nas vr. 123 f, 135,
143 b IV
hél:ligdóm: n. 143 b IV
helm (-Э, -кэ) m. 125 а
helps (st.) 25, 143 b I, II en III
hél:s 123 e
helt (helj:3) m. 24 en 24 A II
hemp (-mda, -ja) η. 131
henjich 24 opm., 123 e, 143 a,
146
herberch (-rga) vr. 142
her:bargee:r (-s) m. 123 d, 142
zich her:krieg9 (st.) 125 b
herirá (alleen plur.) geslacht
blijkt niet 111 С I
Ьег:гоо:рэ (st.) 125 b
hert (-э, -tja) η. 106
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hert9likheit vr. 123 f
het, at (hem:, э т ) 121 А I o en
В Г ν. 40, 142
héts vr. 61, 143 b IV
heuxhta, heu:gda (-s) vr. 123 f,
139
heu:ga (zw.) 53, 75, 111 С I,
139
heu:J9 (zw.) 53
Ьешгэ (zw.) 39, 42, 44, 115 А
en В 2 а, 126 v. 57
*híéstooríés 123 e
hik т . 61
hings (-ta) т . 140
hinka (zw.) 103
höbba (onr.) 13, 51, 106, 115.,
121 A 4°, 151
hoe:f (Ьое э, húíifka) vr. 12,
45, 104. 1 huif 2 stukje leer
dat ter reparatie van het
bovenleer op een schoen
wordt geplakt,
hoes (hoezar, hiniska) n. 104,
124, 143 a
hoeshaltchelti n. 108 В I a
hoeskleit (-klei:ar, -klétja) η.
108 A I a
hoessal m. 14
hoet vr. 25, 48, 104, 117
hoezbazeu:k (-9) n. 108 B i b
hoe:z9 (zw.) 12, 45, 89, 124
hoezzee:r9 (zw.) 125 a
hoff a (zw.) 28, 66, 111 С I, 128
hok (-кэ, hökska) η. 27, 28, 62,
65
höl: (-Ι9) vr. 65, 99
Ь о т : т э 1 (-э) vr. I l l С I, 125 a
hóngar т . 25, 139
hóngarich 123 с
hóngart (-reta) 120, 123 с, 129
hónjs 123 e, 146
'hónjsker: (-га, -кэ) vr. 117
*hónjskoo:j (-kooja, -keu:tja)
vr. 108 А 1 а, 117
hónjskrenGda vr. 117
hóntj (huunj of hónj, huun:-

tja) m. 24 opm., 104, 123 e,
126, 139 v. 66, 140, 146
h o o x h 11, 13, 57, 118, 123 f,
139, 140, 141
hooxhtíedzdaach (-daa:ch) m.
108 В I b
hoo:f (hocKvda) η. 45
hoo.k (heu:к, Ьешкзкэ) m. 11,
39
hoo:n (hoondar, heu:nka) vr.
86
Ьооггэ (zw.) 86
hoort (heurtja) η. 86
hoo:s (heurska) m. 13, 39, 40,
45
hoo:sta (zw.) 12
hoo:t (heu:j, heu:tja) m. 25,
31, 57, 75, 139, 150
hoo:va (zw.) 12, 57
hop m. 25
höt (hötja) η. 66
hou:a (zw.) 55, 57, 92
houp (huip, huipka) m. 54, 56,
139
hout (holtja) η. 55, 56, 92, 117,
139 v. 67
houtara 123 e
hui η. 93, ПО В
hui:a (zw.) 52, 53, 55
huipich 139
hui:t vr. 93. Alleen maar in de
uitdrukking blaos mich op
mien: hui:t (ik dank je fees
telijk, hoepel op!).
hui:tfleis η. 108 A I b
huldaga (zw.) 124
hulp vr. 25, 123 e, 143 b III
hul:s (hulza, -ka) vr. 14, 66,
140
húngara (zw.) 139
hut (-ta, -tja) vr. 31, 66
huula (zw.) 104
huu:r (huura, -ka) vr. 44, 90,
104, 140
huura (zw.) 48, 140
huuraling (-s) m. 123 d

ich (mich) 17, 22, 75, 121 A I o
en 4 o
*iefar m. 8 I b
iela (zw.) 47
ies n. 22, 75, 91, 104
iesel m. 8 II b
iezar n. 123 e
iezara 118, 123 e
iezarmao:! n. 108 В I b
*il:lektnes 123 e
in 103,121 A Г opm. 1 b en 4°
inbilj:a (zw.) 23
inbraekar (-s) m. 143 b III
*infantri(é: vr. 123 f ν. 51
ing 17, 19, 21, 22
inj (-a, in(j)tja) η. 20, 21, 75
*ink m. 123 a
inkóm:sta (alleen plur.) vr. 128
inmaaka (zw.) 115 Β I
inrna (zw.) 19, 20, 75, 103, 111
С I
ins 103
in:s 103
*in:spaktäö:r (-s, -кэ) m. 123 d
*in:starment (-a, -tja) η. 125 a
*int (-a, -tja) m. 24 A I
jaaga (gem.) 75, 141, 143 a en
b II
jaap (-э) m. 75. 1 groóte snijwond 2 kanjer
jach vr. 75, 141
jaeg9r (-s, -ka) m. 123 d, 143
jakkara (zw.) 75
janka (zw.) 75
jao:mar 75, 123 e
jao:marich 123 e
jao:r (jaora, jäö:rka) n. 27,
75,83
jao:rdee:ns (-t3) m. 108 A l a
jas (jes, jeska) m. 75, 143
jassa (zw.) 75
jeuk m. 87
jôéch m. 75
jôétsart (-rs) m. 123 d
jong (-as, jungska) m. 75, 119,
121 A 4°
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кее:г (кеегэ) т . 5, 41, 42, 111
С I
*кеег8экоо:к (-keu:к, -кешкзкэ) т . 108 В II b
*kee:s (кеегэ, -кэ) т . 88
kee:t (-э, -tJ9) vr. 10, 24, 123 а,
132 А
kaa:j vr. 143 a en b IV
kee.za
(st.) 10, 12, 57, 88, 111
kaal 26
С I, 115 В 2 b, 143 b I
kaat 118 II, 150
kee:z9r (-s) m. 143 b III
касЬэІ 8 III с. I l l С I
keff3 (zw.) 12, 111 С I
kae:J9lik 143 a
kae:l (каеіэ, -кэ) г. 29, 41, 85 к е і т э (zw.) 118 III, 131
кае:г (каегэ, -кэ) г. 41, 85, кеЫэ, кеЫэ (zw.) 143 b IV
en v. 81
111 С I
*кэре1: (-1э, -кэ) vr. 125 a
каегэ (zw.) 5, 85
"kapotjas (-jes) т . 126
*каег1эг (-s) m. 123 d
*кег: (-гэ, -кэ) vr. I l l C I
kal m. 26
kalf (каі эг, ке1:£кэ) η. 96, *kôeraa:s vr. 123 f
*k9rjeu:s 123 e
124, 140 a en b
*k9rset (-t9, -tj9) n. 125 a
kal:fslaev9r vr. 117, 140 a
*k9stee:l (-ееіэ, -кэ) η. 125 a
*kalm 140 b
"katoen (-ûungk9) m. 134
*kal:mt9 vr. 140 b
*кеикэ (-s, keukska) vr. 39,
ка1: э (zw.) 124, 140 b
44, 87, 144
kal:vzbórs vr. 117
keu:l 31, 42, 118 II
kamp ( к е т : , кетгкэ) т . 5
kan: (-пэ, кеп:кэ) vr. 19, 20, keuma 44, 111 С I
keuning (-э, -зкэ) η. 123 d
^ 96, 111 С I
keuningin: (-пэ, -кэ) vr. 125 a
*kan:dieddaa:t (-э) т . 125 a
keura (zw.) 42, 44
*kan:tonee:r (-s) т . 123 d
*kantj (-Э, kentj9) m. 24 A I, keus vr. 143 b III
kieddab (zw.) 7, 74, 106, 111
121 В 2°
t
С I
*kaoko (zw.) 38
kieGdaach (-daa:ch) m. 108
käöko (zw.) 38. 39, 54
A I a
kao:l (каоіэ, каікікэ) т . 23,
кіекэ (st.) 47
38, 139
"kien: 104
käö:io (zw.) 28, 139
каогэі (-s, каогэікэ) т . 125 а kiénjarboo:k (-beu:k, -beu:ksкэ) п. 108 В I а
käötar (-s, -кэ) т . 54
kienj9rechtich 123 e, 142
каррэ (zw.) 62
*kap:píe:taa:lis (-to) т . 123 d kienjarwerk п. 108 В II b
kas (kes, кезкэ) т . 10, 12, 63 kiénj(t)skiënj9r (alleen plur.)
п. 117
kat (-t9, ketj9) vr. 10, 62
kiénj(t)skorf (-kör:f, -körifka)
*katt9liek (-кэ) т . 123 e
т . 117
*ка э1эпе: vr. 123 f v. 51
kientj (kíénj9r, kien:tja) п. 74,
*k9dùuk 104
kee:f vr. 5, 12
104, 105,121 А 3 o en 4 o , 140,
kee:l (кееіэ, -кэ) т . 32, 41, 42
146

jóngo (zw.) 101, 148
jóngozechtich 123 e
jonk 75, 148
jonk Осл^э) η. 101, 148
juk (-кэ) η. 75

196

*kies (-ta, -кэ) г. 74, 104
klum:ma (st.) 101, 102, 131,
kiessa (zw.) 14
143 b I
кіе э (st.) 71
kluts vr. 66, 68. Alleen maar
kil: 23, 32, 68
in de uitdrukking da kluts
kin: (-пэ, -кэ) г. 19
kwiet zeen (de kluts kwijt
кіп:пэ (zw.) 123 e
zijn).
кішпэ (zw. en onr.) 66, 96
*kluu:s (kluuza, -ka) vr. 140
115, 142, 152
*kluuzanee:r (-s) m. 123 d, 140
kin:nar (-s) m. 123 d
knaok (knäök, knäökska) m.
kin:n9S (-э) m. 123 f, 135
54, 119, 139
*kirktooro (-s, -teurka) m. 108
knau:ala (zw.) 58
В II a
*knien (knie:n, kníéngka) m.
kits (-э, -кэ) г. 61, 74
ш 104, 134, 140, 143 а
klaag3 (zw.) 141
*knie:nskoo:j (-kooja, -keu:klach (-t9) vr. 141
tja) vr. 117
kladda (zw.) 7, 103, 111 С I
kniepa
(st.) 71
*klantj (-Э, klentj9) m. 24 A I
knoebbal
(-a, knuubbalka) m.
en opm.
106, 111 С I
*klao:r 139
knôép (knúüp, kmuipka) m.
*kläö:rto vr. 139
71, 106, 139
кіаррэ (zw.) 106
knoes (-ta, knuuska) m. 14.
*klaproo:s (-гоогэ) vr. 126
Laatste eindje van een ham;
klat (kladda, kletja) vr. 60
uitwas aan een boom.
klau: (-э, klew:ka) m. 58
knoevala (zw.) I l l С I
klee: m. 50
knol (knól:la, knuhka) m. 67,
klei m. 94
140
klei:a (zw.) 50, 94, 140, 150
knoo:jart
(-rs) m. 123 d, 129
klei:n 123 a, 140
knór:ra (zw.) I l l С I
kleimtjo (-s) η. 123 a
kleit (klei:ar, klétja) η. 52, 60, knoup (knuip, knuipka) m. 54,
124, 139
140, 143 b IV
knuipa (zw.) 124, 139
klits m. 68
klomp (-a, klumpka) m. 101, knul (кпиЫэ) m. 67, 102, 140
kobbal (-bel:, -bel:ka) m. 126
102, 133
klontj (-a, -kluntja) m. 24 A I koe: (kuuj:, кии:кэ) vr. НО В
kòéf (küuf, кшіГкэ) m. 71, 104,
klop m. 27
139
klop m. 139
кое:1 (коеіэ, kuuhka) vr. 48,
klophings (-ta) m. 126
73, 89, 104, 143 a
kloppa (zw.) I l l С I, 115 В 1,
*kôes 14
139
koet (-a) vr. 48. De holte waar
klöppar (-s, -ko) m. 139
I het spek gezeten heeft in
klós (-sa, kluska) vr. 14, 66
> een spekpannekoek.
"klubbaovant (-nda) m. 126
kluit m. 52. Alleen maar in de koets (-a) vr. 14
uitdrukking da gansa kluit * kôéts (-a, küutska) vr. 14
(de heele zaak, 't heele rom- kól: (-s, kul:ka) m. 73
köls (-a, -ka) m. 14, 66, 99
meltje).
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к о т г т з (опг. st.) 101, 111 C I ,
115 В 2 a v. 26, 140 v. 68
*kóm:m3die:ant (-э) т . 123 d
* kóm: mandant f-э) т . 123 d
*kóm:manis (-ta) т . 123 d
*kóm:masaaras (-э) т . 123 d
kómp (-а, кшпркэ) г..101
*kóm:paabal 123 e
* kóm: panie: (-íé:a, -ka)
г.
123 f
kóm:s vr. 128
"kónïdaktaöir (-s, -ka) m.
123 d
*kón:karensie: vr. 123 f
kón:na (onr.) 5, 115
*kón:tarlaö:r (-s) m. 123 d
kóntj (-a, kuntja) vr. 24 A I
en opm.
*koo:j (kooja, keu:tja) vr. 31,
132 В
koo:k (keu:k, keu:kska) m. 87
koo:kandeich m. 108 B i b
*koopara 123 e
kop (köp, köpka) m. 62, 66,
139
köppa (zw.) 106, 139
köppich 139
korf (kör:f, kör:fka) m. 98
*körGdreu:ch 108 А II b
*körk (-ska) m. 66
*kórt 106
*kórtalet (-ta, -tja) vr. 125 a
*koschengar (-s) m. 128
kössa (zw.) 5, 14, 63, 66, 111
CI
*kosta (zw.) 66, 128, 139
*köstalik 139
kot (-ta, kötja en kotja) vr.
62, 66
kots т . 66, 72
*koup (kuip, kuipka) т . 123 f
"koupa (onr.) 123 f, 139, 143
b II, 151
*kous (-a, kuiska) m. 57
kraach (krae:ch, krae:chska)
m. 143
kraaka (zw.) 36
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kraam (kraana, krae:nka) m.
123 a, 143
krabba (zw.) 62, 106, 128
krach (-ta) vr. 143 a
krae:f (-ta, -ka) vr. 140
kramp (kremp, к г е т р к э ) т . 5
krangs 148
krank 123 e, 143 a, 148
* krant (-a, krent ja) m. 24 А I.
Een halve mark; een woord
uit den tijd vóór den oorlog, toen in Limburg nog
Duitsch geld gangbaar was.
kräöka (zw.) 36, 111 С I
*kraol (kräöl, kräölka) т. 84
krap 5
krats (krets, kretska) m. 59
krechtich 123 e, 124, 142, 143 а
krenka (zw.) 133, 143 а
krenkalik 123 e, 143 а
krets vr. 59
kreu:na (zw.) 44
kreupal 123 e
*kriedoo:s (-dooza, -deu:ska)
vr. 126
kriega (st.) 104,
111 С I, 115
А, 121 A 4 o , 143 b I
krink (kring, kringska) т . 148
*krint (-a, -tja) vr. 24 en 24
A I
krip (kribba, -ka) vr. 106, 126
kripkien:tja (-s) η. 126
*krittazant (-а) т . 123 d
kròef (krúíif, krüufka) т . 12
кгоерэ (st.) 141, 143 b I en II
krôes (-zzo) vr. 12
kroetnaagal (-naegal, -naegalka) m. 126
krök (-ka, -ska) m. 3, 5, 106,
111 С I
krol (król:la, kruhka) m . 101,
140
króUa (zw.) 101, 140
kromp 67, 118 II
krop (krop, kröpka) m . 62
krot (-ta, krotja) vr. 66
*krót (-ta) vr. 66

к г и т р з (st.) 67, 143 b I
kruuj:J3 (zw.) 136
*kruu:n (кгиипэ) г. 44, 104,
111 С I
kucha (zw.) 8 III с. I l l С I,
115 В 1
kui:f г. 55
*киірэг (-s) т . 139
kuit (-э, -tja) г. 5, 52, 53, 54,
93
kuiter (-s) т . 54. Iemand die
in een of ander behendig
heidsspel
onbedreven is,
treuzelaar, (bij het voetbalspel) pingelaar.
kul m. 102. Alleen maar in de
uitdrukking flou:9
(flaw.d)
kul (flauwe kul).
киЫз (zw.) 31, 66, 68, 102,
111 С I
к и т г т э г з (zw.) I l l С I
kuns (-ta, -ka) г. 123 f, 128
kunsmaortich 76, 123 e
kunstanee:r (-s) т . 123 d
kunzbein (-bei:n, -behngka) η.
128
kut (-tja) vr. 31, 66
kuuka (-s, kuukska) n. 44, 47,
123 a ν. 43, 125 a, 144
kuul (-а, -кэ) т . 104. Iemand
die weinig inschikkelijk is;
deugniet, rakker.
kuula (zw.) 48
к и и т э (zw.) 44, 104, 140
*kuup (-э, -кэ) г. 101
*кии:г (киигэ) г. 44, 104
kuu:s (киигэ, -кэ) т . 90, 104
kuut (-э, -tjs) vr. 48
kwaatJ3l3 (zw.) 24 В
*kwal:he:teit (-a) vr. 123 f
kwant 24 A I
kwao:jichheit vr. 150
kwaolik, -lak 76
kwao:t 140, 150
kwats (-3, kwetska) vr. 14
kweGGal (-s, -кэ) vr. 106. 'n
Meisje dat niets liever doet

dan mooi gekleed
over
straat flaneeren.
kwekkart (-rs, -rka) m. 76, 106
"kwestie: (-ie:s) vr. 123 f
*kwatansie: (-ie:s) vr. 123 f
kwetsa (zw.) 14
* kwint vr. 24 А I . Alleen maar
in de uitdrukking da kwint
sprong эт (hij werd boos).
laa:ch vr. 26, 34, 35, 75, 143
b III
laagar (-s) n. 111 С I
laa:j (laaja, lae:tj3) vr. 75, 82
laaja (st.) 82, 115 В 2 b, 143
b I, 150
Іаакэ (-s, Іаекзкэ) η. 22, 123
a v. 43, 144
laam 140
laa:michheit vr. 140
laat 22, 34
lach (lechska) m. 13, 17, 22, 26
lacha (gem.) 8 III с
lachar (-s) m. I l l C I
laexh 22, 35, 41, 85
Іае э (zw.) 12, 22, 41, 115 В 2
с 2 o , 118 III, 140
Іае эг vr. 51
laevstich 123 e
Іаегэ (st.) 12; 29; 51; 111 С I;
143 b I, v. 77 en b II
Іаегэг (-s) m. Ill- С I
laf 9, 12
lamimsling (-э) т . 123 d
lang 17
lango (zw.) 21, 96
langs 22, 121 A 4 o
lanja (zw.) 21, 146
*lanjkaart (-a, -kaertja) vr,
108 A I a
lank 96, 118 Π, 123 f, 143 a, 148
lanksaa:m 123 a
lanksaarmarhantj 118
lansap (-pa, -sepka) n. 143 a
lantj (lenjar, len:tja) n. 22, 24
opm., 126, 146
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lao:ch (laoga, läöxhska)
г.
34, 143 b III
laof m. 56
läö:n (läöna, -кэ) г. 28, 38,
84, 140
läö:no (zw.) 84
laot (-Э, läötjo) n. 34, 38, 83
laota (zw.) 126
lao.te (st.) 40, 83, 115 en 115
В 2 а, 143 b I en IV
lap (-рэ en in samenst. -lep,
Іеркэ) m. 4, 9, 111 С I
las (-ta) m. 10, 12, 13, 22, 62, 63
lat (-ta, letja) vr. 4, 10, 22, 103,
111 С I
lau: 58
ІеЬЬэгэ (zw.) 106
léddar (-s, -кэ) г. 106, 111 С I
leexh 32, 41, 128, 140
leexh (-tar, -ska) n. 128, 140
lee:f 41, 123 a en f, 140
lee ¡fabric: vr. 123 f
lee:ga (st.) 73, 86, 111 С I, 143
b II
leek (-ska) n. 46
leena (zw.) 46, 118 III
lee:г vr. 22
lee:ra (zw.) 123 e
lee:rzaa:m 123 e
lee:vdo (-s) vr. 123 f
1ее: экэ (-s) η. 123 a
lee:valing (-a, -ska) m. 123 d
lee:vichheit vr. 123 f
*lee:w (leewa, -кэ) m. 49 v. 10
lei: (-a, -кэ) vr. 52, 94,140 ν. 70
1еі:э (zw.) 94
leim m. 123 e
Іеітэ 123 e
leis (-t9, -ka) m. 51, 94
leit n. 22, 52, 94
lekkar 118, 123 a
lekkarkas 123 a
Іеккэгпіе: (-ié:a) vr. 123 f
lenga (zw.) 22, 118 III, 143 a,
148
lengt3 (-s) vr. 143 a, 148
Іепкзэткэз 123 a
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*les (-sa, -кэ) vr. 60
lés 10
léss9 (zw.) 14, 29, 60, 61, 65,
111 С I
ІеМэ (zw.) 10, 61, 106
* Iettar (-s, -кэ) vr. 123 e
*létt9rlik 123 e
lieh 22, 32, 68
*1іеЬЬэгаа:1 (-э) т . 123 e
1іе:э (st.) 22, 71, 74, 115 В 2 b
lief (Ііе эг, Ш к э ) п. 12, 141
IieGdee:ns (-іэ) τη. 108 A I b
Hek (-3, -зкэ) п. 22, 46
Нет т . 91
Нетэ (zw.) 104, 131
1іе:п (Ііепэ, lìengk9) vr. 104,
134, 141
*1іепэ п. 46
lies (-ta, -кэ) vr. 12, 22, 47, 91,
104
lie:s 91, 104

Lies (-кэ) п. 104

lietartiet 118
lievant n. 130
lievaskas (-kes, -keska) m.
117, 130
ІіССэ (st.) 3; 86; 111 С I; 143
b I, v. 77 en b III; 149
ІіССэ (onr.) 3, 111 С I, 149
likstoo:! (-steu:l, -steu:lka) m.
126
liktiet m. 126
lilk 61
lil:kart (-rs) m. 126
lintj (Ііпіэг, lin:tj3) n. 24 A I,
74, 123 a, 140, 146
lintjwórm (-wur:m) m. 127
lis (-ta) vr. 61, 68, 74
lit (leed9) n. 61
litsa (zw.) 74, 126
loch vr. 17, 67
loeja (zw.) 104
loek (-Э, Іиикзкэ) vr. 104
Іоегэ (zw.) 48, 89, 104
loes (luu:s, lúuska) vr. 48, 90,
104, 143 a
loestaw (zw.) 104

loe:za (zw.) 45, 104
lokko (zw.) 64, 66
Іоккэ (zw.) 3, 64, 106
lol: г. 98
lómp 22, 67
long (-э, lungska) г. 17, 19, 21
lóntj (-э) г. 24 А I
loo:s 45
loo:t η. 22, 40
los 62, 66
lös m. 66
loss9 (zw.) 64, 111 C I
lösta (zw.) 22, 63, 64, 65
lou 55, 92
lou: 92
louf n. 9, 56, 92. Wordt alleen
maar gebruikt voor het loof
van aardappelen en worteltjes.
loupa (st.) 9, 55, 76, 115 В 1,
123 f, 139, 143 b II
loup jong (-as, -jungska) m. 126
*lózzament (-э, -tja) n. 125 а
luch (-ta, -ska) vr. 66, 67, 68,
73
lui 52, 55, 93, 110 B, 140
lui:ara (zw.) 125 a, 140
lukarik (-ko, -ska) m. 123 d,
140
lui:f (luiva, -ka) vr. 54, 93
lukichheit vr. 140
luip (-a, -ka) m. 93, 139
luips 139
lul m. 140 b
lul:la (zw.) 66, 140 b en ν. 68
lumpa (zw.) 67. Wordt gezegd
van stoffen en kleedingstukken, die uit hun model
geraken
tengevolge
van
slechte kwaliteit of doordat
men er aan trekt. De in § 67
gebruikte vorm is de impe
ratief van het transitieve
scheidbaar
samengestelde
w.w. оеііитрэ.
lurka (zw.) 66
lurm (-a, -ka) vr. 102

*lus (-sa, -ka) vr. 66, 68
luuj: 71
Luu:k n. 104
luus n. 47, 48, 90, 104
m a a x h (maexhska) m. 26, 35
m a a x h (maexh, maexhska)
vr. 15, 35, 75, 82, 143
maagar 118 II, 143
maa:j (maaja) vr. 75
maaka (zw.) 75, 143
maana (zw.) 26, 111 С I
maana (alleen plur.) geslacht
blijkt niet; 34
maar 115 В 2 a
mach (-ta) vr. 11, 13, 18, 26,
75, 128, 143 a
maegara (zw.) 51, 143
-maekar (-s) m. 143 a
mae:l n. 23, 29
Mae:lbao:ch m. 108 A l a
mae:larich 123 e
maeta (st.) 66, 141, 143 b II
maetar (-s, -ka) m. 143 b III
mae:tja (-s) n. 29, 37
maffa (zw.) 12
*maggazie:n (-iena, -iéngka) η.
125 a, 134
mak 11, 18, 63
man (men:, men:ka) m. 20 (als
uitroep met valtoon), 26, 96,
120, 121 A 4°, 140 a
manj (manja, men(j)tja) vr.
20, 21,J32 С
*manjafiek 123 e
man:shantj (-henj) vr. 117
*mantjal (-s, mentjalka) m.
24 B, 121 Β Γ v. 40
man:zbóks (-a) vr. 117, 140 a
mao:n (maona, mäö:nka) vr.
20, 34, 38, 39, 40
mao:ntj (maonjo, mäö:ntja)
m. 20, 111 С I
mao:ra (zw.) 38, 40. 140, 152
maort (-rda) m. 75, 126, 140,
152
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mao:t (-э, mäöitja) г. 18, 27,
37, 40, 143 b III
* т а г т э г э 123 e
mas (-ta) vr. 13, 15, 63
'massâmes, -is (-ta) т . 76, 123
d, 142 v. 73
masta (zw.) 12, 75
mats (-a) vr. 14
matsa (zw.) 14
*mattaklöppar (-s, -ka) т . 139
т а ш э (zw.) 58. Wordt gezegd
van iemand die erge keelpijn heeft of heesch is van
verkoudheid: hae kós noch
nee:/ meer таи:э (hij kon
geen woord meer spreken).
ma 121 А 5°
mechtich 123 e, 124, 128, 142,
143 а
•madel: (-la, -ka) n. 125 a, 142
v. 73
meeka (zw.) I l l С I
т е е : г 15, 18. 75
т е і п э (zw.) 118 III, 128, 140
"meistares (-sa, -ka) г. 125 a
*meistarsap vr. 123 f
mej:ja (zw.) 18, 75, 128
mélgarkuut vr. 108 В II a
melj m. 23, 97, 140
melj:a (zw.) 97, 115 В 1 ν. 23,
128, 140, 147
*maljoe:n (-sta) 120, 123 с
melk (-ska) vr. 61, 100, 119
mélka (st.) 143 b I
*maraakal (-a) n. 125 а
merk (-a) n. 75
merka (zw.) 15
*mert (-a) m. 97
*mer:t 97. Alleen maar in de
uitdrukking dao: höp ich
mer Л aan (daar heb ik lak
aan).
*mertwief (-wievar) n. 126
més m. 15, 18, 61, 65
*masee:ra (zw.) 125 а
mésfaara (st.) 128
202

*masien (-a, -ìengka) η. 76,
104, 134, 142 v. 73
masien: 104
mèsta (zw.) 128
meuch т . 87
meu:ch 15, 75, 87, 140
meu:galik 139
meu:galikheit vr. 123 f
meu:ja (zw.) 18, 75
*meula (-s, meulka) vr. 123 a
v. 43, 144
meu:n vr. 43
*maziek n. 76, 142 v. 73
mich(sel:laf) 121 A 6°
midda n. 7, 106, 111 С I
middal (-a, -ka) n. 7, 74
middalmao:tich 123 e
mìe:a (zw.) 75, 136
miela (zw.) 15, 104
*miel:latae:r (-a) т . 125 a
*mie:n (miena) vr. 104
miena, mien: mien 104, 121
В Г
miena, mien:, mien:t 117
mien:s (-a, -ka) m. 14, 74, 104,
123 f
mien:zdóm: η. 123 f
*miezzaraabal 123 e
mik (mi G Ga, -ska) vr. 3, 7, 74,
106, 111 С I, 126
mikka (zw.) 3, 106, 111 С I,
126
milj: 23
*mil:lasie:n (-a) vr. 125 a
miltj 24 A II
miltj vr. 24 en 24 A II
min 74, 103
min: (-na) vr. 19, 103
minga (st.) 19, 115 В 2 a v. 26
mis 61
mischelj:a (vervoeging blijkt
niet) 125 b
mischun:na (zw.) 125 b
mismeu:dich 139
missa (zw.) 14, 111 С I
mit 121 A I o о р т . 1 b en 4°
mitnaema (st.) 126

mizbroek (-э) η. 125 b
*módd3laö:r (-s) m. 123 d
*módd9lee:ra (zw.) 142 v. 73
móddar m. I l l C I
*móddíés, madiés (-to, -кэ) η.
76, 123 d, 141
moe: (-э, т и и : к э ) т . ПО В
тое:1 (тоеіэ, тии1:кэ) vr. 104
*тое1аегэ1 (-s, -кэ) т . 108 В
I а
moetb (zw.) 75, 104
moer (-э, тиигкэ) vr. 90, 104
moes (muu:s, тиизкэ) vr. 104,
^ 140, 143 а
"moessal (-э, тииазэікэ) vr.
14
môets (-э) vr. 14
môets3 (zw.) 14
moe:z9 (zw.) 45, 140
mök ( т о С С э , -зкэ) vr. 3, 7,
63, 66, 106, 111 С I, 126
mól (mul:, ти1:кэ) т . 18, 101,
102
* т о Ы э г (-s, -кэ) т . 99, 123 d
móntj (múíinj, muun:tja) m.
75, 104, 139 v. 66
*moo:d9 m. 76, 141
mood9r (-s, meudgrks) vr. 111
С I
moo:g9 (zw.) I l l С I. 115 en
115 В 2 с Г , 128. 139
т о о т э г (-s) т . 111 С I
т о о : п (тоопэ, т е и т к э ) т .
39, 40, 43
т о о : г (тоогэ, теи:гкэ) г. 15
т о о : г (тоо:гэ, теи:гкэ) т .
40
moo:s (теиізкэ) η. 15, 30, 45
moo:t т . 15, 18, 30, 40,119, 139
moo:to vr. I l l C I . Alleen
maar in uitdrukkingen als
det is (nee:f)
da тоо'Лэ
(waert),
dat is (niet) de
moeite waard,
móp (-рэ, т и р к э ) vr. 66, 111
С I
m ö r x h 99

mör: f (-кэ) vr. 66
mós η. 30
mos (-ss, -кэ) vr. 14, 63, 65, 66
mót (-t9, mutjg) vr. 30, 66, 104,
106, 111 С I, 139
*möts (-9, -кэ) vr. 66
mótt9 (onr.) 115, 149, 152
muf 18
т и і г э 93. Alleen maar in de
uitdrukking эі is muiza ('t
is mis!, de zaak loopt ver
keerd).
*munjt-, muntjchaa:s n. 127
en 127 v. 62
*munjtmaet9r (-s, -кэ) т . 127
*muntj (-э) η. 24 А I
*muuzz9kant (-9, -kentJ9) т .
76, 123 d, 142 v. 73
naag9l (naegsl, naeg9lk9) m.
I l l С I, 143
naa:s (naaza, пае:5кэ) vr. 29,
111 С I, 143
naat 16, 143 a
nach (-ta, nechska) vr. 11, 18,
128
*nachpón: (-s, -рип:кэ) т . 128
nachwerk η. 128
пае:f (пае э, -кэ) т . 85
naem9(st.) 115 В 2 b ; 141; 143
b I, v. 77 en II
naetsich 143 a
пае э 121 A 4°
пак (пекзкэ) т . 11, 18
паокэ (zw.) 123 f
nao:kóm:nwling (-э) т . 123 d
nao:lestich 76, 123 e, 124, 142
nao:lj (naolJ9, näö:ltJ9) vr. 23,
111 B I 1 en C I
nao:t (näö:j, näö:tj9) т . 16,
18, 39, 40, 143 b IV, 150
*nao:v3nant 24 A I
needoo:r (-э) п. 108 A l b , 126
neega (-пгіз) 111 C I , 120, 123
a en с
neeg9tee:n (-гіэ) 120, 123 с
neeg9tich (-st9) 120, 123 с
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neemas 121 A 5 o
neer 88
nee.T (-9, -кэ) г. 16, 18, 88
neet 42, 46
nej 97
nej:J3(zw.) 16,18,97, 143 b IV
nek (-ska) m. 16
neppotich 106, 123 e
nés (-ta, -ka) η. 10, 16, 18, 29,
128
néshao.Ta г. 128
*net 60, 123 a
nét (-ta, -tja) η. 10, 60
*netjas 123 a
neurdich 123 e, 139, 142
neu:ja (zw.) 18, 39
neu:ma (zw.) 53, 115 В 2 b,
131
neu:maswaert 117
nézei (-ei.ar, -ei:ka) n. 128
nich (-ta, -ska) vr. 16
niekkal (-s) m. 3, 71
nîëks 118, 121 A 5°
niet m. 46, 143 a
noch 66
nóddala (zw.) 7, 111 С I
noeGGala (zw.) 7
nói (nóhla, nulrka) m. 18.
Kringetje in het dessin van
stoffen.
* п о т : т э г (-s, num:marka) m.
111 С I
noo:j 16
noot (neut, neu tja) г. 42, 53,
86, 139
noo:t т . 18, 40, 86, 123 e, 139
nootaboum (-bui:m, -bui:mka)
т . 108 В I a
noo:trem: (-та) г. 126
noppas 66
*nóttaaras (-a) т . 123 d
nuf (-fa) vr. 18
nukka (alleen plur.) geslacht
blijkt niet; 66
nut 104
nuttart (-rs) m. 123 d, 129
nuuj: 118, 136
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nuujjarwéts 118
nuu:jts n. 104
obbaeta (st.) 126
obbein 126
obbins 126
obblaoza (st.) 126
obdoon (onr.) 126
oedaeta (st.) 126
oedao:sama .(zw.) 126
oedbórstala (zw.) 126
oedeila (zw.) 126
oedinj (-a, -tja) n. 126
*oe:r (oera, uu:rka) vr. 45, 117
oet 22, 25, 121 A 4°, 139
oetchaeva (st.) 126
oetfae:ga (zw.) 126
oetfinjar (-s) m. 21
oethaola (zw.) 126
oethäö:la (zw.) 143
oetjanka (zw.) 126
oetkeima (zw.) 115 В 1
oetlitsa (zw.) 115 В 1
oetloupa (st.) 126
oetmaeta (st.) 126
oetpiera (zw.) 104. Iets heelemaal uitbraden of uitkoken
zoodat er geen voedings
stoffen meer in zitten.
oetrösta (zw.) 126
oetseu:ka (onr.) 115 В 2 a
oetsinga (st.) 126
oetwej:ja (zw.) 126
oetwie:a (zw.) 143 a
of 9, ПО A
óm(:) 121 В Г
ómp 22. Oneven; slechts in de
uitdrukking paar of ómp
(even of oneven).
ómreu:par (-sï т . 139
óndbraeka (st.) 126
ondeißana (zw.) 126
óndékka (zw.) 126
ónderva (zw.) 126
óngar 25, 75, 121 A I o о р т .
1 b, 139

óngarhoes (-hoezar, -hûûska) opmaeta (st.) 126
opnaema (st.) 126
η. 108 В I b
oppómpa (zw.) 133
óngarkóm:ma (st.) 115 В 1
opraapa (zw.) 126
óngarlings 125 а
opseu:ka (onr.) 126
óngarloupa (st.) 115 В 1
opwerma (zw.) 126
ónmach г. 125 b
örgas 110 A, 142
ón:nafankalik 148
ós (us, uska) m. 66
ón:neu:zal 123 e, 125 b
ós(sel:laf) 121 A 6°
óntchaon (onr.) 126
óttar (-s) m. 66
óntfanga (st.) 126
zich óntferma (zw.) 125 b, 144 ouch 92, 110 A, 121 A 4°
ou:ch (ouga, uixhska) n. 55,
ónthaaja (onr.) 126
56, 57, 92, 110 A, 118, 139,
óntlik n. 125 b, 126
140
óntnaema (st.) 126
ou:gzappal
(-a) m. 117
óntree:va (zw.) 126
ou:gzbraoja
geslacht blijkt
óntseen (onr.) 126
niet; 108 Β I b, 117
zich óntsitta (onr.) 125 b
óntwinina (zw.) 126
ónvarheu:jts 125 a
paat (pae:tja) n. 1, 34, 143
ónvarsihlich 125 b
pabbechtich 126
oo:j (-a, eurtja) vr. 22, 132 В paek m. 1
oo:jakoo:k (-keu:k, -keu:kska) paera (zw.) 1, 4
pae:rsfolk n. 123 f v. 51
m. 108 В II а
*pae:rshao:r n. 117, 140 а
ooma ( s ) m. I l l С I
оо:г (-э, eu:rkr>) η. 22, 39, 40, *pae:rsmiddal (-a) n. 117
45, 111 С I
*pae:rspoo:t (-peu:t, -peu:tja)
m. 117
oorrawórm (-wur:m, -wur:mka) m. 108 В I b
*paert (pae:rt, pae:rtja) n. 140
a en b
oorloch m. 125 b
pakka (zw.) 1, 3, 4
oorlochschoo:t n. 108 В I b
*pao:l (päö:l, päö:Ika) m. 28,
oorrspróng m. 125 b
39, 139
ooza, oo:s, oos 121 В I o
*Pao:sa m. 8 II b, 14
ooza, oo:s, oo:s 117
oozal m. I l l C I . Alleen maar paota (zw.) 4, 34, 111 С I, 115
В 1
in uitdrukkingen als in dan
oozal zitta (wanorde in een päötar (-s) m. I l l С I
huishouden tengevolge van passa (zw.) 128
ziekte of voortdurend ge *pau: (-a) m. 58
brek aan tijd; gesukkel van *pau:blau: 108 A II a
zieken of oude menschen). *pau:vae:r (-о -ko) vr. 108 В
I a
op 9, 25, 110 A, 121 A I o opm.
pee:s (peeza, -ka) vr. 1, 111 С I
1 b en 4°
\ pee:ts (-a, -ka) vr. 32. Bescha
opchaon (onr.) 126
diging aan een houten voor
opfaa:ja (zw.) 126
werp, door slaan of stooten
ophaaja (onr.) 126
ontstaan.
opjaaga (gem.) 126
! *panee:l (-a, -ka) vr. 125 a
oplétta (zw.) 126
205

*реп:п (zw.) 97
*pens (-э, -кэ) г. 97
*pen:s8naa:t (-э) η. 125 a
*рэріег η. 123 e
*рэріегэ 123 e
*рзгЬее:гэ (zw.) 115 В 2 a
*p9rmissi>e: г. 123 f
*pert9nent 123 e, 130
'partie: (-îé:o, -кэ) г. 123 f
*p3rzensie: г. 123 f
*p9rzent (-Э, -tja) n. 24 A I
*p9stuu:r (-э) η. 123 f
(*)p9taa:s vr. 123 f
*p3trol:slamp (-э, -Іетркэ) г.
108 В I b
t
*p9trol:stoo:f (-stoov9, -steu:fko) vr. 108 В I a
*p3ziesie: (ie:s) vr. 123 f
*pie:aa:noo: (-s) m. 76
*pié:9nies (-ta) т . 76, 123 d
*pie:n (-o) vr. 104
*pie:n9g9 (zw.) 124
O p í é s т . 71, 74, 104
(*)piess9 (zw.) I l l С I
ріккэ (zw.) 1
pin (pin:, ріп:кэ) т . 123 а,
140 а
*pin:natensië: (-ie:s) vr. 123 f
pitsa (zw.) 32
plaat (-э, plaetja) vr. 1
*plaa:ts (-a, plae:tsko) vr. 121
A30
* plant (-a, plentja) vr. 24 A I
* planta (zw.) 130
*plao:g9 (zw.) 115 В 1
*plee:stanee:r (-s) m. 123 d
plekkarich 123 e
pl9vuu:s (-uu:za, -üüska) vr. 90
*plint (-9, -tj9) vr. 24 en 24 A I
plökkar (-s) т . 66
*plóntj (-a) т . 24 A I
plooxh (plooga) vr. 75, 124
ploo:go (zw.) 124
*ploo:j (plooja, pleurtja) vr.
75
*poed9l (-s, puudalka) m. 104
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*pòédzdoo:s (-doozg, -deu:sкэ) vr. 126
poeff9 (zw.) 9
poejrjakka (zw.) 104
poej:J9r m. 104
роеккэі (-s, puukkalka) т . 3
poep (puupka) т . 104
poep т . 9, 72, 104
poepa (zw.) I l l С I
poeppa (zw.) I l l С I
pòes (-sa, -кэ) vr. 70
poes (püus, púíiska) т . 70, 71,
104
* poets т . 1
pók (-ka) vr. 66
^pöl: (-І9, -кэ) vr. 28, 111 C I
*pöl:f (pöl:v9, -ka) m. 99
pómpwaatgr n. 108 В II а, 126
póntj (pónjgr, puntja) η.
140 a
* póntj η. 24 A I
poo:l (peir.l, реиПкэ) т . 1, 39
poo:t (peu:t, peu:tj9) m. 1
*póp (-pa, pupka) vr. 66, 72
*port (-tja) т . 66
*pórt (-a, purtja) vr. 66
*posk9ntoo:r (-оогэ, -eu:rko)
n. 128
pot (pöt, pötja) т . 1, 139
potta (zw.) I l l С I
pöttar (-s, -кэ) т . I l l C I
pózzatie:f 123 e
*prakk3zaasîë: (-ie:s) vr. 123 f
*prakties 123 e
prats m. 14
prats3 (zw.) 14
preu:v9r(t) (-rs) m. 123 d
*prim:m9tie:f 123 e
*print (-9, -tja) vr. 24 A I
'printa (zw.) 130
*prittondee:ra (zw.) 8 ν. 5
*prizz9dent (-э) т . 123 d
*proe:m (proema, pruum:ka)
vr. 104
*ргое:тэ (zw.) 104
*prónt 24 en 24 A I, 130
•próttes (-ta) n. 142 v. 73

*prótt3stant (-9) m. 123 d
*próttostee:r9 (zw.) 142 v. 73
prul (prillilo, prul:ko) m. 1, 140
риіпэ 4
punjdraoït m. 127
*puntj (-9, -9) m. en n. 24 A I
en opm.
*pups (-9) vr. 66
puukkol (-s, -k9) m. 71
v
puu:r 104
raa:f (raav9) m. 36
гаакэ (zw.) 22, 35, 128
raa:m (raamo, raetmko) m. 82,
111 с I
raa:mo (zw.) 82
*гаа:г 118
*raa:r9teit (-9) vr. 123 f
raat (raajgr, raeitjg) n. 22, 143,
150
raegg, raengo m. 111 С I
raeg9waator n. 108 В II a v. 1
гаекэ (zw.) 35, 51, 111 С I
raekgnsap vr. 123 f
ramimolo (zw.) I l l С I
rank (reng, rengsko) m. 17, 19,
21, 123 a, 143 a, 148
rantj (renj, renrtjo) m. 20, 21,
22
гаоісііэіэ (zw.) 8 III с
faof (räörf, räö:fko) m. 36, 56
raoJ9 (gem.) 140, 150
raot (-э) vr. 83
rao:t m. 40, 83, 150
rao:z9 (zw.) 22, 115 В 1
rao:z9rnie: (-іё:э) vr. 123 f
rat (-t9, retjg) vr. 22, 59
rats 14
rech 13, 17, 22, 118 I v. 33
rechsaa:vo (zw.) 128
rechsitto (onr.) 128
recht9r (-s) m. 128
redd9 (zw.) 7, 59, 106, 111 С I
*reeg9l (-s, -кэ) m. I l l С I
*reeg9lmao:tich 123 e
reet (-9, -tjo) m. 24, 50, 88, 111
С I

ree:t η. 32, 88
regbank (-o) vr. 128
reiko (zw.) 22, 51, 52
reipo (zw.) 52
rei:s (rei:z9, -кэ) vr. 52, 94, 140
ν. 70
rék (-кэ, -зкэ) m. 3, 65
геккэ (zw.) 106, 111 С I
rengo (zw.) 22, 115 В 1, 143 а,
148
renino (zw.) 19, 20
zich reppolo (zw.) 106
*res (-to, -ко) vr. 13
reuk (-э, -зкэ) m. 44, 53, 143
b III
reu:mo (zw.) I l l С I
reu:mor (-s, -ko) m. I l l С I
reu:p (-0) m. 43, 111 С I, 139
-reurpor (-s) m. 139
reu:ro (zw.) 87
reu:s (геигэ) m. I l l С I
*гэгіе:п (-іепэ, -íengko) vr. 134
*гісЬэ1 (-s, -кэ) m. 8 III с, 111
С I
richto (zw.) 13, 17
Mddonaasfê: (-ie:s) vr. 123 î
*ne:aa:l 123 e
rièra (st.) 22, 115 В 2 b, 150
rié:o (zw.) 91, 115 Β 1, 136,
143 b I
rieGdóm: (-тэ) т . 123 f, 126
riek 22, 47, 123 f
riep 4, 140
rie:pichheit vr. 140 b
*ries m. 104
rietg (st.) 4, 74, 91
rinj(t)sfleis n. 117
rink (ring, ringskg) m. 17, 19,
21, 22, 148
rintj (rinjgr, rin:tja) n. 140 a,
146
*rintj9nee:r (-s, -кэ) т . 123 d
ris (-S9, -кэ) т . 10, 13, 74, 111
С I
*riss9r§äö:r (-s) т . 123 d
rit (-td, -tj9) vr. 10, 32, 74, 111
С I, 132 A
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rits (-о, -кэ) m. 68
"rizzoluut 123 e
rochólo (zw.) 8 III с. I l l С I
roe 89, 123 b, 143 a
roe: vr. 89
roebbol (-o) m. 106
roe:f (гое э) vr. 104
roeffa (zw.) 104. Zijn werk
haastig en daardoor niet be
hoorlijk doen, afraffelen.
ròe:ichheit vr. 143 a
roe jo (zw.) 45, 104
ròés m. 104
roes m. 14
roesa (zw.) 14
roet (-a, ruutjo) vr. 22, 139
roetoboer (-э, -buurko) m. 108
β В II а
*roetonao:s (-äö:s, -äö:sko) m.
108 В II b
rôétsa (zw.) 14
rok (rök, röksko) m. 64, 66
rök (röGGo, -sko) m. 3, 7, 64,
65, 103, 111 С I
rökko (zw.) 3, 103
*röksak (-sek, -seksko) m. 126
rol :1a (zw.) 66
rölsa (zw.) 14, 66
romp (rump, rumpka) m. 22,
102
róndjóm: 126
rónjtchaon (onr.) 127
rónjtloupa (st.) 108 В I а, 127
rónjtrékko (st.) 127
róntj 24 opm., 123 a, 146
roo:dbroen 108 A II b en В
II a
roo:dechtich 123 e, 142
roo:j (rooja, reu:tja) vr. 22,
45, 86, 132 В
roo:pa (gem.) 43, 111 С I, 115
В 1, 128, 139
roo:r (-э, reu:rka) η. 22
roo:t 86, 118 II, 123 a, 150
roo:t n. 22, 30, 40, 57
roo:tfónk η. 126
roo:tja (-s) η. 123 a
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roo:tmoo:s (-meu:ska) n. ,108
Alia
*rooz9Stroek (-struuk, -struukska) m. 108 В I a
röp (röbba, -ka) vr. 66, 106,
111 С I, 126
röpsa (zw.) 66, 126
rös vr. 66
rosta (zw.) 22, 115 Β 1 ν. 24
en В 2 a v. 25
röstiet (-tie:a) m. 128
rôt 30, 66
rótsoo:j vr. 126
rou:a (zw.) 57
rou:f m. 55, 56, 92
rouk m. 57, 92
rouka (zw.) 55
rou:m m. 55, 92
rou:va (zw.) 57, 115 Β 1, 128,
143 v. 76
rözdaach (-daa:ch, -daexhska)
m. 128
ruika (zw.) 52, 53, 54, 55, 93,
128
ruivar (-s, -ka) m. 53, 143 v. 76
rum:ma (zw.) 31, 102, 111 С I
runjda (-s) vr. 146
run:tja (-s) n. 123 a
*Rus (-sa) m. 66
ruts (-a, -ka) vr. 66, 68, 73
ruuka (st.) 44, 47, 57, 143 b 1
en III
ruul m. 90
ruula (zw.) 22, 104
ruumo (zw.) 90, 104
ruu:ma (zw.i 90, 104
ruuzala (zw.) 90
ruu:zing vr. 90
saama 8 II с 2 γ
Saa:raa: (-s) m. 8 II с 3
saa:rza (zw.) 8 II с 3
sangarandaaxhs 117, 140 a
Sao:tardaa:chs 108 B l a
saovas 117
sap (-pa) n. 8 II с 3
see:r 8 II с 2 γ

seevatich (-sta) 8 II с 2 γ, 120,
123 с
*sent (-э, -tja) m. 24 A I
*S3rjeu:s 123 e
séstich (-sta) 8 II с 2 γ, 120,
123 с
t
*S3tien m. 104, 125 a
siebbab, ziebbab (zw.) 8 II с
2 α, 13
siepaia (zw.) 8 II с 2 «
*sikkartaaras (-a) m. 123 d
*sintjal (-a, -ka) г. 24 В
sints 8 II с 2 γ
sippa (zw.) 8 II с 2 «
*sirkalae:r (-s, -ka) m. 125 a
*soebbechtich 126
*soeffläö:r (-s, -ka) m. 123 d
*sôéptrie:n (-iena, -iéngka) vr.
134
soe:s (soe:za) vr. 8 II с 3
soerza (zw.) 8 II с 2 β en 3
*sókkara 123 e
*sól:b, solila (zw.) 66
*sól:bsatant (-a) m. 123 d
sóm:maga 8 II с 2 «
soppa (zw.) 8 II с 2 Œ
suf 8 II с 2 «
suffa (zw.) 8 II с 2 «
sukkal m. 8 II с 2 α, 66
sul (sul:b, sul:ka) m. 8 II с 2 a
sussa (zw.) 8 II с 2 β

sae:valing (-a, -ska) vr. 125 a,
143 a
saffa (zw.) I l l С I
safta (zw.) 115 В 1 v. 24 en
2 a v. 25
Sjan: (-naka) n. 19, 20
Sjang (Sjengska) m. 19
sanj vr. 20, 21, 140, 146
santja (zw.) 14; 24 В; 115 В 1,
2 a v. 26 en 2 b v. 28 en 29;
127; 140; 146
Santjart (-rs) m. 123 d
§ao:l (saob, Säörlka) vr. 14, 34,
38
sao:p (aäörp, §äö:pka) η. 27,
28, 83, 84, 111 С I, 139
saorpavleis (-ka) η. 108 B i b
sat (-ta, -tja) m. 14, 62, 104
satta (zw.) 63, 126
sattar (-s) m. I l l С I
satting (-a) vr. 106
sebbatich 106, 123 e
seen (-a, -кэ) m. 14, 46, 111
С I
Seep (-а, -кэ) η. 119 v. 36
§ее:рэг (-s, -ka) m. I l l С I
see:r (Seera, -ka) vr. 14, 41, 42,
140
Seet (-tja) m. 88, 143 b IH
§ee:ta (st.) 14, 70, 71, 8(6, 88,
143 b I, II en III
Sei: (-a, -ka) vr. 52
sei:a (gem.) 150
saa:f (saava, sae:fka) vr. 14, Sel: (-la, -кэ) vr. 23. Bei; wordt
140, 143 a
enkel gebezigd voor de bel
Saa:j (Saaja, §ae:tja) vr. 82
len zooals die in de kerk
saa:j m. 143 a
gebruikt worden. H e t dimi5aa:ja (zw.) 14, 82
nutivum bovendien in ge
Saar! (Saab, §ae:Ika) vr. 14, 34,
bruik voor de belletjes op
maskeradepakjes.
143 b IV
selj.a (st.) 14, 23, 143 b I
Saap (-a, saepka) n. 14
sél:b (zw.) 29, 61, 143 b IV
saatara (zw.) I l l С I
§аа: э (zw.) 26, 111 С I, 125 a 'sanant 24 A I
Serf (servar, Serfka) n. 9, 97
Sabba (zw.) 63, 111 С I
'sarmant 123 e, 130
Saerjalik 143 a
Sael 14, 29
Serp 9, 97
:
saera (st.) 41, 111 С I
*Sarp (-9, -кэ) η. 97
14

3Ò9

slee: 49 v. 10, 50
iet:ra (zw.) 106, 111 С I
SIei: (-э, -ka) vr. 50, 140 v. 70
£eu:na (zw.) 139
Sleibdaeka (-s) vr. 108 В I a,
§eur (-a, -ka) m. 44
126
Scura (zw.) 14, 42, 87
Seut (—, -tja) m. 44, 87, 119, slek (-кэ, -ska) vr. 11
132 A, 140 v. 69 en 71, 143 Slet (-ta, -tja) vr. 106
sleutal (-s, -кэ) m. 143 b III
bill
Sie:f (Sieva, Síéfka) г. 47, 71, Sliem m. 104
Sliepa (st.) 4, 74
91, 141
Sliet3 (st.) 4, 71
Sien m. 46, 104
Slikka (zw.) 126
Siena (st.) 71, 115 В 2 b
Slip (-рэ, -кэ) m. 74
Sieta ( s t ) 71
Sildarie: (-ië:a, -іеккэ) г. 123 f Slôéf (-f9, Slûufka) m. 104
Sloek (Sluuk, Sluukska) m. 104
»1:1э (zw.) 23, 61, 103, 140
Silt ( э , -tja) η. 24 en 24 А И, slôék (Sluuk, Sluukska) m. 72,
104
103
Sloet3 (st.) 71,141, 143 b I en II
Sinka (st.) 14
Slok m. 66, 72
Sinma (zw.) I l l С I
Sippar (-s, -ka) m. 106, 111 С I Slókk9 (zw.) 139
Slaach (Slae:ch, Slaexhska) m. Slóknaa:s (-naaza, -nae:ska)
82, 143
vr. 126
Slaarga (zw.) 26, 75, 82
Slukk3r (-s, -кэ) m. 66, 139
i*slaa:j (Slae:tja) vr. 36, 75
Slum 102, 140
slaavar m. I l l C I
Slum:m9rik (-ka, -ska) m. 123
SIaa:varnie: vr. 123 f
d, 140
Slabbara (zw.) I l l С I
Slum:michheit vr. 140
élachta (zw.) І7, 26, 59, 143
Slurpa (zw.) 126
Slang (-a, Slengska) vr. 17, Smaaka (zw.) 123 e
123 a
Smaakalik 123 e
Slaon (onr.) 83, 115 В 2 a, 143 Smaal 123 b
§mao:ndaa:chs 117
b i e n II, 152
smee:ja (zw.) 115 В 2 b, 124,
Slao:p (Släö:pka) m. 27, 38
Slaorpa (gem.) I l l С I, 118 III,
150
i: Д43Ь IV
Smee:ka (zw.) 32
^ІаогрзгісЬ 123 e
Smeerlap (-lep, -Іеркэ) m. 123 f
*,S]ao:pmöts (-а, -кэ) vi. 126 Smeerlapparie: (-іе:э) vr. 123 f
Slao:psaa:l (-saala, -sae:lka) m. Smeersdl n. 125 a
, 126
Smeet (§mee:j, -tja) m. 46, 124,
, Slaot (Släö:j, Släötja) η. 36, 37, 140 en 140 v. 71, 150
38, 83, 143 a en b III, 150 Smeu:l9 (zw.) 31, 111 С I
Smiet9 (st.) 46, 141
v. 85
Siech И, 59, 118 I v. 33, 123 f, Smik (-кэ, -зкэ) г. 32
Smiltje (st.) 24 В, 115 В 2 a v.
128
26 en 2 b v. 28 en 29, 127
Slechree:m (-reema) m. 128
Slechter (-s, -ka) m. 123 d, 143 Smuhfo (zw.) 31, 66, 111 С I
Slechtarie: (-ié:a, -кэ) vr. 123 f Snaak (-a, Snaekska) т . I l l
Slechtichheit vr. 123 f
С I
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snaavol (-s, впае эікэ) m. I l l
С I
Snabbel (-э, зпеЬЬэІкэ) m. I l l
• С Ι. 'η Klein stukje stof of
vleesch.
Snakka (zw.) I l l С I
апаррэ (zw.) 126
Snee:j (Sneeja, Sneertja) vr. 88,
123 a, 132 B, 143 b IH v. 79
sneerj m. 49 v. 10
Snee:j9 (zw.) 49 ν. 10, 88, 115
В 1
Sneet (sneerj, -tja) m. 140 v.
71, 143 b III
Sneu: ПО В
§пеи:гэ (zw.) 87
зпіеЬэІ 111 С I
Sniedar (-s, -кэ) m. I l l С I,
143 b III
Sntëra (st.) 115 В 2 b, 143 b I,
150
Snit m. 68, 143 b III
Snoe:f m. 104
Snoets (-a, Snuutska) vr. 104
snoe:va (zw.) I l l С I
§noor (Sneur, Sneurka) η. 87,
139
Snor: (Snur:, snur:ka) m. 106
Snuf f ala (zw.) 125 a
snutta (zw.) 68
'södda (zw.) 7, 63, 64, 104, 106,
126
Söddala (zw.) 7
Sôé:a (zw.) 89, 136
Sôéf (-ta) m. 128
*Soeffäö:r (-s, -ka) m. 123 d
'Soeffal (-s, Suuffalka) г. 125 a
Soeffala (zw.) I l l С I
Sôéftarich 123 e
SoeGGal (-s, SuuGGalka) vr.
3, 103
SoeGGala (zw.) 7, 106
§oe:l (Soela, Suul:ka) vr. 45, 73,
89, 104
Soela (zw.) 89, 104, 140
Soem (Suumrka) m. 89, 101,
• 143 a

Soera (zw.) 14, 48
sòèstar (-s, Súustarka) m. 104
soet (-a) vr. 89
sôetsa (zw.) 70
soevara (zw.) I l l С I
soevarich 123 e
soevvechtich 128
sòl:, Sol: (-la; Sul:ka, Söl:ka)
vr. 30, 31, 66, 73
Solk (Sol:ka, Söl.'kska) m. 98,
140
sölt vr. 24 A II, 66, 99
som:mala (zw.) 67
soo:ja (zw.) 14, 43
*Soo:l (soola, Seu:lka) vr. 30,
31,45
*soo:lgeltj n. 108 A I b
*soo:lkiéntj (-kienjar, -kien:tja) n. 108 В I a
Soon (—, seunka) m. 14, 86,
119, 121 A 3°, 139 v. 66
§oo:n 86, 118, 123 b, 139, 140
Soo:nmoodar (-s) vr. 108 В I b
soo:t (3eu:j, seu:tja) m. 14, 43,
57, 86, 87, 150 v. 85
Sop (-pa, Söpka) m. 27, 64, 111
С I
Söp (-рэ, -кэ) vr. 28, 64, 106,
111 С I
Söppa (zw.) 63
Söppar (-s, -ka) m. 4
Sorga (zw.) 66, 99
*Sors vr. 66, 106
sot (-ta, Sötja) η. 62, 64, 66,
104, 106, 143 b III
*sóttal (-a en -s, suttalka) vr.
66
söttar (-s) m. 4, 106
sottarie: (-іё:э, -ka) vr. 123 f
*sou: (-a, Sui.'ka) vr. 52, 140
v. 70
§ou:a (zw.) 57
Souf 57, 92. Geslacht blijkt
niet; wordt slechts gebruikt
in de uitdrukking' op ëouf
UGGa (opgebaard liggen).
Sou:f 92. Slechts m de uitdruk211

king sum.TTw/ en §ou:f aeta
(slecht eten; gezegd van
huishoudens waar schraalhans keukenmeester is).
spaara (zw.) 34, 36, 123 e, 143
âpaarzaa:m 123 e
spaarzaa:mheit vr. 123 f
£paddao:ra vr. 126
spaerdar (-s) m. 123 d, 143
Spang (-a, spengska) vr. 19
span:na (gem.) 19
spaor (späör, äpäörka) η. 34,
36, 39, 84
Spatta (zw.) 62, 63, 126
speela (zw.) 115 В 2 b, 117,
.123 e
speels 123 e
Speerna (zw.) 32, Ì l i С I
*spekjoe:t (-joerda) m. 126
spaklaasìé: m. 123 f
'Spaktaakal η. 125 a
§peu:la (zw.) 31, 43, 111 С I
Speura (zw.) 39
spíéra (zw.) 136
spier (-a, -ka) vr. 91
Spiet m. 123 e
Spietich 123 e
Spikkal (-s, -ka) m. 3
*spikkalaasíé: (-ie:s) vr. 123 f
v. 53
spin: (-na, -ka) vr. 32, 111 С I
Spleetnaagal' (-naegal, -naegalka) m. 126
Spoo:l (spoola, Speu:lka) vr. 43
Spotta (zw.) 62, 64
spettar (-s) m. 66
Spraeka (st.) 121 A 4°, 141,
143 b Ι ν. 77 en II
spraekar (-s) m. 143 b III
Sprao:k vr. 27, 143 b III
Spree: (Spreewa) vr. 49 v. 10,
50
Sprei: (-a, -ka) vr. 50
Spreuk (-a) m. 143 b III
Springa (st.) 115 В 2 b, 148
sprok 27, 143 b III
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Sprunk (Sprung, Sprungska) m.
140, 148
Spuit (-a, -tja) vr. 24, 55
spuita (st. en zw.) 63, 64, 143
b I en II
Spulila
(Spuhkas)
geslacht
blijkt niet; 31, 111 C I
Sraavala (zw.) I l l С I
srabba (zw.) 106, 125 a, 143 a
srabbala (zw.) I l l С I
Srapmets (-ar, -ka) η. 126
Sree:f m. 32
Sree:va (zw.) 49 v. 10, 123 f
Sree:vart (-rs, -гкэ) m. 123 d,
129
Srepsal η. 125 a, 143
*Srieva (st.) 123 f
*Srif (-ta, -ka) n. 32
SriGGechtich 126
sroebba (zw.) 70, 111 С I, 126,
139
srôepwaatar η. 126
sroe:va (zw.) I l l С I
Srot η. 66. Wordt gezegd van
vischjes, vruchten enz. die
de huisvrouw niet kan ge
bruiken omdat ze te klein
of minderwaardig zijn.
Sruubbar (-s, -ka) m. 139
srüup m. 70
Staaf (Stae:f, Stae:fka) m. 143
Staak (-a) m. 34
Staakar (-s) m. 36
*Staa:l (Staala, Stae:lka) vr.
111 С I
staamala (zw.) I l l С I
Staamalee:r (-s, -ka) m. 123 d
Staeka (st.) 141, 142
Staela (st.) 29, 41, 51, 86, 111
С I, 143 b I en II
Stal (Stel:, Stel:ka) m. 60
Stal:la (zw.) I l l С I
Stam: (-ma, Stem:ka) vr. 96,
111 С I
stam:ma (zw.) 96
Stampa (zw.) 96, 133
Staof (Stäö:fka) m. 143 b III

staoka (zw.) 34, 139
§täökar (-s) m. 36, 111 С I, 139
Stao:l η. 40
Staon (onr.) 56; 101; 103; 115
А, В 1 en 2 a; 143 a en b I,
II, IV; 148
stäö:nctar (-s, -кэ) m. 143 a
*stao:t (-э, stäö:tje) m. 56
Stap (-рэ, stepka) m. 62
stapfoo:ts 126
átat (stae:j, stetja) vr. 37,
123 f, 132 A
Stathoes (-hoezar) n. 126
Stathoeswaort (-wäö:rt) η. 108
В I a en b
átechala (zw.) 8 III с. I l l C I ,
123 f
§tee:dich 143 b IV
Steek (—, ska) m. 119, 143 ЫІІ
Steel (-a, -ka) m. 32, 41, 46, 50,
111 С I
SteGGechtich 123 e
steil 50, 51
Stein (stekn, stekngka) m.
123e, 134, 140, 143 b IV
Steinalt 108 А II а
Steina 123 e
Stek (-kar, -ska) m. 123 e
Stél (stél:la, Stél:ka) η. 29, 100,
140
Stél:la (zw.) 60, 61, 100, 111 C I
Stelt (-a, -tja) m. 24 A II
Ster: (-га, -кэ) г. 97, 106, 111
С I
Sterk 123 f, 140
Sterka (zw.) 97
Ster:kta vr. 123 f, 140
Stert (-a, -tja) m. 106
Sterva (st.) 143 b II
Stervaskrank 117
§teu:rnis (-sa) vr. 123 f, 135
Stief 9, 123 b en e, 140
Stiefköppich 139
Stie:l (stiela, stiel :ka) m. 46,
104
Stiep (-a, -ka) m. 9
Stiepa (zw.) 47

zich stieppara (zw.) 74, 106
stie:r (stiera, -ka) m. 47, 91
stie:va (zw.) 140
stie:vich 123 e, 140, 142
stiervichheit vr. 123 f
stil(:) 32, 61, 123 a
stil:kas 123 a
stihla (zw.) I l l С I
stinka (st.) 101, 103
*stinkee:s (-keeza, -ka) m. 108
Alb
Stippal (-a en -s, -ka) m. 74
stoeffa (zw.) 9, 70, 72, 111 С I
stoeka (zw.) 48
stôep (stùup, Stúupka) m. 70
stoep (stûup, stúupka) m. 4, 9,
70, 104
stòet (-ta) m. 4, 70
*stóf (-fa, stufka) η. 30, 72,
111 С I
stok (—) m. 64, 143 b III *
stok (-kar, -ska) n. 64, 111 C l
stokfés m. 126
stökkara (zw.) 125 a
stól:Ia (zw.) 66
stóm: 67
stóm:marik (-кэ, -ska) m.
123 d
stomp (stump, stumpka) m.
102, 139
stoo:f (stoova, Steuifka) vr.
30, 111 С I
stoo:l (steu:l, Steu:lka) m. 40,
86
stoo:ta (gem.) 126, 139
stoo:va (zw.) 118 III
stop (stöp, stöpka) m. 62
stopchaara η. 126
stopnao:lj (-паоЦэ, -näö:ltJ3)
vr. 126
stoppa (zw.) 126
stoum m. 56
stounw (zw.) 131
stout 55, 56
*Strao:deur (-э) vr. 108 А II b
en В II b
strao:m (Sträö:m) m. 56
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*Strao:tferk3 (-s, -ferkska) η.
108 В I b
Strékka (zw.) 61
Streu :j n. 53
Striera (zw.) 136, 150
strieGiezar (-s, -кэ) η. 126
Striekstar (-s) г. 125 a
Strikchaara η. 126
Strikka (zw.) 61
Strónjtjóng (-a) m. 127
strónjtlilk 127
Strónjtnaars (-naaza) vr. 127
strónjtnaat 108 A II a, 127
Strónjtsaat 127
Stronk (Strunk, Strunkska) m.
139
Stróndjaap (-a) m. 126
stróntj m. 24 A I, 127
Stroum m. 56
Struira (zw.) 53, 93
Stum: (-ma, -ka) vr. 67, 102
Stum:ma (zw.) 102
Stutta (zw.) 73
*Stuuddent (-â, -tja) m. 123 d
Stuuka (zw.) 48
Stuupa (Stuupkas) (alleen pi.)
geslacht blijkt niet; 4,47,104
Stuur (-a, ka) n. 90, 104
Stuu:r (-a, -ka) m. 90, 104
Stuura (zw.) 47
Stuuta (zw.) 4, 70, 73, 141. Ergens met lof, met waardeering over spreken; opscheppen.
Stuu:va (st. en zw.) 70, 143 b
I en III
ч
Sulp (-a, -ka) vr. 14, 66
sum:mala (zw.) 67
Suu:f (Suuva, âûufka) vr. 47,
71, 104, 141
suuma (zw.) 104
suun:s 71, 104
Suu.r (Suura, -ka) vr. 44, 48, 90,
104
Suutja (-s) n. 44, 104
§uu:va (st. en zw.) 57, 143 b I
swaak 123 a en f
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Swaakichhett vr. 123 f
swaa:rt (Swaarda, Swae:rtja)
vr. 26, 143
Swaegaldoo:s (-dooza, -deu:ska) vr. 108 В I b
Swaekskas 123 а
Swaerr (Swaera, -ka) m. 85
Swaera (st.) 85
Swal:ch (Swalga) vr. 140
swam m. 96
Swao:gar (Swäö:gars) m. 139
v. 66, 143 b IV
Swao.T 123 b en f, 128, 139, 140
Swäö:rta (-s) vr. 123 f, 139
swart 26, 118, 123 a
Swartja (-s) n. 123 a
Swartlap (-lep, -lepka) m. 126
Swee.-garsa (—) vr. 119, 125 a,
143 b IV
Swein n. 123 f
sweinarie: (-ié:a) vr. 123 f
Sweita (zw.) 60, 143 b IV
swej m. 140
Swej:ja (zw.) 140
Swél m. 100, 140
Swéhla (st.) 140, 143 b I
Swetsa (zw.) 60
swum:ma (st.) 143 b I
taa:l (taala, tae:lka) vr. 143
b IV
tachatich (-sta) 120, 123 с
taega, taenga 111 С I
taera (zw.) 4, 5, 111 С I
taGGa (zw.) 3, 111 С I, 115
В 1
tak (tek, tekska) m. 4, 143 a
tang (-a, tengska) vr. 19
tanj fiéis η. 127
*tant (-a, ten tja) vr. 24 en 24
A I
tantj (tenj, ten:tja) m. 20, 24,
97, 146
*tao:fal (-s, täö:falka) vr. 8 I b,
115 A
taot (täö:j, täötja) m. 4, 38, 56,
83, 84, 139, 143 a, 150 v. 85

"toom (toona, teu:nka) m. 30,
täöt (-э, -tja) m. 38, 54, 84
111 С I
tappa (zw.) 2
*tee:chalstein (-steirn, -§tei:ng- törf (tör:f, törfka) m. 99,140 a
tossa 5,
121 A Г opra. 1 b
ka) m. 8 III с
en 4 o
teerf (teeva, -ka) vr. 2, 5
tou: (-a, tui:ka) vr. 2, 92, 93,
'teegal (-s, -ka) m. I l i C I
140 v. 70
teen (-a, -ka) m. 88, 111 С I
teem (-da) 2, 42, 88, 120, 123 touvanee:r (-s, -ka) m. 123 d
traeja (st.) 143 b II, 150
a en с
traet (trae:j) m. 150
teemtja (-s) η. 123 a
tramp m. 5
teepal (-s, -ka) m. I l l С I
trant m. 24 en 24 A I
tee:r 2, 5
traoch (träöxh, träö:chska)
tel m. 100, 140
tél.la (zw.) 29, 100, 140, 143 m. 83
traoxh 83
b IV
tem.-ma (zw.) 5
trao :chala (zw.) 8 III с
*tent (-a, -tja) г. 24, 24 A I, trap (-pa, trepka) vr. 5, 106
tratsa (zw.) 14
97
(zich) tref f a (st.) 115 A, 143
ter:ra (zw. I l l С I
b II
tetsa (zw.) 14
teum (alleen pi.) geslacht trékka (st.) 65
treuzalee.r (-s, -ka) m. 123 d
blijkt niet; 2, 42
trôe:a (zw.) 136
tië:a (zw.) 2, 91, 104, 136
tiet (tié:a, -tja) m. 91, 104, 140 troem: (-ma, truum:ka) vr. 139
troem:ma (zw.) 104, 111 С I
b v. 71, 143 a
troem :mala (zw.) 72
tiet (-ta, -tja) vr. 104
*tü:lafaniés (-ta) m. 123 d, 142 *trôes (-sa en tnius, trùuSka)
t m. 14
v. 73
*troe:vanao:s m. 108 В II a
*til:lafoo:n m. 142 v. 73
"tiHagraarfîes (-ta) m. 123 d trök 2, 5, 65, 126
trökchaeva (st.) 126
tippala (zw.) I l l С I
trökfraoga (gem.) 126
toch 66, 115 В 2 а
trökhaaja (onr.) 126
toe 2, 143 а
trökjaaga (gem.) 126
toekka (zw.) 106
trökkóm:ma (onr. st.) 126
toen m. 104
trökloupa (st.) 126
toen: 72, 104
tôep (-pa en tüiip, tiuipka) m. tröknaema (st.) 126
trökpakka (zw.) 126
124
trökroo:pa (gem.) 126
toeppa (zw.) 124
trökséGGa (onr.) 126
toeppa (zw.) 106
tröksikka (zw.) 126
toes m. 118
tröktrékka (st.) 126
toes m. 14
trökwaech (-wae:ch) m. 126
toesa (zw.) 14, 128
tróm:mal (-s, trum:malkd) vr..
*tól:lagant (-a) m. 123 d
tón: (-na, tun:ka) vr. 5, 19, 20,
72
(zieh) tuina (zw.) 4, 115 A,
30, 72, 102, 111 С I
125 b
tóng (-a, tungska) vr. 19
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tuit (-э, -tja) vr. 2, 5, 24, 52,
54, 55
tunka (onr.) 66, 102, 152
*tuul: m. 104
twee: (tweede) 120, 123 a en с
twee:doez9nt (-(t)sta) 120
twee ¡hongert (-rsta) 120, 123 c
tweeija 120
tweeiraling (-э, -ska) m. 123 d
v. 48
twehlaf (-lavda) 120, 123 с
twiefal m. 8 I b
twintjich (-sta) 24 B, 120, 123 с

*valsarik (-ka) m. 123 d
van 19; 121 A I o opm. 1 b,
v. 38 en A 4°
vanga (st.) 9, 19, 21, 75, 101,
103, 143 b I
väö:l 28, 38, 39, 84
vaort 75
vas 15, 75, 128
vasliGGa (onr.) 128
vasmaaka (zw.) 128
vasnej:ja (zw.) 128
vee: η. 8 I с, 12
veer, var (ós) 42, 88, 121 A I o ,
142
uch(sel:l9f) 121 А 6°
vee:r (veerda) 9, 12, 15, 41, 75,
ui:ga (zw.) 53, 55, 93, 110 А,
88, 120, 123 a en с
t 139
vee:ra 120
*um:mar (-s, -ka) m. 111 С I vee:ral (—, -ka) η. 76
ungarsta 139
vee:rhóngart (-rsta) 123 с
Ur:zalin:na (alleen pi.) vr. 14 *vee:rkantj (-a, -kentja) n. 24
uuj:jar (-s, -ka) vr. ПО А
opm.
uu:l (uula, -ka) m. 22, 47, 90, *vee:rkentjich 24 opm.
104, 140
vee:rtee:n (-da) 120, 123 с
uu:lskuuka (-s) n. 117
vei:l 94
uutarlik 139
vel (-dar en vel:la, vel:ka) n.
23, 59, 97, 140
vaadar (-s, vaedarka) m. 111 vel:ch (velga) vr. 140
veljdee:ns (-ta) m. 127
. С I
*veljkeuka (-s) vr. 127
*vaadarspaart n. 117
veljtmoes
(-muu:s, -múíiska)
vaal 26
vr. 127
vaa:m (vae:m, vaermka) m.
*velslaa:j vr. 127
143 а
velt
vr. 123 f ν. 51
аагэ (st.) 35, 87, 123 f, 128,
veltj (velj:ar) n. 24 A II, 126,
131, 143 a en b I en II
140, 147
vaart (-tja) vr. 9, 123 f
veltj
wachtar (-s) m. 127
vaat (-a. vaetja) η. 9, 12
vent (-a, -tja) m. 24 A I
vae:ga (zw.) 12, 15
ver: 106
vae:ma (zw.) 143 a
varal
142
vaer (-a) η. 35, 85
ае:г (-a, -ka) vr. 9, 41, 75, 85, varangara (zw.) 144
varban:ning (-a) vr. 125 a
111 С I, 140 v. 70
varbee:ja (st.) 142
vak, fak (-ka) n. 8 I с
vardóm:manis vr. 123 f, 135
val m. 26, 59, 62, 96, 140
varékka (zw.) 123 d
val: (-la, vel:ka) vr. 96
val:la (st.) 12, 63, 140, 140 v. varékkaling (-э) m. 123 d
ver:f vr. 140
68, 143 b II
varfaela (zw.) 8 I с
*vals 8 I с 1, 14
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varfómfaaijt 8 I с 3 γ
vargaeta (st.) 141, 143 Ы v. 77
verga, vérga (zw.) 8 v. 5, 9,
20 v. 9
vargiffanis г. 143 b HI
vargölj:a (zw.) 147
vargroo:tchlaas (-chlaazar,
-chlae:ska) n. 126
varhal:za (zw.) 14
zich varhöffa (zw.) 115 В 1
varjao:rdaach (-daa:ch) m. 108
В I a en Ь
егкэ (-s, verkska) η. 15, 75
varkee:zing (-a) г. 142
*verkasmert m. 108 B l a
varkienjs 146
*varkórta (zw.) 126
varlaata (zw.) I l l С I
varlanga (zw.) 8 v. 5
varlee:ra (st.) 104, 143 b Π, 151
variée:zar (-s) m. 143 b III
varluus n. 76, 143 b III
varminga (zw.) 125 b
varmissa (zw.) 128
vamaa:m 142
varnäöka (zw.) 123 f
varnäökarie: г. 123 f
varnao:lestaga (zw.) 124, 142
varoe:za (zw.) 104
varóngarstébla (zw.) 142
varóntsöldaga (zw.) 125 b
varplee : chstar (-s, -ka) vr.
125 a
ver:ra 111 С I
vers 14, 106
*vers (ver:za, verSa) n. 14
'varset (-ta, -tja) vr. 8 I с 1
varseuma (zw.) 139
varsil (varSil:la) n. 140 a
zieh varslikka (zw.) 125 b
varsper:ra (zw.) I l l С I
varsreu:ja (zw.) 125 b
varstantj η. 146
varstäömdar (-s) m. 123 d
varstenjich 146
varsteu:taling (-э) m. 123 d,
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varstoo:ta (gem.) 139 __
varsuu:va (zw.) 115 A
vartrôe:a (zw.) 125 b
verva, vérva (zw.) 29 ν. 9, 140
эг еЫэ (zw.) 140
vervar, vérvar (-s) m. 29 v. 9,
123 d
эг ое:1э (zw.) 104, 140
varvrae:ma (zw.) 131 v. 65
varwilj:ara (zw.) 147
varwór:ra (zw.) 111 С I
varzae:daga (zw.) 124
*ves (-ta) η. 60. Dit jonge
woord is aan het algem. Nederlandsch ontleend toen +
15 jaar geleden de wollen
wintervesten voor mannen
en vrouwen mode werden.
Het gewone woord voor
vest is Slee: (Fra. gibt).
vés (-sa, -ka) m. 12, 15, 29, 60,
111 C I , 119 v. 36, 124
vessa (zw.) 14, 124
vét 9, 75, 104, 123 f
véttich 123 f
véttichheit vr. 123 f
veu:ch m. 12, 15
veula (-s, -ka) n. 87, 123 a ν. 43,
125 a
еи:1э (zw.) 39, 87, 115 В 2 b,
128
veur 42, 43, 44, 87, 141, 142
veurdeil η. 108 A l a
veu:ra (zw.) 43, 87
veurhaaja (onr.) 142
veurkeur m. 142
veurnaa:m (-naama) m. 142
veurstél (-stél:la) η. 142
*vie:ch (viega, -ska) vr. 8 I с 1
vief (viev:da) 75, 120, 123 a
en с
víéftee:n (-da) 120, 123 с
vie:l (viela, viel:ka) vr. 9, 91,
104, 111 С I, 140
viel:dar (-s) m. 123 d. Iemand
die worst of ham niet netjes
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snijdt maar met snippertjes
en hompen,
vieb (zw.) 15, 140
іе1:1э (zw.) 74, 104, 111 С I
vie:m ( і е т э , і е т : к э ) г. 91,
104, 140, 141
* іе:гэ (zw.) 8 I с 1
vie:s 75, 104, 123 b
іе(:) э 120
vierzarik (-кэ, -ska) т . 123 d
viltj η. 24 A II en opm.
viltja 24 о р т .
viltjheurtja (-s) η. 127
vingar (-s, -кэ) т . 21
vinja (st.) 9, 21, 128, 143 b III,
146
vink (-a, -ska) г. 12, 103
* vinstar (-s, -ka) т . 8 I с 1
vlach (vlagga, vlechska) т . 8
III с, 59, 111 С I
*vlaegal (-s, -кэ) т . 8 I с 1
vlao:ch (vlaoga, vläöxhska)
vr. I l l С I
vlech, flech (-ta, -ska) vr. 8
I c, 59
vleerch (vleega, -ska) vr. 123 a
vlee:ga (st.) 73
vlee:gar (-s) m. 143 b III
vlejrja, flej:ja (zw.) 8 I с
vleugal (-s, -кэ) т . 143 b III
vloej: η. 104
*vlok, f lok (-ka, vlökska —
flökska) vr. 8 I с, 64
vlok т . 64
vlot (-ta) η. 8 I с
vluch vr. 73
vluuchhao:r n. 143 b III
vóch vr. 30, 66
vóchtich 76, 123 e
voel 89, 118, 123 e, 140
voe:la (zw.) I l l С I
voe:lichheit vr. 140
voerlik (-кэ) т . 104
*voe:lnizbak (-bek, -bekska)
т . 123 f, 140 b
voes (vuus, vuuska) vr. 89, 90,
104, 139
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vôès 72, 104
vol, vol 62, 66, 98
vohbringa (onr.) 140 b
volga (zw.) 98
volila (zw.) 23, 28, 63, 66, 75
volmaaka (zw.) 140
vónk (-a, vunkska) vr. 9, 101,
123 a
vónrnas (-а) η. 123 f, 135, 143
Ь III
voo:ch (voog9, ешсЬзкэ) vr.
13, 30, 57
voogal (veugal, veugalkd) m.
Ill C I
*voog3lskoo:j (-kooja, -keu:tj3) vr. 117
voor (-э) vr. 43, 86
voo:r n. 15, 86, 124
voo:ra (zw.) 43, 111 С I, 124
voo:s 10, 13, 15, 30
voort (veu:t, veurtja) m. 10,12,
15, 132 A, 139
voortfolk n. 123 f v. 51
voo:trem: (-ma) vr. 126
*vór:m (vórma, vur:mka) vr.
ж 8 I с 1, 101, 106, 140 a
"vórma (zw.) 140
vórs (-ta) vr. 8 I с
vos (vus, vuska) m. 30, 66, 72
vraatjala (zw.) 24 В
vrach (-ta, гесЬзкэ) vr. 17, 59
vrae:mdichheit vr. 131
vraermp 118 I, 131 "
vraeta (st.) 141, 143 b II, 144
vrang 8 I c, 17
vraogboo:k (-beu:k, -beu:kska) n. 108 A I b
vraoga (gem.) 115 В 1, 121 A
4°, 143 b I en II
vrech 59, 118 I v. 33
гее:гэ (st.) 151
vreirala (zw.) 123 es
vrei:3lechtich 123 e
vreu:ch 31
vreu:chjao:r n. 108 A l a
гіеЛ23 b, 143 a
vrié:9 (zw.) 136

vriërheit г. 143 a
wan: (-na) vr. 19, 20, 96
vrou: (-э, гиі:кэ) г. 93, 121 wang (-a, wengska) vr. 17, 19,
21, 75, 143 a
•А'4o, 140 v. 70
*vruch (-ta, -ska) г. 8 I с 1, wan:gadrach n. 125 b
wan:gadroch (-ta) η. 125 b
31
vrunsabzdee:ns (-ta) m. 126
Wanj (-tja) m. 20
vrunsap (-рэ) г. 123 f, 127
wanjalee:r (-s) m. 123 d
vruntj (vrunj, vrun:tja) m. 24 want 24, 24 A I, 75
opm., 73, 123 e, 140, 146
wantj (wenj) m. 24. Uit het te
vruntj alakheit vr. 126
genwoordige Roermondsch
vruntjalik 24 B, 76, 123 e
is dit woord verdrongen
vuntj m. 143 b III, 146
door moer (muur); het komt
vuur (-a, -ka) n. 44, 48, 90, 104, nog slechts voor in wanjt140
loes < wantjloes (wand
vuu:ra (zw.) 140
luis).
waoxh (waoga, wäö:chska)
waaga (-s, waegaska) m. 34, 75, vr. 34, 56
wao:fal (-s, wäörfalka) vr. 8 I
111 С I, 123 a v. 43
b, 125 a, 143 b III
waaka (zw.) 35, 75, 123 e, 126
waor
75, 83, 123 f
waaks 123 e
waorheit
vr. 123 f
waaksaa:m 126
waort
(wäörrt,
wäörrtja) η. 37,
waatr vr. 35
75,
143
a
waat 121 A 3° en 4°
was vr. 75
waatarich 123 e
(zich) wassa (gem.) 14, 75, 115
waatfar(a) 121 В 3°
A en В 2 b, 143 b II
waazala (zw.) I l l С I
wassa (defect, st.) 14, 75, 111
wach vr. 59, 75
С I, 123 e en f, 143 b II
wachta (zw.) 17; 115 В 1 ν 24,
wat§
(-a) vr. 14
2 a en 2 a v. 25
waech (waerch, waexhska) m. watsa (zw.) 14
wazbaa:r 123 e
11, 140
waek (-a, -ska) vr. 11, 35, 51, wazdóm: m. 123 f
wech 59 75
,85, 119
wédde (zw.) 7, 106. I l l С I
waerlj vr. 23, 111 В I 1
wéddingsap (-pa) vr. 123 f
wae:m 121 A 3 o en 4 o
wae:r (waera, -ka) η. 35, 75, 85 wee:eh (weega, -ska) vr. 11,13,
32
wae:rda vr. 125 a, 140 b
wee:k (-a, -ska) vr. 11, 50
wae:rdich 123 f, 140 b
wee(:)r 41, 75
waerrdichheit vr. 123 f
wee:s (weeza, -ka) m. en vr.
waera (zw.) 85
13, 42, 46, 111 С I
waera (st.) 41, 115 en 115 A
weeta (onr.) 46, 50, 111 C l ,
waert 123 f, 140 b
143 b IV, 149
wae:rt vr. 37
wéGGa 7
waeva (gem.) 12
waevar (-s) m. 143 b III
wei: (-a, -ka) vr. 50, 94, 140 v.
waeza (-s) n. 12, 111 С I
, 70 .
wakkar 75
weigara (zw.) 51
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weik 51, 75, 118 I
weika (zw.) 94
weit m. 50
wej:J9 (zw.) 75 o
wélk(a) 121 В 3
werk (-9, -ska) η. 75
werm 75, 123 f, 124, 140 b
werma (zw.) 124, 131, 140 &_
wer:mta vr. 123 f, 140 b
wenralt, wel:t vr. 24 A II
wéssol (-s, -кэ) m. 111 С I
wét (-ta, -tja) vr. 61, 75, 106
weu:s 42, 118 I. Wordt slechts
gebruikt indien de afmetingen van een of ander voorwerp volgens den spreker
te groot zijn.
wich (-tar, -ska) η. 32, 75
widdechtich 126
wie:a (zw.) 75, 91, 104
wíé:a (zw.) 136
wief (wievar, wíéfka) η. 12, 75,
76, 91, 119, 141
wieGGala (zw.) 3, 7, 74, 106
Ш С І
*wieGzdoo:s (-dooza, -deu:sкэ) vr. 126
wíéks m. 126
*wien m. 104
*wienroo:t 108 A II b
wies 10, 12, 75, 91, 104
wie:s (wieza, -кэ) vr. 75,91,104
wie:sheit vr. 126
wiet 91, 104, 140 b, 143 a
wieta (st.) 10, 46
wie:ta (-s) vr. 140 b
*wiéts (-a) vr. 74
wieza (st.) 46, 104
wiezar (-s, -кэ) m. 12
wil: m. 23, 74
wil:ch (wilga, -ska) m. 140 a
\<rilj:9rik (-ka, -ska) m. 140 b,
147
wilj:ichheit vr. 140 b, 147
wiljtfrae.mp 108 A II b en В
II b, 127
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wil:la (gem.) 24, 115 en 115 В
1, 140 ν. 68
wiltj 23, 24 en 24 A II, 118 II,
126, 140 b, 147
winj (-a) vr. 20
winjfoogal (-feugal, -feugalka)
m. 127
wink m. 123 f
winka (zw.) 123 f, 133
wink9lee:r (-s, -кэ) m. 123 d
win:na (st.) 20, 75, 131
winmar (-s) m. 123 d
wins (-a) m. 14, 103, 123 e
win:s (-ta, -кэ) vr. 103, 123 f
winsa (zw.) 14
winsalik 123 e
wintj (winj, win:tJ9) m. 21, 75,
140 b
wintj ar (-s, -кэ) m. 24 В
wip (-pa) vr. 4
wirka (zw.) 115 В 2 a, 126
wirkhoes (-hoezar) η. 126
wirkman (-luuj:) m. 126
wit 4, 61, 104, 118
wits (-a, -ka) vr. 74
witta (zw.) 103, 111 С I
woe :1а (zw.) 75
wól: (wul:ka) vr. 66, 101
wolf (wöl:f, wöhfka) m. 98, 99,
140 b
wolk (-Э, wölkska) vr. 98, 139
wöl:la 29, 66, 75
wohva (zw.) 98, 140 b
wónj (-a, wun(j)tja) vr. 20, 21,
75, 123 a, 132 с
wóntj 75
woo 121 A 4 o
woona (zw.) I l l С I
wór: geslacht blijkt niet; 106
wörga (zw.) 99, 140 a
wörgar(t) (-rs) m. 123 d
worm (wur:m, wur:mka) m.
101, 102, 106
wórs (wurs, wursk3) vr. 66,
106, 123 f
zaach 10, 11, 82, 118 I, 123 Ь

zaak (-as, zaekska) г. 10, 11,
119
zaa:l (zaala, zae:lka) m. 111
С I
zaa:l (zaala, zae:lka) m. 14, 143
b III
zaat 12, 13, 16
zaedalee:r (-s) m. 143 b III
*zaega m. 85
zae:ga (zw.) 12, 29, 85, 111 С I
*zak (zek, zekska) m. 16, 60
zal:f vr. 96
zalm (-a, zel:mka) m. 13
zalt n. 24 А II, 96
zanjberch (-ber:ch, -berxhska) m. 127
zanjtluipar (-s, -ka) m. 127
zanjtmen:ka n. 127
*zanjtsak (-sek, -sekska) m.
127
zank m. 10, 13, 143 a en b III,
148
zantj m. 14, 119
*zao:l (zaola, zäörlka) m. 14
zao:t (zäö:tja) m. 10, 16, 123 f,
143 b IV
zat 14
zee: (-a) г. 12
z e c k m 42
zeen (оііг.) 14, 32, 73, 115 В 1
2 а. 118, 121 А 4°, 152
zeen (onr.) 20, 28, 63, 115 en
115 В 2 а, 126 ν. 57, 151
zee:r 12, 16. Wordt alleen
maar gebruikt in de verbin
ding ta zee:r (te zeer); in
andere gevallen
gebruikt
men het adv. hee:l (heel),
zeeva (-nda) 10, 88, 111 С I,
120, 123 a en с
zee:va (zw.) 88
zeevatee:n (-da) 120. 123 с
zéGGa (onr.) 3, 29, 60, 65, 106,
111 С I, 121 А 4 o , 126, 149,
152
zeil (-a, -ka) η. 10, 94
zeipleu:tar (-ka) г. 108 В II b

zeivar m. 51
zeivara (zw.) 123 f
zej:ja (zw.) 16, 143 b IV
zékfrie 126
zékwaö:rt (plur.) 126
zelj:a 13, 14, 23
zel:l9f 121 A 6°
zengar (-s, -ka) m. 143 a
zés (zézda) 12, 16, 120, 123 a
en с
zéstee:n (-da) 120, 123 с
zeu:ch (zeuga) vr. 12
zeu:ka (onr.) 10, 16, 42, 67, 87,
149
zeup m. 143 b III
zeu.t 12
zich (-ta) vr. 13, 16, 17, 68
zich 115 A, 142
zich(sel:laf) 121 A 6°
zie, za (häör, ar) 37, 84, 117,
121 A I o , 142
zie, za (häör, ar) 121 A I o ,
142
zie: (-a) vr. 71, 121 В 2°
zie: (-a, zie:ka) vr. 136
ziebbala, siebbala (zw.) 8 II с
2 », 13
zíé:a (zw.) 136
ziena, zien:, zien 74, 104, 121
А 3° en В Г
ziena, zien:, zien:t 117
ziep (-a, -ka) vr. 13
zin m. 32, 103, 140 a
zin: vr. 19, 74, 103
zinga (st.) 17, 19, 21, 101, 103,
143 b I en III, 148
zinka (st.) 10, 12, 14, 101, 103
zitta (st.) 13, 106, 143 b I en
v. 77
zitta (onr.) 13
zitting (-a) vr. 125 a, 143 b III
zoeka (zw.) 139
zoepa (st.) 141, 143 b I en II
zoeplap (-lep, -lepka) m. 126,
143 b III
zoer 14, 48, 123 a en e
*zok (zök, zökska) m. 65
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*zöldar (-s, -кэ) m. 99
zólrb (onr.) 10, 12, 96, 111 С I,
115
zomp m. 67
zón: (-пэ, гіга:кэ) vr. 19, 111
С I
zoo: ПО В
zoo:j г. 13, 14, 16
zoomar (-s) m. Ill C I , 123e
zoomars 123 e
zoon (zeu:n(s), zeunka) m. 10,
14, 86, 143 a
zor:ch vr. 98, 140 b
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zorga (zw.) 98, 140 a en b
zoum (zui:m, zuirmka) m. 92,
139, 143 a
zuch (-ta, -ska) m. 68, 73
zuchta (zw.) 67, 123 f
zuima (zw.) 139
zumpa (zw.) 67
Zuuj:ja n. 71
zuukar (-s) m. 139
zuurnich 76, 124, 142
zuunj: (—) vr. 73, 104, 119
zuu:rtja (-s) n. 123 a

STELLINGEN.
ι.

Terecht zegt van Wijk („Phonologie". 's-Gravenhage 1939.
blz. 24) dat de phonologische school geleidelijk soepeler
wordt in haar opvattingen, hetgeen zich o.a. uit in haar toe
nemende belangstelling voor de verschijnselen van neutra
lisatie en functioneele belasting. Mijn worstelen met de
Roermondsche phonemen volgens de Praagsche „zeer
scherpe onderscheidingen van kategorieën, waartussen nauwelijks overgangen werden toegelaten" is daar een nieuw
bewijs voor.
II.
Simons' studie over het Roermondsch („Het Roermondsch
Dialect" enz. Gent 1889) is nooit correct geweest.
III.
De Fransche leenwoorden in het Roermondsch dialect
dient men in twee historische groepen te verdeelen, waarvan er een niet zoo diep is ingegaan en reeds bezig is te
verdwijnen.
IV.
De nivelleerende krachten waaraan vele Limburgsche dialecten bloot staan, maken de noodige voortvarendheid bij
de bestudeering gewenscht.
V.
Het gebrek aan humor bij den Maastrichtschen prozaschrijver Alf ons Olterdissen is opvallend; zijn kracht is de
komische typeering.
VI.
Seipgens' spelling van het Roermondsch is misleidend.

VII.
Aan den plaatsnaam Roermond een andere beteekenis toe
te kennen dan Roer-monding is niet verantwoord.
VIII.
Op goede gronden mag aangenomen worden dat de verhouding van Roermonds burgerij ten opzichte van de in de
stad verblijf houdende Franschen, vanaf Napoleon's Consulaat veel beter is geweest dan daarvóór.
IX.
Zeer te betreuren is het dat bij het onderwijzersexamen
naast een afzonderlijk onderzoek naar de spellingvaardigheid geen afzonderlijk onderzoek naar de spreekvaardigheid wordt voorgeschreven.
X.
Het onderricht in de vakmethodiek op de kweekschool
dient niet geheel en al in handen te zijn van den docent in
de Opvoedkunde.
XI.
Ook bij handhaving van het tegenwoordige examenprogramma voor de zgn. hoofdacte, zal de invoering van een
schoolexamen aan de opleiding ten goede komen, zoowel
in paedagogisch als in wetenschappelijk opzicht.
XII.
De beoefening der wetenschap, met name der taalwetenschap, wordt door de thans geldende salarisregeling bij het
M. O. ongunstig beïnvloed.

