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Spraakkundig overzicht
I. Het lidwoord
1. Het bepaald lidwoord is de (m. en v.) en dn (voor een klinker en woorden beginnende met d, t, of h) en ht (o.)
vb:
de baer
de geit
dn os
dn ieëzl
dn din
dn tak dn haan
ht ki:ndj
2. Het onbepaald lidwoord eine / ne ( voor m.), ein /n (voor v.) en e
(voor o.)
vb.
eine mins
n vrouw
e ki:ndj
geslacht.

Ten opzichte van het A.N. zijn er een aantal afwijkingen betreffende het
Zo worden in ons dialect :
mannelijk:
de bos
vrouwelijk: de knaal
onzijdig:
ht fbrik

de nummr
de sjildrie
ht msjien

II. Het zelfstandig naamwoord
Meervoudsvorming
1. Toevoeging van -e (n) zoals in de standaardtaal.
tleur tleure
bèd - bèdde
2. Toevoeging van -s zoals in de standaardtaal.
vinstr - vinstrs
ieëzl - ieëzls
Alle woorden op -e krijgen in het mv. een -s
zeekde - zeekds
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3. Umlaut
Dit gebeurt uiteraard uitsluitend bij woorden met een velare stamklank
zoals:
a - aa - o - oo - oe - ó - ao - ou
bank
benk
book
beuk
bos
bös
koe:gl
kuugl
knoup
knuip
paol
päöl
De eind -nd verandert in -jn
band
bejn
land
lejn
4. Verandering van intonatie: de sleeptoon verandert in een stoottoon.
bei:n
bein
berrg
berg
errm
erm
5. Umlaut + intonatieverandering
ba:l
bel
pla:nk
plenk
slaa:g
slaeg
6. Toevoeging van -d(er): hierbij verandert de -nk in ng en de eind-d valt weg.
ei-j
ei-jr
koeët
koeëtr
di:nk
dingr
blaad
blaajr
kleid
klei-jr
7. Onregelmatige meervoudsvormen:
broeëd
bruuj
draod
dräöj
hood
heuj
In enkele gevallen zijn enkelvoud en meervoud gelijk.
eine sjoon
twieë sjoon
eine vingr
twieë vingr
ein kaart
twieë kaart
Vorming van het verkleinwoord
1. Toevoeging van -ke of -ske (dit laatste na -g, -k, -ch, -ng, -nk)
dumpl
dumplke
hierng
hierngske
nek
nekske
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-

zaegske
dinkske

2. Toevoeging van -ke of -ske plus klankwisseling.
appl
epplke
kook
keukske
klats
kletske
3. Toevoeging van -je na -d of -t .
paerd
paerdje
vrsjèt
vrsjètje
4. Toevoeging van -je plus klankwisseling.
boeët
buuëtje
potloeëd
potluuëdje
start
stertje
Samengestelde zelfstandige naamwoorden
Enkele samengestelde zelfstandige naamwoorden krijgen een verbindings doffe
e of n, waar dit in de standaardtaal niet het geval is.
asskruuske
bókspie:p
ougndoktr
Afgeleide zelfstandige naamwoorden
Sommige afleidingen in de standaardtaal op -heid, krijgen in het Bocholter dialect -heid
lómp
lómpgheid
good
gootgheid
naat
naatgheid
Enkele afleidingen, bestaande uit een werkwoordelijke stam + doffe e, duiden
de grondstof of het materiaal aan.
drinke
=
drinks
aete
=
aets
rouke
=
rouks
Wegens typische Limburgse assimilatie wordt het achtervoegsel -de, waar dit in
de standaardtaal te is:
hoeëg
huugde
lank
lingde
dik
dikde
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III. Het bijvoeglijk naamwoord.
Enkelvoud
Het bijvoeglijk naamwoord vóór een mannelijk zelfstandig naamwoord krijgt
een -e.
ne stieve klöppl
gooje wie:n
Begint het mannelijk zelfstandig naamwoord met een klinker, een -h, -d, of -t
dan krijgt het bijvoeglijk naamwoord nog een -n.
eine rottn appl
eine zoorn hierng
Voor een vrouwelijk zelfstandig naamwoord krijgt het bijvoeglijk naamwoord
geen uitgang.
ein mörrg paer
ein roew ramml
Voor een vrouwelijk zelfstandig naamwoord krijgen bijvoeglijke naamwoorden
die eindigen op een stemloze p, t, k, s echter een -e.
ein gruuëtse mdam
ein malse paer
Meervoud
Vóór een mannelijk zelfstandig naamwoord in het meervoud krijgt het bijvoeglijk naamwoord de uitgang -e.
groeëte minse
vèttge vingr
Vóór een vrouwelijk zelfstandig naamwoord in het meervoud : geen uitgang.
lang vingr
proeëpr han
Stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden
De stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden wijken over het algemeen niet af van
de standaardtaal. Ze worden gevormd door toevoeging van een doffe e.
e wolle humme
ein steine brögk
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n houtre brak
eine glaazre bo:l

Trappen van vergelijking
Ook de vorming van de trappen van vergelijking verschilt weinig van die van
de standaardtaal. Wel gelden hier dezelfde regels over de eindmedeklinkers als bij
de verbuiging van de bijvoeglijke naamwoorden.
breid brei-jr breidst
kaod kaojr
kaodst
onregelmatige :
gaer
leevr
leefst
good baetr
bèst
IV Het bijwoord
De meest voorkomende bijwoorden zijn deze die ofwel een tijd, ofwel een
plaats, of nog de wijze (modaliteit) waarop zich iets voordoet, aanduiden .
1. Bijwoorden van tijd
allwiel, bdeime, strak, ierdr, zjustr, gèstre, dèk, wannier, opprnoew, toon
2. Bijwoorden van plaats
boeë, boeëhieëne, daohieëne, dao, hie-j, guns, hiejrop, örgs, weg
3. Bijwoorden van wijze
zieëkr, msjien, dinklk, muuglk, lichlk, al te lichlk
V . Het voornaamwoord
1. Persoonlijke voornaamwoorden
Onderwerpsvorm
ich
dich, de, gae, ge
hae, zie-j, ze, ht
vae
zie-j, ze

Voorwerpsvorm
mich
dich, óch
häöm, häör, ht
ous
ze, hun
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2. Bezittelijke voornaamwoorden
Worden ofwel
bijvoeglijk gebruikt

zelfstandig gebruikt

mien
dien, oor
zien, häör
ous, ouze
oor, oore
hun(ne)

mien(e)
mien(e), oor(e)
zien(e), oor(e)
ous, ouze
oor, oore
hun(ne)

3. Vragende voornaamwoorden
zelfstandig gebruikt: voor personen: wae
voor zaken: waat
bijvoeglijk gebruikt

: mannelijk
: vrouwelijk en onzijdig
: mannelijk
: vrouwelijk
: onzijdig

: welke
: welk
: waat vuur (eine)
: waat vuur (ein)
: waat vuur (ei, e)

4. Aanwijzende voornaamwoorden
Mann.

Vrouw.

Onz.

Meerv.

deze mins
dae mins

dees vrouw
die vrouw

dit ki:ndj
det ki:ndj

dees minse
die minse

Het aanwijzend voornaamwoord gieëne komt nog voor in :
Hae woeëntj aan gieëne kant.
5. Onbepaalde voornaamwoorden
n hampl, beids, eems, innige, eems, eemt, èttlke, nn hervl,
neems,
min, vrsjillge
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VI. Het telwoord
1. Hoofdtelwoord
ein
twieë
drie
veer
vie:f
zès
zieëve
acht
nuuge
tieën

èllf
twellf
dartieën
viertieën
vieftieën
zèstieën
zieëvtieën
achttieën
nuugtieën

tieën
twintjg
dartg
fiertg
fieftg
sestg
sieëvtjg
tachtjg
nuugtjg

hónnrd
doezjnd
mljoen
mljaar

2. Rangtelwoord
dn ierste
dn twieëde
dn do:rde
de veerde
de viefde
de zèsde
de zieëvndje
dn achste
de nuugndje
dn tieëndje

dn èllfde
dn twellfde
dn dartieëndje
de viertieëndje
de vie:ftieëndje
de zèstieëndje
de zieëvtieëndje
dn achtieëndje
de nuugtieëndje
dn twintjgste
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VII . Het werkwoord
Hulpwerkwoorden
ott.
zeen (zijn)

ovt.

v.d.

ich bin
dich (de) bès
hae is
vae zeen
gae zeetj
zie: (ze) zeen

ich waas
dich (de) waors
hae waas
vae waore
gae waort
zie: waare

gwaest

ich hauw
dich (de) hauts
hae hauw
vae hauwe
gae hautj
zie: (ze) hauwe

gad

ich woor
dich (de) woors
hae woor
vae woore
gae woord
zie: (ze) woore

gwoere

hemme (hebben)
ich hem (heb)
dich (de) hebs
hae haet
vae hemme (hebbe)
gae hebt
zie: (ze) hemme
waere (worden)
ich waer
dich (de) weurs
hae weurd
vae waere
gae waerd
zie: (ze) waere
Zwakke werkwoorden
De zwakke werkwoorden vertonen enkele kenmerken die afwijken van de
standaard taal
ott.: de tweede persoon enkelvoud eindigt steeds op -s
dich moos ins koeëme
dich luips inne waeg
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In de verleden tijd krijgen de zwakke werkwoorden steeds de uitgang de in
tegenstelling met de standaardtaal waar de uitgang -de(n) of te(n) kan zijn.
ich dansde
ich roukde
Sterke werkwoorden
voud.

ott.: vaak verandering van de stamklank in de 2de en de 3de persoon enkel-

Voor de 1ste persoon enkelvoud wordt van éénlettergrepige werkwoorden
meestal een vorm op -n gebruikt.
goeën : ich gaon heivrs
zeen : ich zeen det neet
2de persoon enkelvoud eindigt steeds op -s
goeën : dich gings
ovt.: verandering van stamklank
: -s uitgang in de 2de persoon enkelvoud
voltooid deelwoord: meestal verandering van stamklank en uitgang
vraoge

ich vraog
dich vreugs

ich vroog
dich vroogs

gvraogd

goeën

ich gaon
dich geis

ich ging
dich gings

ggange

schema :

ott.
ich
dich (de)
hae
vae (ve)
gae (ge)
zie (ze)

stam
stam + s
stam + t
stam + e
stam + t
stam + e
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ovt.
klankwisseling
klankwisseling + s
klankwisseling
klankwisseling + e
klankwisseling + t
klankwisseling + e
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VOORNAMEN
AchilleAdelheidAdolfAdriaan-

Asjiel, Zjuul
Lèt, Liet
Dolf
Jaan, Jaanus, Jaon,
Jaonke
AdrianaJèn
AgnesJès, Nes
AlbertBèr, Bert, Bertus
AlbertaAlbertien
AldegondaGón, Aldaa, Ald, Gunnie
AlexanderLex, Zander
AlfonsFóns, Fónne, Fónnie
AlfonsineFónsien, Sien
AlfredFred
AlindaAllien, Lien
AmelieImmelie
AndreasAndree, Dree, Drees,
Dries, Drei
AnnaAn
AntoniaAntwannèt, Twannèt,
Nèt
Antoon Toeën,Twan,Tuuëns
ArmandMaon
ArnoldNol
ArthuurTuur
AugustijnGust
BaldewijnBald
BalthazarBalt
BaptistTist
BarbaraBerrb
Bartholemeus- Bartl, Bart
BenjaminBèn, Bènnie,
BernardusNaar, Bernaar, Nar
BoudewijnBout
CarolineLien
CasparKaspr
CatharineKaat, Trien, Triene,
Trienèt, Too, Nèt,
Rienaa
CeciliaSsiel, Seelie
ChristiaanKrist, Kritjàèn, Jaan
ChristinaStienaa, Kristien, Stien
ClemensKlee, Klmao, Klmang,
Meng
ConstantStan
CorneliaNel, Nellie, Nie
CornelisKor, Nieël, Nieëls, Kornei-j
DelfinaDelfien, Fien, Fienaa

DiemphnaDionijsDominicusDonaldEdmondEduardElisabethEmielEmilieEmmanuelErnestEtienneEugèneFerdinandFlorentFranciskaFrançoisFrançoiseFredericaFrederikGaspardGastonGerardusGertrudisGodefridusGuillaumeGustafHelenaHendrika
HendrikHenrietteHermanHubertHubertineIsabelleIsidoorJaakJacquelineJanJozefJozefien-
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Dienaa, Dingnaa
Nie:s
Nik
Don, Donnie
Mon,Mao
Waar
Lies, Lieza, Bet
Miel
Lie, Em
Maan, We:l
Nest, Nes
Tjèn
Zjaen
Frnao, Nand, Ferdie
Flor
Suskaa
Frans, Frens, Swa, Sus
Swas, Was
Driekaa
Fred, Frits, Fried
Kaspr
Stón
Zjraar, Zjraar, Graad
Truuj, Trui, Zjrtruud,
Guutruu, Troe
Fred, Fried, Frits
Geel, Giel, Gieljóm,
Lóm
Staaf,Staf
Leen, Leenie, Laen,
Lieën, Lnie
Driekaa
Riek, Rie:k, Rik, Harrie,
Drieks, Driek, Hrie
Jèt, Henriet, Herriejèt
Maan, Maenke, Mao,
Meng
Huub, Bert, Baer, Bart,
Hoep
Tiena, Berta,
Bel
Doer
Koeëb, Koeëbe,
Koeëbs, Kuub
Lien
Zjang, Zjao, Zjeng,
Jaan, Jentje,
Zjengske, Je:j
Zjef, Joep, Zjos
Fien, Fiene, Zjoozie
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Zjulie, Jèt, Zjuljèt
Kmiel
Sjaarl
Lam, Bert, Baer
Tienaa, Bertaa, Bertien
Lins, Lrang, Lrao
Lei, Lei-joo, Ljao, Nar,
Ljón, Laetje
LeonieNieke
LeopoldPol
LeopoldinePlien
LodewijkLwie, Loo
LouisaLwis, Lwies, Wies
LouisWiet
LuciaSieke, Luusie, Sie
MarcelSjel, Sèl
Margaretha- Greet, Griet, Mgriet
MariaMrie, Mie, Miet, Mieke,
Mriejaa
Marie HenrietteMarjèt
Marie-Anne- Mrjan, Mrjaol
MartinTeng, Tienus, Tae
MathiasMattijs, Tijs, Mat
MathieuMtjeu, Mat, Ties, Tjeu,
Mattie
MechtildisMtil, Til, Mechl, Mechtl
MichelSjel, Misj
NicolaasNico, Nik, Nikkl, Klaos
PaulPool, Pol, Pouw
PaulaPlien, Paulien
PetronellaNel, Nellie
PhilipusFlip, Flup
PhilomenaFieloomaen, Maen
PieterPiet, Pier, Piejaer, Pie
Pieter-JanPrja:n
QuirinusKrie:n
RaimondMon, Mao, Rmao
RenierRein, Neer, Reinr
RosaliaRoos, Lie
RudolphusDolf
ServaasVaos, Väös
SimonSieme, Mon
SofieFie
SylvesterVesdr, Vestr
Theobaldus- Balt
TheodoorTheo,Tei, Doer, Doers
TheofielFiel
TheresiaTrees,Traes
ViktorFik
VincentVien

VirginieWaltherusWendelinaWilhelminaWilhelmusWillemWindelina-
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Virsj
Wout
Lien
Mienaa
Hel, Helms
Wullm, Geel, Giel,
Wum
Lien
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