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Carnaval: dialecten en streektaal

Tijdsduur
20 minuten

Doel
De kinderen ervaren dat dialecten in 
Nederland heel verschillend zijn. Ze vertalen 
verschillende woorden, zinnen en een tekstje 
van een dialect naar het (Algemeen Beschaafd) 
Nederlands. Ze maken hierbij gebruik van 
de dialectenwoordenlijst, en oefenen de 
alfabetische volgorde.

Materiaal
• Werkblad ‘Ut wottur löpt alted noar zee’.

Instructie
Kijk samen met de kinderen naar opdracht 1. 
Lees de eerste zin hardop voor. Wat betekent de 
zin? 
Vertel dat tijdens carnaval veel dorpen en 
steden een leus hebben in hun eigen dialect. De 
leus kan een diepere betekenis hebben, maar 
meestal ‘bekt’ het gewoon lekker. Vertel dat in 
het hele land verschillende dialecten worden 
gesproken.
Praat kort met de kinderen over dialecten in 
hun eigen omgeving. Vraag bijvoorbeeld: Wie 
spreekt er thuis dialect? Welk dialect is dat?  
Is het dialect van de plaats of van de streek?
(NB: Fries is een officiële taal. Binnen het Fries 
zijn er verschillende dialecten.)
 
Vertel de kinderen dat ze woorden in de 
dialectenwoordenlijst kunnen opzoeken. Die 
woordenlijst is een hulpje bij het vertalen. Wijs 
de kinderen erop dat de woorden in alfabetische 
volgorde staan. Oefen/herhaal eventueel 
hoe dat gaat. Daarna kunnen de kinderen 
zelfstandig met de opdrachten aan het werk. 
Geef de kinderen de tip om de woorden/zinnen 
hardop te lezen. Zo kunnen ze makkelijker 
begrijpen wat er staat.

Afsluiting
Vraag de kinderen naar hun ervaring. Hebben 
zij vaak in de dialectenwoordenlijst gekeken? 
Welke woorden herkennen ze? Is dat omdat 
ze het dialect kennen? Of omdat het woord op 
het Nederlands lijkt? Bespreek de antwoorden 
eventueel klassikaal.

Extra suggesties
•  Spreekt een kind of uzelf een dialect uit een 

andere plaats of omgeving dan de meeste 
kinderen in de klas? Bespreek het samen.

•  Welke beroemdheden spreken een dialect? 
Bijvoorbeeld Ali B, soapfiguren op de 
regionale omroep… 

 

Ut wottur löpt alted noar zee
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Antwoorden

1   Ut wottur löpt alted noar zee: Het water 
loopt altijd naar zee (met andere woorden: 
wat je ook doet, het gaat toch zoals het gaat, 
ga dus maar lekker door met feesten). 

  Me worre d’r nie werm of koud van: Ik word 
er niet warm of koud van (het doet me niks).

 Ge kèkt mar we ge doet, wij 44 ut goed:  
  Zie maar wat je doet, wij vieren het goed.
 Kommt da zien! ’t Is sirrekus: Komt dat zien!  
 Het is een circus (een gekkenhuis) hier.

2   Eigen antwoord. Bijvoorbeeld: Zeeuws, 
Drents, Twents, Maastrichts (provincie, 
streek en/of plaatsnaam). 

  Voorbeeld van een woord in dialect met de 
betekenis: 

 stoet (Drents), mik (Brabants), stoede   
 (Gronings), broead (Zeeuws)= brood

3  Grunnings (Gronings):
 1-b, 2-a, 3-d, 4-c.

4  Zêêuwse beêsten:
peèrd = paard
knien = konijn
vèrken = varken
piel = eend
ond = hond
puut = kikker

5  Zwols:
  Wat doet iemand in Zwolle als hij… 
  … op uus op an gaot? Hij gaat op het ijs 

staan/naar huis.
    … de gek anstekt? Hij steekt een vuur aan/

neemt iemand in de maling.
    … piene in de pottermenee ha? Hij heeft niet 

genoeg geld/zijn pinpas in zijn portemonnee.
 (goede antwoorden onderstreept)

6  Wintergedicht in Zwols dialect
  (Zwolle ligt in Salland, een streek in 

Overijssel)
 
  Wanneer de winter in aantocht is
 

 Ochtendkou
met de lucht loodgrijs
de wind bij vlagen ijzig koud
en adem die witte pluimen vormt.

Wandelen door het bos,
over paden met halfvergane bladeren
omzoomd door rijen bomen
met grijpgrage tentakels
die elkaar te lijf willen gaan.

Dit geheel omhuld door bleke mist,
waar een ontoegankelijk zwijgen heerst
in een versluierde wereld
waar betovering de hoofdrol speelt
het gezang van vogels is verstomd
wanneer de winter in aantocht is.

Minke Kraijer
(www.minkekraijer.blogspot.nl)
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Wat ga je doen?
•   Je vertaalt verschillende dialecten van 

Nederland.
•   Je zoekt betekenissen van woorden op in de 

woordenlijst.
•   Je leert dat er veel verschillende dialecten 

zijn.

Je hebt nodig
•  Een pen. 
•  De dialectenwoordenlijst.

Woordenhulp
Dialect - een taal die mensen in een 
bepaalde streek spreken. Een dialect is 
een beetje anders dan de taal van het 
land.

1  Ut wottur löpt alted noar zee
  Dit is de leus van Uden tijdens carnaval.
 Wat betekent deze Brabantse leus?

   

   

  In Kwadendamme (Zeeland) is de leus met 
carnaval: 

  Me worre d’r nie werm of koud van. Wat 
betekent dat? 

   

   

  In Goirle (Noord-Brabant) zeggen ze met 
carnaval: 

  Ge kèkt mar we ge doet, wij 44 ut goed. Wat 
betekent dat?

   

   

2  Hoe zit het bij jou?
  Wordt er in jouw woonplaats ook een dialect 

gesproken? (Of ken je iemand die dialect 
spreekt?) Schrijf een woord uit het dialect 
op.

   

   
  Schrijf de betekenis erachter.

3  Grunnings (=Gronings)
  Welke betekenis hoort bij het Groningse 

woord? Trek een lijn.
 1. ein toet mem            b. bagagedrager
 2. pakjedroager             a. hetzelfde 
 3. sikke     d. buikpijn 
 4. pien in pens               c. geit 

4  Zêêuwse beêsten
 Welk dier wordt hier bedoeld? Schrijf het op. 

 peèrd  =       

 knien  =        

 vèrken =   

 piel  =   

 ond  =   

 puut  =   
     

Ut wottur löpt alted noar zee
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5  Zwols
  Kies steeds het goede antwoord. Streep het foute antwoord door.
 Wat doet iemand in Zwolle als hij …
 … op uus op an gaot?
 Hij gaat op het ijs staan/naar huis
 … de gek anstekt?
  Hij steekt een vuur aan/neemt iemand in de maling.
 … piene in de pottermenee ha?
  Hij heeft niet genoeg geld/zijn pinpas in zijn portemonnee.

6  Wintergedicht
 Weet jij wat er in dit Zwolse gedicht staat? Schrijf de vertaling erachter:

Wanneer de winter in antocht is

Ochtendkolde         

met de lucht loodgries         

de wind bi’j vlaegen iezig kold         

en aodem die witte plumen vörmt.         

Wandelen deur ’t bos,         

aover paden met alfvergaone bladeren         

umzeumd deur ri’jen bomen         

met griepgrage tentakels         

die mekaere te lief willen gaon.         

Dit ge-eel um-uld deur blieke mist,         

wöör een ontoegankelijk zwiegen eerst         

in een versluierde wereld         

wöör beteuvering de oofdrolle spölt         

’t gezang van vaogels is verstomd         

wanneer de winter in antocht is.         
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Dialectenwoordenlijst

alfvergaone:     halfvergane
alted:                 altijd
aodum:             adem
beteuvering:    betovering
blieke:               bleke
da:                     dat
deur:                 door
eerst:                heerst
gè:                     je
ge-eel:              geheel
griepgrage:      grijpgrage
hoale:               halen
iezig:                  ijzig 
kèkt:                  kijkt
knien:                konijn
kolde:                kou
loodgries:         loodgrijs
löpt:                   loopt
ond:                   hond
oofdrolle:          hoofdrol 

peèrd:                paard
piel:                    eend
piene:                 pijn
plumen:             pluimen
pottermenee:   portemonnee
puut:                   kikker
sirrekus:             circus 
spölt:                  speelt
te lief:                 te lijf
um-uld:              omhuld
umzeumd:         omzoomd
ut:                       het
uus:                     huis
vaogels:              vogels
vèrken:               varken
we:                      wat
wöör:                  waar
wottur:               water
zwiegen:             zwijgen


