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1. INLEIDING. 


De reeks welvarencle dorpen in het Zuicl-Oosten van cle provincie 
Groningen, behoorencle tot cle gemeenten Hoogezancl, Sappemeer, 
Zuiclbroek, Muntendam, Veendam, Wildervank, O. en N. Pekela, 
Onstwedde en Vlagtwedde, vormen een dialectgebiecl. De volgencle 
studie is aan dit dialect gewijd, waarbij tot uitgangspunt is genomen 
de tongval van Staclskanaal, de uitgestrekte veenkolonie langs de 
Drentschc grens, van de Groninger kolonien een van de jongste. 
Al deze plaatsen zijn in de clrie laatste eeuwen ontstaan 1). De be
volking is afkomstig uit verschillende streken, maar uit den aard der 
zaak hebben de aangrenzencle cleelen van de provincie een belangrijk 
contingent geleverd 2). Het dialect is clan ook een Groningsche 
tongval, die het meest overeenkomt met clien van het Oldambt, waartoe 

I) In 1618 werd het Sappemeer drooggelegd, in 1619 het kanaal naar Zuid
broek doorgetrokken, in 1[;37 het kannal Zuidbroek--;\Iuntendam, in 16,17 begon 
A. G. WILDERVANCK, nfkomstig uit het graafsehap Bentheilll, zijn ontginningen Ie 
Veendam-Wildervank. In 1662 is aldaar de eerste kerk gestieht. In het laatst 
van de 18e eenw werd het Stadskanaal gcgra,-en. (1. SANNES, De Opkomst van 
Veenriam, bl. 15, 125 e. v.). 

e) De oudste bewoners van Veendam- \Vildervank waren afkomstig uit andere 
deelen van Groningeriand, uit Friesland, O"erijsel, Oost-Friesland, Oldenburg en 
lIIunsterland (1. SANNES, ib., bl. 20). 

De kolonicn Windeweer, de Lnla bij I-Ioogezand werden in 1647 gesticht door 
Friesche vecnboeren (T(!geJl'Woorriige Staat der Vereen"igde Nederlanden 17\14, deel 
21, bl. 204). In de Kalkwijk bij Hoogezand vestigdcn zieh vele doopsgczinden nit 
de Palz (ib., bl. 2(6). 

Onder de eerste lidmaten van de I-Iervorl1lde Kel'k te Veendal1l- \Vildervank 
waren vele vrecl1ldelingen. Onder de 184 nienw aangekol1lenen, l1leerendeels hoofden 
van gezinnen, waren velen afkolllstig uit de naburige dorpen van het Oldal1lbt (:32), 
de stad Groningen (30), uit Drente (:37) en betrekkelijk weinigen uit Westerwolde (8 
of H) (1. SANNEf', De Opkomst va.1/. Veendam, bl. 144). 

De Lntlwrsche gemeente telde veIe werklieden, die ter vergraving van het "een 
nit Oldenburg en Onst-Friesland waren overgckomen (ib., bl. 51), tot fliep in de 
ISe eellW werd PI' in het Hgd. gepreckt (ib., bl. 52). 
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het grootste deel van deze veenstreken behoort. De tongval van 
Westerwolde, tot welk landschap een deel van Stadskanaal en verdeI' 
Musselkanaal en Ter-Apelkanaal behooren, heeft veel mindel' invloed 
gehad. :\'Iijn onderzoek naar de punten van overeenkomst en verschil 
met de andere dialecten uit de omgeving heb ik uitgestrekt tot de heele 
provincie Groningen. Tot grondslag van dit vergelijkend onderzoek 
nam ik het materiaal, dat in 1895 is verzameld ten behoeve van den 
"Atlas van Taalkaarten" 1), dat mij welwillend door Prof. Dr. J. 
TE WINKEL tel' inzage is afgestaan. Ik heb dat materiaal aangevuld 
met en getoetst aan yerschiIlende dialectproeven, die geregeld ver
schijnen in de Driemaandelijksche Bladen en in het Maandblad 
"Groningen", uitgave van de vereeniging "De Gronne.qer Spraok" 
onder hoofdredactie van G. W. SPITZEX :?). 

vVe kunnen weI als zeker aannemen, dat sedert de Volksverhuizing 
het geheele NOOl'den van de tegenwoordige provincie Groningen 
zuiver Friesch gebied was. Gedurende de Middeleellwen werd er 
Friesch gesproken, terwijl het Friesche recht er gold. De verschillende 
plaatsnamen vertoonen eigenaardigheden van de Friesche taalont
wikkeling. Hoever dat Friesche gebied zuidwaarts ging, blijft moeilijk 
te bepalen. Vast staat aIleen, dat in Westerwolde, de Veenstreken, 
't Goorecht en de omgeving yan de stad Groningen geen Friesche 
plaatsnamen kunnen worden aangetoond. In de latere Middeleeuwen 
bestaat de bevolking van het gewest uit drie elementen: 

10. Een ovel'wegend Friesche bevolking in het tegenwool'dige 
Westerkwartier, Hunsingoo en Fivelingoo, 't Oldambt en het Noor
delijk deel van Reiderland. 

20. Een overwegend Saksische beyolking in de stad Groningen en 
in 't Goorecht, d.i. de streek ten Zuiden en Zuid-Oosten yan de 
stad tot de grenzen van Fivelingoo en 't Oldam bt. 

30. Een overwegend Saksische bevolking in het ten Zuiden van 
Reidel'Iand gelegen Wedde-Westerwolde. 

De Friesche starn in 't Noorden is in den loop del' "ilfiddeleeuwen 
verdrongen of geabsorbeerd door de Saksen. Politieke, geografische, 
kerkelijke en vooral economische factoren werkten hiertoe mee. 

1) De Noordnederlandsche Tong'vallen. Atlas van Taalkaarten met tekst, uitge
ge\'en door het. Kon. Ned, Aardrijl<skundig Genootschap, bewerkt door Dr. J . TE 

WINKEL, I en II, nitgegevcn bij E. J. BRILL, Leiden . 
2) Ook heb ik veel te danken aan den heel' K. TER LAAN te Zaandam, die mij 

met groote welwillendheid het manuscript van een nieuw woordenboek vall het 
Groningsch ter inzage gar, waarvoor hij reeds jaren lang de bouwstoffen verzamelt. 

Voet voor voet . 
uitgeschoven pOf 
heeft door een g 
versaksing van 
de laatste eeuwe 
beheerschte. Gee 
land zoozeer oye] 

In de 13e eeu"\\ 
Noorden van Gr 
king tot de st~ 

vele kloosters ee 
MiddelnederduitE 
moeite gehad he 
vertaald in een 
sisch omstreeks 
plaatsaanduiding 
15e eeuw en onl 
zijn blijven sprel 
tot het Iaa tst va 
N a dien tijd tre 
immigratie yan 
genom en. De a 
drukking in de 
voorkomt in 13 
reeds in 1317 

rllstigen tijd 0 

schappij van de 
De politieke 

Groningerland 
a. de stad G 
b. de Omme), 
Tot de on de rho 

lijk Goo en Wol 
Oldambt, Wedd 
Drente, waarop 

1) J. HcIZIIiGA. 

H'iesch karakter? 
2) Oorkb. nO. 76 
3) P. J. BLOK, ]j 

I 
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Voet voor voet wonnen de Saksen terrein, vooral van uit de voor
uitgeschoven post, die ze in de stad Grollingen bezatell. Deze stad 
heeft door een gestadig economisch pl'oces het meest tot de totale 
versaksing van het zuiver Friesche gebied bijgedragen, zooals in 
de laatste eeuwen diezelfde stad economisch het heele Zuid-Oosten 
beheerschte. Geen enkele Nederlandsche stad heeft het omliggende 
land zoozeel' overheerscht - politiek en economisch - als Groningen. 

In de 13e eeuw werden de wetten van de Friesche gouwen in het 
Noorden van Groningerland in het Friesch opgesteld, met betrek
king tot de stad werd het Latijn gebruikt, dat ook door de 
vele kloosters een groote plaats inn am. In de He eeuw komen de 
~fiddelnederduitsche teksten op en daarna zal men langzamerhand 
moeite gehad hebben met de Friesche wetten, die daarom worden 
vertaald in een mnd. dialect.. Ook in Oost-Friesland komt het Sak
sisch omstreeks 1400 als schrijftaal tot de alleenheerschappij. In 
plaatsaanduidingen handhaven Friesche vormen zich tot in de 
15e eeuw en ongetwijfeld za'l een kern van de bevolking Friesch 
zijn blijven spreken. De naamgeving in de Ommelanden heeft zelfs 
tot het laatst van de 15e eeuw een overwegend Fl'iesch karaktel' 1). 
Na dien tijd treffen we vele Saksische (Drentsche) namen aan. De 
immigl'atie van de Saksische elementen moet ± 1500 zeer zijn toe
genomen. De afhankelijke verhoucling tot de stad komt tot uit
drukking in den naam Ommelanden van Gl'oningen, die het eerst 
voorkomt in 1386 "mitten .r;hemenen Ummelanden", in het Latijn 
reeds in 1317 en 1338 "tcl'1'arUm nobis uircun~jaeentium" 2). Een 
deel van de Ommelanden, het Oldambt, kwam na een zeer on
rustigen tijd omstreeks 1450 geheel onder de onmiddellijke heer
schappij van de stad 3). 

De politieke ontwikkeling leidt er toe, dat sedert de 16e eeuw 
Groningerland bestaat uit: 

a. de stad Groningen met hare onderhoorigheden; 
b. de Ommelanden. 
Tot de onderhoorigheden zijn te rekenen het Goorecht (oorspronke

lijk Goo en 'Wold), het Kleine of Klei-Oldambt, het Groote of 'Wold
Oldambt, Wedde-Westerwolde en de Stadsvenen aan de grenzen van 
Drente, waarop later de Veenkolonien ontstonden. 

1) J. HUIZINGA. Hoe vCl'lol'en de (}roningsche Ornmelandelt hun oorspronkelijk 
Friesch karakter? Dl'iem. Bl. XIV, bl. 46. 

2) Oorkb. nO. 762; 257, 354 . 
3) P. J. BLOK, Het Oldambt in mule fijden, Gron . Volksalmanak 1890, bl. 36. 
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De Ommelanden omvatten: het 'Vesterkwartier, Hunsingoo en 
Fivelingoo. 

Groningen. Voor 1100 moeten we ons de stad voorstellen als een 
Drentsch dorp op het Noordelijk dee I van den Hondsrug. Groningen 
met Goo en "VoId vormcle met Drente een Dekenschap, had met 
dit Landschap gelijke munt, maat en markeninrichting 1). In latere 
tijden krijgt de stad voortdurend aanvulling van hare bevolking 
uit Drente en Westfalen, niet aileen het patriciaat maar ook de 
burgerij 2). Vele Groninger patriciers en daaronder verscheidene, 
die uit Drente afkomstig waren, krijgen bezittingen in de Omme
landen en vestigen zich claar, vooral in Bunsingoo en Fivelingoo. 
Bij de burgerij uit de stad en 't Goorecht treft men in de middel
eeuwen veelvuldig namen aan op -inc en -ink. 

De verhouding tot Drente is in de 16c eeuw duidelijk aangegeven 
door JOHAN RENGERS TE:\, POST: "So (de stad Groningen) is van 
geen naemhafftc hern offt fursten gebou wet, oeck niet lange een 
stadt gcwest, dan is so een tijtliche vergaderinge unde tholoep 
dar gewest uuth Drente, Westfalen etc., do tho Gronningen sich 
setteden unde uuth den naesten overmaten vruchtbaren Freeslanden 
sich ernereden, seer rijckelich und overfloedich: dardoer allerley 
lueden denvertz gereitzet worden" 3). 

Bet Goorecht (oorspronkelijk Goo en Wold (Drentherwolde), het 
gericht van Selwerd met Padclepoel) behoorde eveneens tot het 
Landschap Drente. De Drentsche wetten golden hier, o.a. een aan 
Drente eigene oude wijze van overdracht van goederen: de stok
legging. Ook kende het Goorecht buurschappen en marken en 
essen 4). Friesche eigennamen worden hier zoo goed als niet aan
getroffen. 

Evenals de stad Groningen hoorde 't Goorecht met Drente tot het 
bisdom Utrecht en decIde claarvoo,· in de organisatie van dat bisdoll1. 

1) G. ACKER STRATI~G H, Alou.de Sta.at en Gesehied enis des Vaderiands, 2e 

deel, bl. 236. 
2) S. HUIZINGA, Net ouds/c lHtll·iciaat el/. de 'i11l7Iti[l'"atie in dr stud (Jroltingcn, 

Grun. Volksalmanal{ 1910, bl. 210--2:31. 
P. S . BLOK, DB lterk01l/.st 1"(/11. den G,·o'l/:ingcr slacls(ulel, Gron. \'olksalmanak 

1898, hI. 76. 
:'1 lVerken van den 01t1.17wlander Edelman .Tolwu Rengel'.' von Ten Post, cd. 

~[r. H. O. FEITH, 18;;2, I, Ill. 71 - -72. 
4) G..\CKER STR .\Tl~GH, ,-!loude Staal en Gesc/rierienis des Vader/ands, 2e 

decl, 2e sluk, bl. 2:37 en 351. 

In het gebied val 
meonten Haren, ~ 

Het Oldambt b 
13e eeu\\' komt II 
einclelooze twiste 
komen. Het Frie 
het in 1471 te 1\ 
Friesche vormen 

In het Noorden 
zijn hi er herhaal 
Tjamme de scheio 
de sporen kunne 
Fi nsterwolderham 
onbewoonde hoo~ 
Termunten, Wage 
am bt) en Otel'cl~ 

met Drente, de ) 
dien tijd was in 
Kle i- en W oldola 
heersching (zie e 

Bet Oldambt Oll 
wolde, iVIidwolde, 
het Reiderland 
Winschoten en 
Veenkolonien. 

Het Oostelijk ( 
het Zlliden reeds 
wolde, ol11sloten 
Oosten door de 
door den Dollar 
overgebleven de~ 

Reiderland" bij 
hooge zandgrond 
verdwellen). Met 
aan de stad Gr 
dat vermoedelijk 
gewesten. Kerke 

1) P J. BLOK, 1: 
2) G. ACKER STR 

http:lterk01l/.st
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In het gebieel van het ouele Goorecht liggen de tegonwoordige ge
rneenten Haren, Noorddijk en Hoogezanel. 

Het Olelarnbt behoorde oorspronkelijk tot Fivelingoo, eerst in ele 
13e eenw komt het als zelfstanclig deel: Alda-ombaeht voor I). Na 
einelelooze twisten is het ± 1450 rechtstl'eeks onder de stael ge
komen. Het Friesch is in elit landschap ook geheel verdrongen; 
het in 1471 te lVIidwolde vastgestelde landrecht bevat al weinig 
Friesche vonnen meer. 

In het NOOl'den grenst het Oldamht aan den Dollard. De grenzen 
zijn hier hel'haaldelijk gewijzigd 2). In het Noorcl-Westen was de 
Tjallll11e de scheiding met Reiderlancl, een stl'oompje, waar"an nog 
de sporen knnnen worden nangewezen tusschen Nieuw-Beet·ta en 
Finsterwolderhamrik. In het Zuiden lagen de onontgonnen en elus 
onbewoonde hooge "enen, De grens met Fi"elingoo lag tusschen 
Termunten, Wagenborgen, Noordbroek en Zuiclbroek (aile in 't Old
ambt) en Oterdulll, Sidcleburen, Slochteren (in Fivelingoo); die 
met Drente, de z.g. Semslinie, dagteekent uit de 17c eeuw, "001' 

dien tijd was in het veen de grens onzekel'. De scheicling in 
lOci· en Woldoldambt dateert uit den tijd del' stedelijke over
heersching (zie evenwel P. J. BLOK, t.a.I). bl. 11). 

Het Olclambt om"at de gemeenten: Termunten, Nieuwolde, Finster
wolde, Midwolde, Scheemda, Noordbroek, II'leeden en Zuidbroek. In 
het Reiderland (dat er later bij beboort): Beerta, NimlWe Schans, 
Winschoten en het Noordelijk deel yan Bellingwolde. Vereler de 
Veenkolonien. 

Het Oostelij k deel del' provincie is het oude Heiderlancl, waarvan 
het Zuiclen reeds vroeg een afzonclerlijken naalll clroeg, n.1. Wester
wolde, omsloten door de Pekel A en de Westerwolclsche A en in 't 
Oosten door de oude grens met Eemsland. Het Noordelijk deel is 
door den Dollard vreeselijk geteisterd, ,'ooral in de 15e eeuw. De 
ovel'gebleven deelen van die streek kwamen als "vijfcle deel van 
Reiderland" bij het Oldambt: Winsehoten, Beerta, Westerlee op de 
hooge zandgronden, Reide en nog wat land Oostelijk daarvan (nn 
verdwenen). Met het Oldambt kwam dit Heiderland in de 15e een\\' 
aan de stad Groningen. In 1619 "olgde ook Wedde-Westerwolde, 
dat vel'moedelijk nimmel' deel heeft uitgemaakt van de Friesche 
gewesten. Kel'kelijk behoorde het (ook Reidel'land) tot het bisdom 

1) P. J. BLOK, Ret Olda.mbl i n Q'lule lijden, GI'On, Volksalmanak 1890, bl. 9. 
1) G. ACKEB STRATlXGIl en C, A, VENElU, De Dollard, Groningen, 1855. 
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Osnabriick. De bevolking is in taal, recht, zeden en gewoonten 13e eeuw behoOJ 

zuiver Saksisch en vel'want met die van het nabul'ige Eemsland. ambt); Bedum ( 

Het omvat de tegenwoordige gemeenten: Bellingwolde (zuideJijk De gemeenter 
deel), Wedde, Onstwedde, Vlagtwedde 1). kerk vormen sa 

De Ommelanclen omvatten van Oost naar \Vest: gerekend. 
1. Fivelingoo. De Westgrens was sedert het midden del' 13e eeu w 3. Het Weste 

de Tjariet ~), tegenwoordig nog de grens tusschen de gemeenten Humsterland, L 
Uithuizermeeden en 't Zanclt. VerdeI' loopt de grens tusschen Ooster samenhang met 

ge eeuw Hummnieland, Eppenhuizen, Huizinge, Bedum, Koordwolde, Zuidwolde 
(aBe in Hunsingoo) en Garsthuizen, Westeremden, Stedum, The wordt eveneens 

singe, Garmerwolde (in Fivelingoo). De Borgsloot vormt de grens heim (OorM. I 

met het Goorecht, zoo dat Noorddijk, Middelbert, Engelbert, Krops (Oorlcb. nO. 7), 

wolde in 't Goorecht liggen, Scharmer, Kolham en Slochteren in met cleze namer 

Fivelingoo. Het Zuidelijk deel -- de gemeente Slochterell - heAt sischen invloed I 
weI afzonderlijk de Wolclstreek. van Drente 2). I 

Fivelingoo heeft thans de volgende gemeenten: Bierum, tij d een grooten 

't Zandt, Stedum, Loppersum, Appingedam, Delfzijl, Slochteren en Tot het Weste 

Ten Boer. kerk, Zuidhorn, 

2. Hunsingoo was verdeeld in de i\farne (tot het midden del' Aduard en Hoo 
13c eeuw zelfstandig), het Halfambt, het Oosterambt, Innersdijk en De Ommelan( 

Ubbega, terwijl er oorspronkelijk ook ~fiddag 3) bij behoort, dat in het tegenwo 
sedert de 16e eeuw bij het Westerkwartier wordt ingedeeld. De 805 tot het bisd 

grens van Hunsingoo met het Westerkwartier wordt gevormd 
door de oude bedding van het Reitdiep tot aan het gebied van In de hedend: 

Groningen (gericht van Selwerd) en 't Goorecht. Zuid- en Noordwolde economische er 

(Innersdijk) en Adorp (Ubbega) liggen in Hunsingoo. \Vcsterlauwersc 
Tegenwoordig liggell in Hunsingoo de volgende gemeenten, onge tier vorderinge 

veer omvattende de tusschen haakjes geplaatste ondercleelen: Ulrum, Friesche taalgel 

Kloosterburen, Leens (de Marne); Eenrum, Baflo, \Yarfum (Half het punt, waar c 
ambt); Usquert, Uithuizen, Uithuizermeeden (voor het midden del' ontmoeten, geeJ 

gemeenten Kol 
1) Het dol'p Bellingwolde tlOo1't wat bet dialect betTofl meest tot het Oldambt. Grootegast en 

De Zuidelijke deelen ,'an de gcmecntcn Onstwedde en Ylagtwedde, n.1. Stadskananl, 
Mussclkanaal en Te1'-Apclkananl, behoo1'en dialectisch tot de Veenkoloni('n. ' 

1) Tn 8,iS worcll2) De kuststl'cek bij Uskwe1'd en Uithuizell, die oo1'spl'onkelijk ook tot. Fivelingoo 
Dcn Andel of Debehoo1'de, is in 't midden del' 1:303 cpuw doO!' Hunsingoo met behulp van de sInd 
Twee hoofdst. uitG1'oningen yerovel'cl. 

~) J . G. C. Joo~3) Blijkende uit een actc van 1:371, uitgege\'en cloor cle "judices conjullctorulll 
allllunak 1910, bl. terminol'ulll totius tert'ae I-Ionsgoniae, yiclelieet: Asterompte, Innel'click, Ubga, 

~) J. ACKER 81Midclach , lIIerne ei 't HuJpholllpte" 
d.eel, 2e stuk, bl. 1 Zie ook: J. ACKER STRATlNGll, Aloude Staat en Gesckiedenis des Vadcrlands, 

4 Zie Ts. 39, b 
2e decl, 2e stuk, bl. 119 C.y. 
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13e eeuw behoorende tot Fivelingoo); Kantens, Midc1elstllm (Ooster
ambt); Bedum (Innersdijk); Winsum en Adorp (Ubbega). 

De gemeenten Ezinge, Aduard (behalve Lagemeeden) en Hoog
kerk vormen samen Middag, dat nu tot het \Vesterkwartier wordt 
gerekend. 

3. Het \Vesterkwartier was oudtijc1s verdeeld in drie districten: 
Hllmsterland, Langewold en Vredewold. De beide laatste wijzen op 
samenhang met de Drentsche \Voldstreek. Humsterlancl heet in de 
ge eeuw Hllmerki 1), na 1366 ook Hughemarke. In elit landschap 
wordt cveneens in de 8e eeuw en lat.er een plaats genoemd: Sas
heim (Oorkb. nO. 1), Saksingenheim (OoT1cb. nO. 1), Saksenheim 
(Oorkb. nO. 7), in later-en tijd verbasterd tot Saaxum. In verbancl 
met c1eze namen vermoedt Mr. J. G. C. JOOSTIXG reeds vroeg Sak
sischen invloed buiten de stad Groningen om, over het Noord-\Vesten 
van Drente 2). In een deel van 't \Vesterkwartier is in den laatsten 
tijd een grooten invloed van het West.erlauwersch merkbaar. 

Tot het Westerkwartier behooren de gemeenten: Olc1ehove, Grijps
kerk, Zuidhorn, Oldekerk, Grootegast, :Marum en De Lcek. Ezinge, 
Aduard en Hoogkerk werden reeds genoemd. 

De Ommelanden behoorden met het Oldambt en Achtkarspelen 
in het tegenwoordige Friesland kerkelijk sedert de oprichting in 
805 tot het bisdom Munster 3). 

In de hedendaagsche dialecten vinden we de afspiegeling van de 
economische en politi eke toestanden uit vroegere eeuwen. Het 
Westerlauwersche Friesch schijnt tegenwoordig in het Westerkwar
tiel' vorderingen te maken: de Z.W. hoek behoort reeds tot het 
Friesche taalgebied 4). Dc lijn van den Z.W. hoek del' Lauwerzee naar 
het punt, waar ele grenzcn van Groningen, Friesland en Drente elkaar 
01lt1110eten, geeft de Oostgrens van het Friesch aan. De Friesche 
gemeenten Kollumcrland en Achtkarspelen en de Clroningsche 
Grootegast en Marum worden door deze lijn in een Friesch en 

') In 858 wOI'dt vermeld de "illa Anellcda in den pagus I-IulIlcrki, vermoeele lijk 
Den Anelcl of De Andeelen bij Oldehove. Zic OCTkli. nil. 4; vgl. WESTERHOFF, 

Twce hoords! . 'a'it de gcsehiedc11'is '(lan ons dijkwezen, bl :355 e. v. 
OJ J. G. C. JOO STll1G, Dc oude indeehny deT pTUl1ineic Gl'oninyen, Gron. Volks

ulmanak 1915, bl. 20G. Vgl. even wei Dr/em_ Bladen XX , bl. 17. 
:)) J. ACKER STRATINGH, .Houde Staat en Geseiliedenis des Vaderlll1tds, 2e 

deel, 2e stuk, bl. 17 e. "_ 
j Zle T.\'. :39, bl. 2,1:3 e. v. 
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een niet-Friesch taalgebiec1 verc1eelc1. In Kollumerlanc1 behoort het 
Oosten met niunnekezijl en BUl'um 1), in Achtkal'spelen het dorp 
Gerkesklooster tot het overgangsgebied, dat ongeveel' gaat tot de 
lijn, getrokken van den Z.O. hoek del' Lauwerszee naar de Drent.sche 
grens ten Zuiden van het dorp De Leek. De dorpen Grijpskerk 
en De Leek hebben een zeer gemengd dialect. 

Het Friesch-Saksisch overgangsgebied is in hoofdzaak Groningsch 
met sterke \<Vestfriesche 2) invloeden vooral lexieologisch, maar 
ook wat klank- en vormleer betreft.. De belangl'ijkste ver sehillen 
met de ovel'ige Groningsche dialecten zijn: 

1. 	 Os_ d, + i wordt ei (§ 60) . 
2. 	 Os. (}2 wordt ie (§ 62) :1 ). 

3. 	 Os. 'l wordt een tweeklank aan 't woordeind, evenals voor 
klinkers (§ 63)1). 

4. 	 Os. 6 wordt oe [n] (§ 65) 5). 
5. 	 Os. Ii zonder umlautsfactor wordt meestal uu [il] (§ 67) U). 
6. 	 Os. (} (Wgm. ail wordt soms ie [i], b. v.: ien een, stien steen, 

hicl, heel (§ 70) 7). 
7. 	 Os. 6 (Wgm. au) met i-mutatie worc1t sleehts bij uitzondering 

cu (0) (§ 72). 
8. 	 Os. io (Wgm. co) wordt ic [i] (§ 74) 8). 
9. 	 Os. sic is vaak bewaard gebleven, in 't Noordelijk cleel ook 

aan 't begin (§ 149). 
10. 	 Het pron. pel's. 2e pel's. sing. is doe (dou) - dei (§ 170). 
11. 	 Het pron. pel's. 2e pel's. plur. (en beleefdheidsvorm) is ,joc 

(joo) - ,joe (joo) in heel het Westel'kwartier (§ 170). 
12. 	 Naast joe en joen (pron. poss.) komt ook voor de Friesche vorm 

,jim (jem) in het geheele Westerkwartier (behalve in Hoogkerk 
en in 't N.O. dee1 del' gemeente De Leek). 

13. De enclitische vorm van den 3en pel's. sing. masc. van het 
pron . p el's. is C1' ('1', d'1'), in geheel Westerkwartier, behalve 
Hoogkerk, (§ 171) ; vgl. P . SIP:\IA, Phonology and Grammar 
of' Llfodc1'n West Frisian § 227. 

') 	 Dit deel van Kollurnerland oowat d e poldel's ten Zuiden ,' an de Lauwel'szee, 
groo tendeels indijkingen van de In nlste eeuwen . In de IGe eellW lagen GI' ijpskel'k 
en 	 Kollum n og aa n zee. De ingedijkte landen behool'den aan het Gel'kcskloostel' 
in Achtkul·spe len . 

~) 	 e\.i. d e taa l van de pl'Ovinc ie Fries land : hen lVestcrlaawersc/t 
:1) 	 Yg l. KLOOSTERlIAN, § 137 B. 4) id . § 14 ;:;. ;') id . §§ 147 en 148. 6) ie!. 

§ 1 ;:; 1. 7) ie! . § 137 C; 1'8. 40, bIz . 270. 8) KI.OOSTERlU:s' § 162. 

De grens is 
strekken somm 
Zoo is de rekki 

halve voor 't "" 
(zie § 47) I) In 
b.Y. Os. {i en {j, 

verdeI' Zuidwa: 
Het overige ( 

worden het df 
grafisch en e( 
aansluit, behoo 
W'esterwolde n 
afzonderlijke ~ 

In Wedde spre 
Tel' Apel zeer s 
den Westk~. nt 

doorgedrongen 
merkbaar. Sell 
het zuiverst tl 
opzichten van 
naamste kenml 

1. 	 De umla 
andere ( 

2. 	 De oa u 
3. 	 Os. (i + 
4. 	 Os. it bl 
5. 	 Os. ez, ~ 

worden 
6. 	 Os. iJ (\, 
7. 	 De [;>] v 
8. 	 De toon 

is bewal 
9. 	 De 3e PI 

de t ge\ 

1) Vg\. KLOOS1 
2) Vlagtwedde 
:,; De schl'ijfwi 

de it en e in Iigt, 
'I) Vgl. SCHONI 
5) Vgl. SCII ONI 

http:Westk~.nt
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De grens is nergens scherp en zooals uit het bovenstaande blijkt 
strekken sommige eigenaardighedon zich over cen grooter gebied uit. 
Zoo is de rekking van W gm. i voor n + dentaal in vele woorden bc
halve voor 't 'Vesterkwartier cveneens kenmerkend VOO]' Hunsingoo. 
(zie § 47) 1) In het overgangsgebied komen ook verschillen voor, 
b.v. Os. r2 en a is in Stroobos, Burum en Kollllm bijna een zuivere aa, 
verdeI' Zuidwaarts 0([; de oe [u] < Os. () is in 't Z.O. meeT cen oo-ldank. 

Het overige deel "an Groningerland, waarbij tevens gerekend moct 
worden het deel van Drente bcoosten de Hunze, dat zich ethno
gl'afisch en economisch geheel bij de Groni ngsche Veenkolonien 
aanslllit, behoort tot het Saksische taalgobied. Het ouele landschap 
'Vesterwolele neemt evenwel nog weer een bijzondero plaats in. Dit 
afzonderlijke Saksische dialectgebied wordt vool'tdurend kleinor. 
In Weelde spreekt men reeds vrijwel het Oldambtster dialect, terwijl 
Tel' Apel zoeI' sterk den invIoed van de Veenkolonien ondervindt. Aan 
den \Vestkan t is in het Alteveer ook reeds het Voenkoloniale dialect 
doorgeclrongen en langs de gl'ens is groote invloec\ van het Eemsland 
merkbaar. Sellingen schijnt het eigenaardige 'Vesterwoldsch nog 
het zui verst te bewaren ~). Het onderscheid t zich in verschillonde 
opzichten van het Groningsch, vooral ook lexicologisch. De voor
naamste kenmerken zijn: 

1. 	 De umlaut van korte klinkers speelt cen grooter 1'01 dan in 
andere Groningsche c1ialecten. 

2. 	 De oa uit Os. d en (i is doffer (§ 58). 
3. 	 Os. (i + i wordt ei (§ 60). 
4. 	 Os. 'Il blijft oe [u] (§ 67). 
5. 	 Os. e2, io (Wgm. eo) en e (\Vgm. a'i zonder umlautsfactor) 

worden ij :;) (§§ 62, 70, 74). 
6. 	 Os. e (Wgm. ai + umlautsfactor) en egi worden ei (§ 70). 
7. 	 De [u] van old(t) worclt niet gerekt. 
8. 	 De toonlooze e in brocMe bracht, dochte dacht, leofte kocht 

is bewaard gebleven (§ 216) 4). 
9. 	 De 3e pel's. sing. praes. indic. heeft na een spirant of explosief 

de t gewoonlijk verloren (§ 195) ij). 

1) 	 Vgl. KLOOSTERlIAI>', § 177 .\ . 
2) 	 Vlagtwedc1e wijkt dikwijl s af door invloed van 't Oldambt. 
3) 	 Dc schl'ijfwijze voor een tweeklank, waarvan de eerste component tusschen 

de it en e in ligt, terwijl ei kJinkt als de Nedel'landscbe tweeklank ei. 
'j) 	 Vgl. SCllonloFF, § 232, 
:') 	 VgJ. SC l[ihmoF'f', § 211. 
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10. 	 De uitgang van den pluralis van het p1'aes. indic. is t (§ 195) 1). 16. De uitg: 
11. 	 Een plu1'alis op -e komt bij sterke substantieven meer voor st(e) of . 

dan elders in Groningerland (§ 158) 2). 17. Het pro 
12. 	 De diminutiefuitgang is -ken, plur. -Ices (§ 168) 3). ralis ie . 
13. 	 Er komen verschillende woorden "001', die hun naaste ver 18. VerschiL 

wanten over de grenzen hebben en die overigens in Gro of tweek 
ningerland onbekend zijn 4). in den 2 

In de overige deelen vall de provincie Groningen zijn de ye1' 19. De nitg: 
schillen yooral van lexicologischen aard; wat de klank- en "ormlee1' partieel 
betreft zijn ze van mindel' beteekenis. De yolgende kenme1'ken voorafg~ 

gelden voor dit geheele gebicd (ook voor W est-Westerkwnrtier en Hoewel buit€ 

\Vesterwolde voor zoover niet het tegendeel boven is gebleken). terwolde de C 
1. 	 Os. a en (/, worden oa [0:] (§§ G1, 58). hebben, zijn er 
2. 	 Os. aI', iff, c',. + cons. worden J(r), voor zoo vel' er \"()6r een De voornaam 

dentaal niet reeds vroege rekking had plaats gehad (§§ 78- 80). 1. Os. e « 
3. 	 Os. or en ur + cons. is dikwijls or [ror] geworden (§§ 82, 83). 't. groots 

4. 	 Os. i en 'Ii zijn aileen voor klinkers gediphtlJOngeerd (§§ 64,68) 5). 2. Os. ii zo 

5. 	 Os. (j2 is gediphthongeerd (§ 62). in de VI 
6. 	 1. ange vocalen a, uen ii zijn vatbaar Yoar umlaut (§§ 59,66,69). 3. Aan nd 

7. 	 Os. e, io en e2 zijn in een diphthong samengevallen (§§ 62,70,74). Oldambt 

8. 	 Aan ndl. ui2 beantwoorden verschillende tweeklanken (11.,i, oi ambt 01 

en ai, zie § 77). singoo, 

9. 	 De d wordt YOOl' een gedekte nasaal gerekt (§ 97). 4. Het pra 

10. 	 Os. ald(t) wordt old(t); old(t) bJijft ongewijzigd (§ 101). in de , 

11. 	 De scherpe spiranten en explosieven worden slap gearticuleerd; klankwe 

intervocalisch worden ze yaak verzacht tot stemhebbende. Fiveling 
(J.12. 	 Os. sic wordt in anlaut steeds sch (nooit 8), in inlaut en aus Hp,t. pra 

laut 	blijft. sic soms bewaard (§ 149). heeft e' 
13. De l' heeft geringe trilling van de tongpunt, na een vocaal stad Gr 

wordt deze klank dikwijls niet gehoord (§ 22). Westerll 

14. 	 Het participium praeteriti heeft nooit ye- (§ 193). (§§ 204, 

15. 	 De uitgangen van den pluralis van 't praesens zijn altijd 6. De It is 

-(e)n (§ 195). ook in 
7. 	 De toOl 

merkinl1) Vgl. SCllih'IlOFF, § 211. 

~) Vgl. SClIU:-II-!OFl", § 189 en 193. 

3) Vgl. SCHii!,(1I0FF, § 9 en 10. 1) Behalve in 


l) IIi wijs b.v. op wen (wnnneer), den (want), ma.n (maar), nich (niet), veUl'fteel' 2) Vgl. 7'8. 28 


(vroeger). ;1) Ret overga 

.5) De 1 is in de stad Groningen en in eell dee! van 't Goorecbt ook in auslaut '1) Ret ovel'ga 

gediphthongeel'd . .1) Behalve hi< 
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16. 	 De uitgang van den 2en pel's. sing. van pl'aes. en praet. is 
st(e) of see) (§ 195). 

17. 	 Het pron. pers. van den 2en pers. sing. is doe .- d'ie, plu
ralisie - joe 1). 

18. 	 Verschillende verba (in hoofdzaak sterke) met langen klinker 
of tweeklank in den praesensstam hebben een korten klinker 
in den 2en en 3en pers. sing. van het praesens (§ 196). 

19. 	 De uitgang -en lleeft aileen de nasaal bewaard, die steeds 
partieel assill1ileert, wanneer een niet-dentale consonant 
voorafgaat (§ 139). 

Hoewel buiten het overgangsgobied in 't Westerkwartier en Wes
terwolde de Groninger dialecten groote overeenkomst met elkaar 
hebben, zijn er toch nog karakteristieke verschillen. 

De voornaamo;te kenmerken van bepaalde gebieden zijn de volgende: 
1. 	 Os. e « ai), e2 en io vallen samen in een tweeklank i{£ in 

't grootste deel van de Veenkolonien (§§ 62, 70, 74). 
2. 	 Os. u zonder volgenden umlautsfactor wordt dikwijls uu [ii} 

in de Veenkolonien en de stad Groningen (§ 68). 
3. 	 Aan ndl. ui2 beantwoordt 1e oi (Veenkolonien, Westelijk 

Oldall1bt, Oost-Goorecht en Slochteren), 2e iii (Oostelijk Old
all1bt on de stad Groningen), 3e ui (We8terkwartier, Bun
singoo, Fivelingoo, West-Goorecht). Zie § 77. 

4. 	 Bet praeteritull1 del' verba van de 6e klasse heeft 1li [ceil 2) 
in de Veenkolonien, ' t Oldambt en de stad Groningen; of 
klankwettig ou [;) u} in 't Westerkwartier ;) , Bunsingoo en 
Fivelingoo (§ 202). 

5. 	 Hp,t praeteritum van groep b, d on e der reduplicatieldasse 
heeft evelleens ui [cei} in de Veenkolonien, 't Oldam bt, de 
o;tad Groningen en een deel van Fivelingoo; ai (ei) in 't 
Westerkwartier ~), Bunsingoo en een deol van Fivolingoo 5) 
(§§ 204, 206, 207). 

6. 	 Do h is in anlaut weggevall on vooal in do Veenkolonien, 80ms 
ook in 't Oldambt, 't Goorecht en Fivolingoo (§ 144). 

7. 	 De toonloozo slot-e van substantieven, die daarvoor in aan
morking komen, is niet geapocopeerd in de Voenkolonien, 

I) Beba lve in de stad Groningen en de gemeente Haren, zie § 170. 

2) Vgl. T~. 28, bl. 24D. 

8) Het ove rgangsgeb ied in 't Westerkwartier beef! oc. 

4) Het ovel'gangsgebied beeft l:e. 

:') Behalve bloa.z'n, bToad'n en 1·oa.d'n (vgl. § 204). 
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't Oldambt (behalve de gemcente Tel'mtmten), de stad Cro
ningen en Westerwolde (§ 136). 

8. 	 De dirninutiefuitgang is: -ien (-dien, -chien) , plur. -ies (de 
stad Croningen); -ie ('t COOl'ech t); ~je We), -ie (-chie, - C(~kie), 
-lee (Veenkolonien); -lee, ~ie (-tje) ('t Oldambt, Fivelingoo, 
Hunsingoo en 't Westerkwartier) (§ 168). 

B. 	 De 2c pel's. sing. praes. en praet. eindigt op -st(e) ; in Five
lin')"oo,." Hunsino·oo en 't \Vesterkwartier evenwel c1ikwijls op,., 
s(e) 	 (§ 195). 

10. 	 Het lidwoord van bepaaldheid wOl'dt voot' niet-onzijdigc 
zelfst.nw. in I-Iunsingoo, Fivelingoo en een deel vun 't Old
ambt dikwijls weggelaten (§ 178). 

11. 	 Het pl'onomen 1'efl exivum zok (zu.lc) bestaat alleen in 't Oosten 
(Yeenkolonien, 't Oldambt, Westerwolde, de stad Croning-en 
en omgeving) . In Hunsingoo en ' t Westerkwartier wOl'dt bet 
p1'on. pel's. gebruikt (hom - hew) Fivelingoo is een over
gangsgebied (§ 172). 

~ 1. De Gro~ 
slappe articulat 
wOJ'den de lipJ 
klinkers komen 
velare klanken 
weinig energie~ 
De neiging tot 
steeds de "Ieise 

De vele achte~ 
accent geven dl 

§ 2. Van de 
knopte beschrij 
klank voIgt de 
makkelijk 
deelen 
Latijnsche lette 

maal 
van de 

IGrieksche 

a lippen, ~ to 

A ondel'kaa k. 

--_..... . 

') OTTO JESPE 

http:zelfst.nw

