K. TER LAAN

PROEVE
VAN EEN

~

\9

RONINGER
PRAAKKUNST

DRUKKERlJ & UITG.BEDRIJF J. D. VAN DER VEEN. WINSCHOTEN

PROEVE
van een

Groninger Spraakkunst
door

K. TER LAAN

UITGAVE : VAN DER VEEN - WINSCHOTEN -- 1953

PROEVE VAN EEN GRONINGER SPRAAKKUNST

INLEIDING.
De bedoeling van dit geschrift is een eenvoudig overzicht
van de bouw van de Groninger taal, zowel wat de leer van de
zin als die van het woord betreft. In alle eenvoud een eerste
bescheiden proeve, om de rijkdom van ons dialekt ten toon te
stellen. Ook om onze dialektschrijvers een vingerwijzing te
geven. Immers heeft geen van de schrijvers in onze volkstaal
daarin enige opleiding genoten, wat toch welbeschouwd even
nodig is als dat er in al onze scholen les in 't Nederlands
wordt gegeven van kind af.
Die volkstaal is nu Nedersaksisch dialekt. Met Drenten en
Oostfriezen praten wij zonder enige moeite; de Friezen kunnen wij niet verstaan. Onze streektaal is een onderdeel van
het Nedersaksische Platduuts, dat gesproken wordt aan deze
zijde van de grens ook in Drente, Overijsel en de Achterhoek,
aan de overkant van de scheiding tot in Mecklenburg en
tot aan Denemarken. In Duitsland was het Platduuts reeds
in de Middeleeuwen een zeer belangrijke taal; de Platduitse
bijbelvertaling was er al vóór de Hoogduitse van Luther. En
sedert de aanvang van de 19e eeuw heeft zich een Nederduitse
letterkunde krachtig ontplooid.
Van al die Nedersaksische dialekten vormt het Grunnegers
een zeer belangrijk onderdeel, zowel wat de spreektaal betreft
als wat de letteren aangaat. Vaak hoort men de opmerking,
dat er niet van één Groninger streektaal gesproken mag worden, en dat is ook zo. Maar dat hindert evenmin als dat op
Nederlands gebied de Zeeuwen anders spreken dan de Limburgers of de Gooiers.
Wij hebben binnen de grenzen van ons gewest zelfs een
zevental dialekten:
I. 't Westerkwartier;
II. Hunzingo en Fivelgo, samen in dit werkje 't Hogeland
genoemd; deze taal komt zeer veel met die van 't Westerkwartier overeen.
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111. De Zeven Wolden, die oudt ijds het zuidelijk deel van
Fivelgo vormden.
1 V . 't Oldambt.
V. De Veenkoloniën. Met minder oude kernachtige woorden en uitdrukkingen, doch een zeer sterk modern dialekt.
VI. Westerwolde, met een afwijkende streektaal, die overeenkomst vertoont met dialekt van over de grens.
VII. De Stad met het Gorecht met herinneringen aan het
Drents.
De taal van de Veenkoloniën is ook de taal geworden van al
de Drentse Monden ten Oosten van de Hondsrug.
Er zijn dus zeven talen. Doch die komen in zinsbouw, woordenschat en uitspraak zozeer met elkander overeen, dat ze
allen te zamen één Groninger spreektaal uitmaken. Elke
schrijver houdt zich aan het dialekt van zijn eigen streek en
iedere lezer uit een ander oord van 't gewest leest het geschriftt zonder enige moeite. Op de verschillen zal in dit
boekje de aandacht worden gevestigd. Ze leverden geen bezwaar op, om tot eenheid van spelling te komen, noodzakelijk
voor een dialekt dat zich tot schrijftaal ontwikkelt. Deze
spelling wordt hoe langer hoe meer door alle schr ij vers gevolgd. Hij wijkt voor 't gemak van de lezer zo weinig mogelijk
van 't Hollands af. Dit ook om onze geschriften toegankelijk te maken voor lezers uit de andere provinciën.
Het is van het uiterste belang, dat wij ook met onze overige
Nedersaksische streken tot eenheid van spelling komen.
Onze spellingregels vindt men afgedrukt aan 't slot van dit
werkje.
^

Een hartelijk woord van dank aan de heren Dr. J. Naarding
te Assen en E. C. A. Stuldreher te Utrecht, die mij in menig
opzicht van voorlichting en raad gediend hebben.
Insgelijks een woord van erkentelijkheid aan 't Hoofdbestuur
van de Alg. Ver. Grunnen en aan de Grunneger Sproak in
Stad; zij hebben deze uitgave mogelijk gemaakt.

6

Hoofdstuk I.
DE KLANKEN.
De Groninger klinkers komen over 't algemeen met de
Hollandse overeen. Wij kunnen dus volstaan met te
wijzen op de voornaamste verschillen:
1. de Nederlandse a in woorden als maan, maag, dagen,
plagen, vertoont zich bij ons als een doffe klank (tussen
de o van oom en de o van óch), die vreemd is aan 't
Hollands:
moan, moag, doagen, ploagen, zoag, boan, loan, troan,
oard, road, koart enz.

2. De e in woorden als leggen, zeggen, melk, elk, vies,
wordt gerekt uitgesproken; die gerekte klank ook in veel
andere woorden:
Ebbert, Egge, 't ber, ver, Best, test, 't Eest; in 't meervoud als vlezzen, rebben, en in werkwoorden als vertellen, stellen, gelden.

Deze gerekte e wordt door geen teken aangeduid.
3. De ie is kort in woorden als diek, dieken, siep, siepel,
biet, bieten, iem, iemen, swien, swienen, ies, [iet. Lang
in woorden as glie[, Blieven, rieg, riegen, iel, riezen,
iezen.

't Verschil wordt in schrift niet aangeduid.
4. De oe is kort in roep, hoed, roeg toek, koem, hoes, oet;
lang in roege, hoezen, doeve, oel, boer, zoezen, roezie.
Ook dit verschil wordt door geen teken aangegeven.
.

5. Groot is het verschil tussen de lange en de korte tweeklanken, zo tussen aai en ai. Dit onderscheid houden
de goede schrijvers steeds scherp in 't oog: laai, laaip,
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aaide, haaide, aaier, aais, aait, Aaize, tegenover bv. har
fai, zaip, aid, laif, kekaigie, zaik.
Zo blaauw, vraauw, haauwen of haauwgen, klaauwstern,
op 't Hogeland en in 't W.K. blauw, vrauw, hauwen enz.

6. Wel te onderscheiden van de klank, die altijd kort is, in:
hou, houp, houd, hou f, loug, bouk, stout, roum, houst,
mous enz.

7. Zeer vaak komt het voor, dat een woord met een lange
klinker die niet behoudt.
Bv. in de meervoudsvorm: haand - hannen; haand
tannen; 't laam - lammer; kaant r kanten; raand rannen,
soms ook ranten; paan r pannen.
Of bij de vorming van 't verkleinwoord: staart r stattje;
steert r stittje; swaart - s watt je; peerd - pittje; heerd
hittje; aart r attje; Geert r Gittje; waang - wank je; Ort
Ott je; oom r omke; mui - muike; vuur - vuuttje; kaan kannechie; paan - pannechie; boer -- boettje; board bottje; deur - duitje; doe, - doef ke.

-

Ook bij de afgeleide werkwoorden:
haand - 't handt mie nait; maart mattjen (op de markt
verkopen) ; peerd - aanpittjen; braand 't wil nait brannen.
Verder bij andere afleidingen:
haand r handeg; baand r bandeg; laam r lammenoadeg;
zaand r zanderg.

In het W.K. en op het H1. hoort men klankverkortingen
als kommerke, elders koamerke; hai mokt, elders hai
moakt; dat smokt nait, elders dat smoakt nait; stomboot =
stoomboot; orke = oortje, van klein oor; borke =
boordje; smirreg = smereg.

8. De sterke werkwoorden vertonen verschil van klinker in
de verschillende stammen van de tegenwoordige en van
de verleden tijd:
ik neem ik nam — nomen.

Hetzelfde verschijnsel treft men ook aan bij de afgeleide
woorden en het grondwoord, waarvan ze afgeleid zijn:
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spreken — spreuk — sproak
gesprek;
roeken
----- reuk;
rieden
rit;
dwingen --- dwang
blinken
— blank;
stelen
— dai f stal;
griepen
--- 'n greep
't begrip.

Deze klankwisseling hoort men ook in verschillende verwante woorden:
tak
— toek of toeg (bebladerde tak) ;
hoak
— houk — hak;
stoak
stók
stik — stiekel;
ham--- hoorn;
baand
— bundel;
breuk
— brók;
snee
— snit;
graf
_ grouve;
laank
— lingte.
P.,

9. Vaak hebben woorden, die op een scherpe medeklinker
eindigen, meervouden en afleidingen met een zachte medeklinker:
schoet •--- schoeden; sloot
sloden; pot — poddebakker; rit r-- róddestap; wit
widdelkaalk; schoet ---schoedegoud ; wis --- wizzeghaid; loos — lozeghaid.

(Zie ook de verbuiging van 't bijv. naamwoord.)
Zo is het ook gesteld met de woorden, die de verlengde
vorm op e hebben:
kat
kalde; pet ---- pedde; sloof — slove; lap — labbe.
Deze verzachting niet in 't Oldambt en Westerwolde.
10. Een d wordt ingelast in 't meervoud van vlo, rou, sproa
en stro: vloden vangen; n poar stroden stakken der oet;
de meulenrouden, n troep sproaden.

Zo ook doeden = iem, met doe aanspreken, en ieden
met ie aanspreken.
De verlengde vorm van dou (toen) is douden. Ik was
der al, douden zai kwammen.
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Het meervoud van de letters: Hier stoan twij oden; dat
bin gain deden.

Deze d hoort men ook in braaiden = breien; kroden =
kruien; streuden = strooien; n stroden dak = een strooien
dak; ruden = rooien.
11. Goud, rood, kwoad en dood stoten in de verbogen vorm
de d uit;
GOie iwoar; n rooie kou; wat ge f t n dooie keerl om n schop!
Dizze neuten binnen góien. Rooien binnen kwoaien. 1 k
heb twij rooikes (twee kleine rode dieren of dingen) .
(De vorm dode hoort men, als men met eerbied spreekt

van mensen:
't Is n muileke dode. Zo wit as n dode.)

12. De h wordt in de Veenkoloniën, Westerwolde, 't Oldambt
en in Fivelgo bezuiden de Tjariet vaak niet uitgesproken,
waar die in de overige delen van het gewest wel wordt
gehoord. Omgekeerd spreekt men in de eerstgenoemde
streken de h dikwijls wel uit in woorden, waar hij niet
hoort.
In de spellingregels is aangenomen, de h te schrijven
overeenkomstig de Nederlandse uitspraak. Als deze ontbreekt, vindt men vaak de schrijfwijze met of zonder h
naast elkaar:
hOldert en Oldert; hantam en antam; hOksel en Oksel.
13. De i wordt in Hunzingo en het W.K. uitgesproken
als ie in de volgende woorden:
binnen (= binden) , veur- en achterbin, binstok, in, kind,
n kintje botter, spin (spijskast en spint van hout) , spint,
omswinnen en verswinnen, vinnen (vinden), win (windsel en winde) , winnen (winden) , wind, winhond en in 't
W.K. met het woord wienbrauw.
14. De k heeft zich gehandhaafd in woorden als minsk, musk,
rusk, hansk.

In 't meervoud vaak minsen, mussen, handschen;
in afleidingen minskelk, muskenust, muskaai.
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Ook in bijv. naamw. als: klaimsk, natsk, kleumsk, bietsk.
En in werkwoorden als ' wasken, (wasklap; waskeboalie);
visken (viskenij) naast vis, meervoud vizzen; dorsken
naast dorsen en dorsdeel.
De k is verdwenen in Tors (Turks): torze bonen,
Tórze waait.

15. De n in de uitgang van werkwoorden en in 't meervoud
der zelfstandige naamwoorden vormt zelf een lettergreep. In wetenschappelijke werken heeft men daarvoor
een afzonderlijk letterteken, de n. Dit teken is in de
meeste zetterijen niet aanwezig. Bovendien maakt zulk
een letter, die in talloze woorden voorkomt, het lezen
moeilijk. Vandaar dat deze woorden met en gespeld
worden, evenals in 't Hollands:
zitti, geschreven zitten; beedn, geschreven beden; wie
laagti, geschreven lagen, enz. enz.
Bij woorden op m volgt in de uitspraak de klank m. De
uitspraak is stam, boom, schoam; geschreven stammen,
bomen, schoamen. Zo ook na b en p, v en w: schobi i,
schopm, geem, Stev{n, schraim, geschreven schobben,
schoppen, geven, Stevven, schraiwen.

Ook bij woorden, die uitgaan op ng of nk doet zich hetzelfde verschijnsel voor: hangra, sangn, keunk, geschreven als hangen, sangen, keunenk.
16. N, gaat aan een zin of uitroep vooraf, als men zich
bedenkt: n Dat wait ik nait... n Nee = och nee, 't hoeft
= dat is ook zo; n joa ... nou ja; och
niet. n Ja
ja, dat is dan goed. n Goud... = toe dan maar.
N = een bevestigend geluid; ja. n Tou din moar. n Dat
kin wel wezen. Ook vaak alleen, als antwoord op n vraag:
Moeke, mag 'k n appel? ...n (ga je gang maar) .
,

N? vragend geluid; huiselijke of onbeleefde vorm voor:
wat belieft u?

N! = wat mooi, wat lekker! Ook m of hm!
17. De voegwoorden dat, of,, wat, hou, as, dou, Boar, woar
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worden vaak met n (en) verlengd, zonder wijziging van
betekenis:
Douden wie der aankwammen, gongen zai vot. Ze hebben geliek, datten ze votgoan.
Doarn ze touhóllen, is 't ook zo mooi nait. Ovven wie
der hingoan, waik nait.
Ik wait nait, woarn ze stoven of vlogen binnen.
Vooral vóór wie of ze. Toch ook:
Azzen ie dat es doen wollen. En ook wel vóór een
meervoudig znw. 't Is n aarm verdrait, azzen kóien nait
in 't laand blieven willen. Dit echter niet in het Wester-

kwartier.
Dr. W. de Vries verklaart het verschijnsel aldus:
„Naast elkaar stonden zitten we en zitvee, en zulke paren
waren er veel. Vandaar naast dat we de vorm datten
we .

18. De r wordt wel geschreven, doch niet uitgesproken, als
er in het woord zelf een d of t, een s of z, een w of een 1
op volgt. De klinker wordt dan lang uitgesproken. Zo
in: peerd, haard, staart, swaart, toart r toartje, koart koart je, dwaars, moars, d tbaarze, moarze, koorn, toorn,

Met korte klinker: kwaddel, maddeln, dwarl, scharreln.
De rl gaat in dit geval vaak tot dl over: dwaddel, schadr
dein, siddeln, waddeldag voor warldag, d.i. waarkeldag,
spaddeln, spoddeln, koddeln, voddeln, hoddel, moddeln,
maddeln.
In 't Westerkwartier dwarrel, scharreln, sirreln, warreldag enz. Deze uitspraak bij sommige sprekers ook wel

elders.
19. Ook in andere gevallen gaan d en r in elkaar over: todden
torren; pod - por; 't ber naast bedsplaank, beddeuren;
kirreln naast kiddelen; vórren = vodden; borrel naast
boddel; zorre naast zode.
In 't Westerkwartier poerel naast poedel; schurrel =
schuddel; bourel naast boudel; algemeen wódden naast
wórren; n vóddel = n oorrel.
't Meervoud van sproa is sproaden of sproaren. En van
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dat meervoud sproaren komt het, dat men ook als enkelvoud hoort: n sproar.
Vaak hoort men roaren voor roaden, zowel voor de
roaden van de woagen als voor 't werkwoord roaden =
raden.
Velen horen in deze vormen het verschil niet tussen d
en r. Zo is het te verstaan, dat men tot iemand zegt:
doe bist ja n roare,

en dat hij antwoordt:
roaden mouten der wezen, aans konnen woagens
nait voaren.

20. Een korte klank hoort men in vot = voort. Vot peerd!
Zo overal: votlopen, votsturen, votgoan. Ook als vot
dadelijk betekent:
ik goa vot weer vot.

Ook een korte klank in kot = stuk (letterlijk = kort) .
Zo in 't oud soldatenlied:
Kaptaain, mien rok is kot. Lang is de o in de verborgen
vorm: zien kodde warns. Doch weer korte klank in 't verkleinwoord:
hai het n laank potlood en ik heb moar zoo'n kottje.

21. ...ttje, vormt verkleinwoorden, als het woord uitgaat op r,
rd, rk, rt, voorafgegaan door een lange klinker:
haard r haatje; staart r stattje; Maartoa r Mattje; aart
attje; schaart r schattje (schaarde), schaar (schaduw)
schattjetikken; peerd r pittje; steert r stittje; Geert r
Gittje; heerd -- hittje; eerdbijen r ittjebijen (Old.) ; Derk
Dettje; leer - littje; peer - pittje; kantoor - kantott je;
boord - bottje; bord r bottje; board - bottje; deur - duetje;
scheur - schuttje; kort r n kóttje; zoen r zoettjebloaden;
muur - muutt je; schuur - schuuttje; vuur -- vuuttje. De
r

--

r

klinker wordt dan steeds kort uitgesproken.
Op dezelfde wijze bij werkwoorden: s jott jen van sjorren;
slottjen van slorren; pottjen, aanpottjen van porren;
pittjen, aan pitt jen van peerd; Ott jen van Ort.
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ASSIMILATIE.
In het gesproken woord oefent de ene medeklinker invloed op de andere, die onmiddellijk voorafgaat of volgt.
Dit verschijnsel heet assimilatie, d.i. letterlijk = gelijkmaking.
1. Soms worden de medeklinkers gelijk: zo wanneer een
b volgt op een p. Feitelijk valt dan de p weg:
opbaargen, uitgesproken obbaargen; ik kin nait tegen
hom obbózzeln; obbedinken, enz.
Zo ook als een d volgt op een t:
oetdrinken, gesproken oedrinken; votdoun, gesproken
voddoun; hai het deur op slat doan, uitgesproken:
op slod doan.
Dit is geen geval van slordig spreken; het is volkomen
klankwettig en komt in alle talen voor. In geschrift
duidt men deze beide klankwijzigingen niet aan.
2. Wel doet men dit vaak, als 't lidwoord de volgt op oet
of op:
hai kin 't oet de kiek wordt: oet e kiek. 't Vol op de
grond wordt obbe grond, geschreven: op e grond.
Zo: óet e baand, op e raand, op e ham, oet e braand.
't Zelfde verschijnsel na een voorzetsel, dat eindigt op
een n of een r. Bv. 't Is aan e kaant. Wie hebben 't
liek in e wind; hai haar 't veur e wind. 't Kwam mie
in e zin.
3. Bij assimilatie is er ook zeer vaak geen gelijkwording,
doch alleen een toenadering van de ene klank tot de
andere. Zo verzacht de uitgang de in de verleden tijd
der zwakke werkwoorden een voorafgaande f of s:
ik leevde, geschreven leefde. Zo ook: ik leu f de, ik leefde,
ik geneesde, uitgesproken leuvde enz.
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4. Op dezelfde wijze worden in de uitspraak de scherpe
medeklinkers aan 't eind van de stam van een werkwoord
verzacht, als er e op volgt, de enclitische vorm van hai.
Wat zegde? = wat zegt hai? Daarbij valt dus de t
meteen geheel weg. Zo overal: wat dudde ? .— wat
dut e? — wat logde! = wat logt e! — Wat zachde toch?
wat zacht hai? ---- Leesde veul? = leest hal veul?

Er is geen bezwaar, deze vormen ook in schrift te gebruiken.
5. Net geliek wordt veelal uitgesproken nech cheliek.

In de omgangstaal komen zeer veel dergelijke vormen
voor, die niet geschreven worden. Uitzondering maakte
een schipper op 't Hogezand, die achter op zijn vaartuig schilderde:
wach chaittietaan ?

6. De s van is wordt in de uitspraak een z, als er een klinker
of een zachte medeklinker op volgt:
Iz doar ain? Izze in hoes? = is hij thuis? Daarnaast:
isse in hoes? =
= is zij thuis?
't Zelfde verschijnsel bij 't woord as. Azze komt is 't
goud = als hij komt. Asse komt = as zai komt.
En ook bij was. Wazze der? = was e der? = was hij
daar? Tegenover: wasse der? = was zij daar?
7. De b vóór de verkleiningsuitgang ke wordt in de uitspraak een p, doch de schrijfwijze behoudt de b:
dóbbe r dóbke; robbe robbe; gobbe r gobke; tobbe
tobke; Fóbbe Fóbke.
B.v. Domt krieve de gobbe = straks komt de bui los.
Nee, 't is maar n gobke. Met p gesproken; met b ger

schreven.
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UMLAUT.
Klankverandering, veroorzaakt door i of j in een volBende lettergreep, heet met een Duits woord Umlaut.
't Verschijnsel heeft zeer lang geleden zijn beslag gekregen; van die i of j is in de tegenwoordige taal niets
te merken. Maar ook in 't Grunnegers zijn er tal van
sporen van:
a werd e . Bv. stad r steden; dak - dekken; plak -- plek.
0 werd eu of u: bode - beugel; góld - gulden, vergulden;
boog beugel; brok breuk; geloven - leuven; hooi - heu.
Oe werd u: kroem r krummel, krumel, roet r ruden;
broed - brudegom; hoes - huus; boer - buur.
Ou werd ui: kou kuien, kuikaalf.
De oe vertoont zich als u in de Veenkoloniën, Kolham,
't Gorecht, Adorp en het Westerkwartier in woorden als
hoes, oet, broed, sloeten, boeten. Aldaar dus huur, uut,
bruud enz.
Voor de r blijft de oe: boer, stoer, zoer, beroerd, loeren.
Umlaut is er ook in de vervoeging van loaten: ik boat,
doe letst; en van sloapen: ik sloap, doe slepst; lopen: ik
loop, doe lopst (naast lópst); roupen: ik roup, doe ropst
(naast rópst); down: ik dou, doe dust.
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EEN MERKWAAARDIGE KLANKWIJZIGING.
Op Nieuwjaarsdag werd aan de boerenkinderen in Groningerland in mijn jeugd een glas mee aangeboden, zo
lang ze nog niet mans genoeg waren voor brandewijn of
jenever. 't Woord was toen al mee. Maar de vrouw, die
er met juk en emmers mee langs de huizen gelopen had,
die heette 't mijwief. . Daarin hoorde men nog de oude
klank ij.
Zo zijn er meer woorden, waar de ij in de tijd van honderd jaar ee geworden is:
1. Het bekendste is het woord zee. Men hoort nooit anders
meer, behalve op Westerwolde. Toch is de oude uitspraak bewaard in het gezegde: 't regent as n zij.
Molema kent nog het woord Zijlanders voor Zaize
eerappels, Zeeuwse aardappels (1887) . In de Nieuwe
Schuitpraatjes van 1836 is er nog sprake van een zijman.
En bij Libel Wierda (± 1900) kan men lezen: Lege
stukken gruinlaand zatten vol zijvogels. In Liithuizermeden hoort men nog zijmees voor de zeemeeuw. En
heel oude mensen hoort men nog zeggen: zij bollert
de
zee buldert, namelijk op het Hogeland.
Algemeen bekend is op het Hogeland ook nog 't woord
zijzaand: het zand, waarmee men van ouds de stenen
vloeren bestrooide. Molema vermeldt ook dit woord en
voegt er bij: meer algemeen in de betekenis van schuurzand.
In dit woord bleef de ij bewaard, omdat men er helemaal
niet bij dacht aan de zee. Zo is 't ook gegaan met een
heel algemeen aftelversje bij 't kinderspel; kinderen denken er niet bij aan de zee. Het luidt:
Sik, sak, sont,
Toaveltje, bredje rond,
De hond sprong in de zij,
Of was sie dij!
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2. Aftelversjes houden het lang vol. Zo ook de eigennamen.
De ij is aldus bewaard gebleven in Mij, de volksnaam van
Uithuizermeden. Ook in 't Mijlaand van Tinallinge,

Baflo en Raskwerd, laaggelegen land. En zowel in
't Westerkwartier als op Westerwolde hoort men nog
altijd spreken van de meien, laag groenland, dat 's winters onderliep.
3. Ook is de ij bewaard in een geval, dat men het verband
niet voelde. Zo zegt men: wie binnen ree = gereed, klaar.
Doch 't is altijd rij in de figuurlijke betekenis van mild,
royaal. Ze binnen 't rij -wind = ze zijn het royaal gewend.
Maar de oude vorm rij heeft zich ook gehandhaafd in
verschillende uitdrukkingen, waarbij men niet dacht
aan ree = gereed. Zo:
men mout zien boudel aaltied rij hebben = men moet zijn
zaken altijd in orde hebben. --- Zai kinnen nait rij wór
ren == zij schieten niet op. --- n Rije handstuver = een
dadelijke geldelijke hulp. 't Mout ales rond en rij
wezen = kant en klaar.
En vooral ook in 't spreekwoord: Rij let nait = rij hindert
niet; d.i. als iets klaar staat, komt het altijd te pas.
En daarnaast het andere spreekwoord: Nij let rij =
nieuw lijkt rij; als men wat nieuws heeft lijkt het, of alles
veel royaler is. (Let heeft in deze beide spreekwoorden
dus wel een heel verschillende betekenis. In 't laatste
geval is let een vorm van loaten = lijken.)
4, Algemeen hoort men nu vee. Maar daarnaast toch ook
nog wel vij.

5. Zo gaat het ook met het woord vree: In vree leven. Ik
kin gain vree mit ham hóllen. Maar de oude vorm is er
ook nog, namelijk in de uitdrukking: bat mie mit vree =
met rust. 1 k wil hier mit vree zitten = ongehinderd.
Maar dan hoort men ook: mit vrij. Want men denkt dan
niet aan vree.
't Kinderspel is weer behoudend. Wie op een plaats komt,
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waar hij niet getikt mag worden, die roept: mit vrij! Nu
wel met de bijgedachte, dat hij daar „vrij" is.
6. Ook nog in enkele andere woorden heeft de ij zich niet
laten verdringen.
Dit is het geval: de vrij van de vout, de wreef zeggen de
Hollanders. En met: gijhonger — geeuwhonger. En vooral
ook weer met eigennamen als Tij, mansnaam; Kij,
scheldnaam voor Kornelis.
Naast Merij komt de vorm Meree voor, doch alleen in
't kinderscheldversje:
Merij, Meree, Meris,
Lopt ale doagen mit vis,
En as ze 't aait verkopen kin,
Din ropt ze schellevis.
Maar Merij en Meree hebben allebeide 't pleit verloren
tegen 't Hollandse woord Marie.
7. Wel bestand tegen de tijd blijkt een andere eigennaam,
namelijk de IJ als de naam van oude waterlopen: de Olie
IJ, de Slóchter, de Schaarmer, de Woltersommer IJ, de
IJ in Veendam en in Termunten en elders. Vaak dwaas
genoeg Ae geschreven, maar altijd IJ uitgesproken.
8. Geheel vergeten is nu, dat ook de namen van de letters
de ij-klank hadden. Toen mijn moeder in 1851 de Kolhamster school binnentrad, leerde de meester 't abc nog
aldus:
oa, bij (of bije), cij, dij, e, effe, gij (e), grode oa, ie, jij (e),
kou, elle, emme, enne, o, pij (e), ku, erre, esse, tij (e), ou,
uve, dubbel ou of dubbel uve, eks, ije, zet. En zo was 't

overal. Wester maakte aan deze wanhoop een einde,
maar 't duurde nog lang, voor het nieuwe licht overal
scheen.
Toen verdween ook een oud raadsel:
'n Inter, 'n twinter en 'n drijjoareg peerd,
Houveel poten het 'n dij?
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De kinderen verstonden natuurlijk: houveul poten heb.
ben dij? Zij antwoordden steevast: twaalf en 't moest
gain ain wezen, want een d heeft nu eenmaal geen poten.
Mr. G. M. Doornbos deelde mij mee, dat het raadsel ook
anders luidde:
'n kou en 'n kaalf
en 'n haalf kaalf haalf,
houveul bainen het 'n dij?
Dat de dij nu dee heet, is geen ramp en er zijn raadsels
genoeg overgebleven.
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Hoofdstuk II.
Leer van het woord.

'T ZELFSTANDIG NAAMWOORD.
1. Mannelijke en vrouwelijke woorden kent het Grunnegers
evenmin als het Nederlands of het Fries. De onzijdige
woorden hebben 't lidwoord t: 't peerd, 't sedel, 't hoes.
Alle andere woorden hebben 't lidwoord de. In 't meervoud hebben ook de onzijdige woorden de; daar is dus
in 't geheel geen verschil.
In 't Old. hoort men bij veel sprekers haast geen verschil
tussen de lidwoorden de en 't; men hoort daar veur 't
toene = veur de toene; in 't kaaste = in de kaaste. Dr.
Naarding bericht, dat ook in (een deel van) 't W.K. 't
verschil tussen de en 't zeer zwak is.
Het persoonlijk voornaamwoord is bij onzijdige woorden
't: 't iezer is haft, 't ligt in 't vuur. Voor alle andere
woorden is hai uitsluitend in gebruik:
van een tafel: hai staait schaft.
Van de brij: hai is hait.
Ook van vrouwelijke dieren:
Wat helpt 't of kou n emmer vol melk ge f t, en hai
schopt 't weer om?
Meer is in 't laand, hai het n vool.

Zo ook met het bezittelijk voornaamwoord:
Dij kou zien hoar mag ik nait lieden.
Kat sleept mit zien jongen.

2. Dit wat het taalkundig geslacht betreft. Het natuurlijk geslacht van mensen en van de voornaamste huisdieren. wordt aangeduid door afzonderlijke woorden, die
de mannelijke en de vrouwelijke-wezens noemen.
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Voader

Moeke; boer r vraauw; smid -- smidske;

jong - wicht.

Voor dieren: bol - kou; hingst r meer; ram eu;
beer - mot; hoan -- hin.
Eigennamen: jan r Jaantje; Oabel Oabeltje; Nane
Naantje.

r

Bij de namen van mensen duidt het persoonlijk en ook
het bezittelijk voornaamwoord het natuurlijk geslacht aan:
Voader is zaik, moar hai betert al weer. Moeke paast

op hom; zai zit vol zorg.
Sommige onzijdige woorden noemen een man of een
vrouw, doch dan duidt het voornaamwoord niet het taalkundig, doch het natuurlijk geslacht aan.
Dat heer het 't er oareg deurzet; hai het zien hallozie
der bie verspeuld.
't Wief het heur verstand nait.
Dat aarme minsk is te bekloagen; zai is zo old en zo aarm.
't Lutje wichtje krigt heur eerste taand.
Vrouwelijke dieren worden aangeduid door hai en hom.
De mot het zien biggen o[stót, hai is zaik.
De meer mout veur de woagen; hoal hom oet 't laand.
Ik heb nog mensen gekend, die ook van een vrouw hai

zeiden; dit gebruik is nu wel geheel verdwenen.
J. Sonius Swaagman vermeldt het nog in zijn studie van
1827; hij laat een boer zeggen van een meisje: Hai
het gusteroavend ook n vent had. Molema (1887) heeft
een voorbeeld uit de Marne: hai het hom wosken = zij
heeft zich gewassen.
3. Vaak wordt het mannelijke woord gebruikt om ook de
vrouw aan te duiden, vooral wanneer het te doen is om
de staat of een hoedanigheid aan te geven.
Dien vraauw is dien sloaf nait. Zel 't wel, moar 't is
n duvel; joa, 't is n eerste neger.
Zai is de schriever van dit bouk; 't is n haarde waarker.

Aldus ook met de namen van andere volken. Hollands:
zij is een Duitse is bij ons: zai is n Duutster.
Verder: zai is n Belg, vroeger: n Bets. Heur moeke was
n Rus.
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Zij is een Franse: zai is oet Frankriek, maar ook:
zai is n Fransman.

In een advertentie werd een dienstbode gevraagd:

gain zinger of springer.
Zo ook: de krabers, de vlastrekkers, zowel de vrouwen
als de mannen. De waiders liggen in de waait: dit zijn

meest vrouwen en meisjes.
4. Sommige woorden komen voor met de en met het:
dij of dat deksel is stokkend;
de rechter inkel dut mie zeer, 't zit hom in 't inkel.
Algemeen: 't bos; maar van ouderen hoort men nog:
ik heb van middag in de bos west.
Soms is er verschil van betekenis:
I k begriep de zin van dij woorden nait. 't Wil mie nait
in 't zin schaiten. 't Is mie noar 't zin.
Net als in 't Nederlands: de Schrift en 't schrift is
ondudelk. Ook 't zelfde ten aanzien van de minsk en
't ól minsk.

Men hoort altijd: van 't winter, van 't zummer en van
't haarst, ofschoon deze woorden niet onzijdig zijn. 't Is
naar analogie van: in 't veujoar, van 't veujoar.
Juist omdat deze uitdrukkingen zoveel voorkomen, hoort
men ook:
Dit winter was ter gain scheuvelies. Dit zummer is e
taggenteg joar worden.
Niet: dit haarst. 't Woord haarst hoort men niet zó veel-

vuldig.
Stofnamen zijn in de regel onzijdig, en als ze 't niet zijn,
dan hoort men toch zeer vaak de onzijdige vorm.
Dat draank! doar komt n bult ielinne oet vot.
1 k kin dat melk nog nait drinken, 't is te hait.
1 k mag dat toere krint jebrij nait.
Smelt dat snij din nait? (Mw. Wijnholds.)
Koamer ligt vol mot van dat tórf.
Bring dat droad vot!
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Onzijdig zijn:
't alkoof, 't aptaik, 't febriek. 't boezeroen, 't mudde,
't zoal, 't appelhof, op 't ovenstond.
Ook hoort men steeds dit moal en dit keer. En: hai is
van 't inkel o f gleden.

5. Het zelfstandig naamwoord heeft geen buigingsvormen
behalve de s in de tweede naamval:
Voaders piep, Moeke's klaid, Ruters wichter, riekelu's
zaikten.
,

Ook vaak omschreven:
Voader zien piep, Moeke heur klaid enz.
In 't W.K. soms van dingen: de toavels poot. Aldaar
ook na s, bv. Kloas 's goud = Kloas zien goud.
Merkwaardig is een uitdrukking als:
wie hebben vandaag bie Haartenho f s west, d.i. bie Haartenho f s volk = ten huize van H.
s achter vaders of moeders naam duidt zoon of dochter
aan: Jan T rient jes, Kloás Lai f kes, Paiter Oepkes, Jan
Derks. Zo zijn veel geslachtsnamen ontstaan.

6. Een aantal oude vormen leven nog voort:
op 's heren wegen; 's minsen zin is 's minsen leven;
dat gong nait van haasten; ik dee 't mit blieder kaarten,
van ganser haasten.

De oude derdenaamsvalsuitgang hoort men nog alle dagen in uitdrukkingen als:
te goude hóllen, te rechte bringen, te laande komen, ten
hoeze van, te moude wezen, ten kwoade duden, heden
ten doage, van doage, van doag, ain wat in de wege
leggen, op komende wege, oet de weeg gaan, ten hemel
voaren, ten inde, ten overstoan van de notoares.
Ten staat ook:

a. voor de overtreffende trap van een bijwoord:
Ie worren ten hoogsten bedankt.
Ten eersten en ten lesten.
Ain ten besten roaden.
Wie hebben 't iwaark ten roegsten in order moakt.
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b. voor telwoorden:
ten eersten, ten twijden, ten daarden, ten haalven.
c. in ten Noorden, ten Oosten enz.
d. in ploatsnoamen: Ten Boer, Ten Deel, Ten Dieke,
Ten Post.
De oude vorm ook in bie duustern en bie lichten. le mouten bie lichten weer in hoes wezen; bie duustern scheuveln
is gevoarlek. Ook: in duustern, veur duustern. In
mitterlichten.

Zulk een oude verbogen vorm hoort men ook in:
't komt oet n gelen - 't is geelachtig.
7. Ook enkele oudtijds vrouwelijke vormen met en zijn nog
in de tegenwoordige taal aanwezig:
mit eren; hai was n soldoatje mit eren, mit ale eren;
Termunten = aan de ,dunte; zai keek van wieden tou.

Vooral ook de samenstellingen zijn behoudend van aard.
Zo is de en van de 2e naamval enkelvoud nog springlevend in woorden als:
kerkenroad, kerkengoudern; Vraauwenlaan (op Kolham,
genoemd naar Onze Lieve Vrouwe) ; dij keerl, dat is n
vraauwenverdrait (verdrait veur ain vraauw) .

Bij Mevr. Wijnholds•--Mein wordt Bekmuien Rikste
genoemd, Rikste de dochter van Bekmui, tante Bekke.
(Westerwolde.)
8. Bij verwantschap hoort men in de tegenwoordige taal:
Paits Tunnies = Tunnies, de zeun van Pait; Bets Aanje,
d.i. Aanje, de vraauw van Bet. Dit zijn 2e naamvalswoorden met s.

Dr. W. de Vries vermeldt in zijn verhandeling over
Dysmelie, dat men in 't Westerkwartier ook zegt, zonder
de 2e naamvals r s:
Fokke Girtje, d.i. Girtje, de vraauw, wedevraauw of
dochter van Fokke.

De Vries voegt er bij, dat een dergelijke verbinding voorkomt bij persoonsnamen op e.
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In Slochteren zijn zulke vormen ook gangbaar:
Boul Jaantje, nu veelal Bouls Jaantje; Daauw Lokke.
Boul en Daauw heten geregeld Boule en Daauwe; dus

ook met e.
Een vorm als Pait Hinderk of Derk Jaantje hoort men
ook in Slochteren niet; het is altijd Paits Hinderk enz.
Of met de vadersnaam achteraan:
Hinderk Paits, Aan je Bots, Jan Remkes, Klaas Pietersen,
Kneels Hinderks enz.

Merkwaardig is, dat men vroeger ook de moedersnaam
achteraan plaatste, natuurlijk vooral als er geen vader
meer was.
Zo heb ik in Slochteren nog gekend Willem Noatje, d.i.
Willem, de zoon van Noatje; Trien Met, Trien, dochter
van Met; Jan Maaiske, Fop T ruut je.
De moedersnaam dus geheel onverbogen. Of dit gebruik
nog bestaat, is mij onbekend. Wel komen de namen
met s voor:
Jan T rient jes, Jan Maaiskes.

Uiteraard zijn de vadersnamen veel en veel talrijker.
9. Achter het werkwoord, zelfstandig gebruikt, hoort men
s in uitdrukkingen als:
noa etens = noa 't eten;
noa bedens = noa 't beden;
veur, onder en noa melkens.
Dit zijn afkortingen van noa etenslied enz.

't MEERVOUD.
1. Dit wordt gevormd door de n, die zelf een lettergreep
is, geschreven en:
baanken, bouken, bonken, liesten, titten.

De n gaat in m over na b, p en m; voor de gelijkvormigheid ook en geschreven:
schoapen, tobben, kommen, bomen.

S, meervoudsuitgang, vaak waar 't Hollands en heeft:
1°. aarms, daarms, heerns, zeuns, schelms, wurms, kaarns,
toorns, dwarrels, en zo alle woorden op rm, rn, el.
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2°. Ook vergoaderns, rekens, verdaipens, bukkens en zo
alle woorden, die in 't Hollands op ing uitgaan.
3°. Achter eigennamen — ten huize van. Bie Haartenhot s, bie Baauwmans; doch en bij namen op s: bie Leuksen, bie Rediezen. In 't W.K. en Hunzingo ook voor de
man en al de zijnen: Hinnerkooms zeggen 't, (ook al heeft
hij alleen maar een vrouw). 't Is n zeun van Póls = de
zeun van P61. Zollen Schripsemoa's ook boomeulie te
koop hebben? Joap Elemoa's hebben n poar nuvere
wichter.
4°. In woorden als boterams, waddels, appels, eerappels,
hazzens, hai haar de middels nait.
De woorden op een toonloze e hebben en in 't meervoud:
sege r segen; toede -- toeten; pinne pinnen; hekse heksen.

2. In afwijking van 't Nederlands is sloden 't meervoud van
sloot. Zo ook schoeden van schoei (schort.)
De namen der letters hebben vaak en in 't meervoud.
Hier stoan twij beën, uitgesproken met een zeer zachte
d in 't midden: twij beden.
Een ingelaste d ook in de meervoudsvormen: stroden,
vloden, rouden, loaden, sneden (twij sneden stoet) .

3. De verkleinwoorden nemen steeds de s aan:
dubbeltjes, kwattjes, lapkes.

De korte stamklinkers blijven in 't meervoud kort:
lat r latten; tak - takken; bek - bekken.
Maar dag r doagen; vat - voaten; schip r schepen;
lid - leden; rad roaden; gebrek - gebreken; blad
bloaden; stad r steden.

r

In 't W.K.: dak - Bakken; vat - vatten; smid - smitten;
schip - schippen.

Woorden op haid hebben in 't meervoud heden:
swoareghaid - swoaregheden.

Enkele woorden hebben de oude meervoudsvorm met er:
kinder, lammer, aaier, klaaier, hounder, kaalver, wichter;
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de er ook nog in samenstellingen als runderbroa, gelderloos.

Onder Hollandse invloed:
goudern, roaderwaark.
Maar: rad - roaden; blad - bloaden, bloaren; laid (lied) laiden.

4. 't Oude meervoud op e hoort men nog in:
vattien doage, n pak sloage..

In Westerwolde veel meer:
bijne, hekke, swiene, pere, schoune, ganze, nachte enz.

Een dubbele meervoudsuitgang vertoont zich in:
bloaren, klaaiern, trappens, pokkens, schounen.
De aarm in 't meervoud van n aarme man. Borgmeester
is goud veur de aarm = voor de armen.

5. Enkele woorden komen alleen in 't meervoud voor:
hazzens, pokken of pokkens, mezzels, opgelden, onkosten,
kosten, zemels, fiebelekwinten, babbelguuchies, duneggen,
hoanebaalken, hounder, pruddels, tegenheden; in dij jong
doar zitten goie gronden in.
Omgekeerd komen alleen in 't enkelvoud voor:
winkel woar;
de moan van 't peerd, Holl. de manen;
mit tol en mol = met tol en (verdere) onkosten;
zeer bijzonder is, dat dair ook in 't meervoud dair luidt,
als men 't vee bedoelt. le waiten, hou men mit dair omgaan mout. (Jac. Kremer, De Swaarver) . Rike mos daaier
wat geven (Mw. Gé Mulder.--Kuiper.) Anders daiern.
Vogels binnen mooie daiern.

6. Onregelmatig is het meervoud in:
kou - koien, Hl. en Stad ook kuien, W w. koune. Schou r
Hl. schouch -- schounen. 't Jonk (van een dier) , mv.
't knien het jongen; jong (knaap) , mv. jongs of
jonges. Old. jongse.
7. Woorden op man hebben in 't meervoud lu: timmerlu,
ambachtslu, pleegslu.
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Ook 't meervoud van man zelf is gewoonlijk manlu.
Pakt mit nkander aan, manlu! Zo ook vraauwlu: Veul
vraauwlu wazzen der nait.
Ook in samenstellingen: Is Elle n manlunoam? Hai het
gain vraauwluvlaais aan hom. Tebak en vraauwlu is
manlugoud. Zoo'n boksem is toch gain vraauwludracht!
Opmerking. Zeer merkwaardig is, dat in 't Old. en op
Ww. 't woord vraauwlu ook enkelvoudige betekenis
heeft. 't Was n vraauwlu, of ze regend was. Mien vraauw
is mor n zwak vraauwlu.

8. Namen van maten nemen na een telwoord vaak geen
meervoudsvorm aan:
zes el, vair pond, zeuven gulden, vief joar, dry stieg,
vair uur goans, zeuven sint, acht stuver, negen schéllenk.
Wel: twij dubbeltjes, drij kwattjes. Ook: twij rieksdoalders, ofschoon ook het enkelvoud in gebruik is. Steeds
vair doagen of de oude vorm vair doage.

't VERKLEINWOORD.
In 't Grunnegers gebruikt men 't verkleinwoord alleen,
als het om werkelijke kleine dingen gaat. 't Hollandse
't zonnetje schijnt is bij ons: zun schient. Uitdrukkingen
als: 't moantje lacht zijn in 't Groninger dialekt belachelijk.
Natuurlijk kennen wij, evenals in het Nederlands, het
verkleinwoord, als dit een andere betekenis heeft dan het
grondwoord:
ke
Leuf dij proatjes nait. Hai het n mooi boantje. 't Wiefke
(van
vogels)
.
leeft nog; 't mantje is dood

Ook bij ons kent men de verkleinwoorden, die minachting
of spot uitdrukken:
mien houd is mar n old baistje; 't is 't heertje wel;
n smereg zoakje; doar is n lacht je aan; wat wilt, vint je
last bist?
Verder bij ernstig vermaan: Wees mor verzichteg, jonkje!
Mant je, wat zel 't ter waaien!
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De verkleiningsuitgangen zijn:
1. ke Dit is de gewone uitgang in 't Westerkwartier en
op 't Hogeland; in de Woldstreek vertoont zich reeds
zeer sterk de invloed van de Veenkoloniën en hoort
men al veel je en tje, ie, chie en pie.
De vorm ke wordt gebruikt:
a. na een klinker: buike, aaike, Fraauivke;
b. na lipletters: stópke, kópke, boomke, lamke, lapke,
schoofke, ribke, tobke;
c. na s: glaske, keeske, deuske, Knelske, Witske;
d. na r: boerke, uurke, pampierke, Paiterke.
In 't Westerkwartier nooit ...rtje.
ke, brai f ke,lai f ke.
enNa
w: fbrai
enfw:
e. Na f e.

De verkleinwoorden vertonen geen vormen met Umlaut,
in afwijking van 't dialekt van Twente en de Achterhoek,
waar men spreekt van kópken, pótken enz.
2, ken. Dit is de vorm in Westerwolde, aldaar ook zonder
Umlaut.
3. je, de uitgang, die overheersend is in de overige delen van
de Provincie, met de nevenvormen tje, ie, ien, chie en pie.
Men hoort je:
a. na een keelklank:
bakje, bankje, tonkje, Oukje, Boukje.

Naast jonkje staat als vleinaam jónje.
b. Na d en t: kastje, nichtje, hondje. Vaak met verkorting van de klinker:
staat je = staartje; pittje = peerdje; Gittje
Geertje.
In de verbinding chtje valt in de uitspraak de t weg:
nichje, wich je, Brechje.

c. Na n, als er een lange klinker vooraf gaat:
hoon je, paan je, kaan je, plunje, Aan je. Daarnaast
hoantje, Aantje, pannechie, kannechie.
Bij man zijn er drie vormen:

1°. maanje, als vleinaam. Kom moar hier, mien
jut je maanje. Ook: hai is maanje minst = hij
moet onderdoen;
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2°. mantje. 't Mantje van de liester. Ook in: ze
zatten doar mantje bie kereltje.
3°. mannechie, een kleine man, een keerltje. 't Was
moar n lutje mannechie.
d. Na sk: muskje, 't minskj e.
e. Na 1: bol je, bólje, staal je, mól je, Aal je, Hilje.
De vormen na n en na 1 zijn in 't bijzonder eigen aan het
Westerkwartier en 't Hogeland.
4. tje. In plaats van je hoort men tje:
a. achter de n: wagentje, rekentje, loantje, mesientje,
knientje, Trientje, Swoantje, Aantje;

b. achter de 1: vogeltje, keerltje, kraaltje, speltje,
bielfje, vooltje, schoultje, Oltje, Teltje, Eltje.

c. Na r: bértje, koortje, uurtje.
d. In het Westerkwartier ook achter k, g, ng: baktje,
vlaagtje, banktje, tongtje.

5. ie. De uitgang je gaat zeer vaak over in ie, vooral in
de Veenkoloniën en in het Gorecht.
Men hoort ie:
a. na lipletters: kóppie, lappie, oapie;
b. na keelklanken: boukie, wichie, baarchie;
t. na 1: Hilchie;
d. na m: boompie;
e. na r: Maarchie;
f. na een klinker: muichie, buichie, Meriechie;
g. na s: [lessie, dassie, roossie, Roossie, Geessie,
hoossie, huussie;

h. na st, waarbij de t in de uitspraak wegvalt: fessie,
bassie, kissie, kassie.
Voor de ie is de slotmedeklinker

van het woord (behalve
bij 1, m en r) steeds scherp. Uitgenomen 't hoezie =
't gemak. In de Veenkoloniën echter 't huussie en in
Stad 't hoessien. Huisje= hoeske of hoessie.
.

6. De uitgang ie vertoont zich zeer dikwijls als chie, vooral
in de Veenkoloniën:
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a. na een toonloze e: aaidechie, berrechie, Annechie,
Hillechie;
b. na een betoonde klinker: schouchie, kouchie, taauwchie,
aaichie;
c. na 1, m en r: Hilchie, Lamchie, Lumchie, Maarchie,
Elchie.

7. Er is in veel gevallen een verlengde vorm echie:
a. na een vloeiende medeklinker, voorafgegaan door een
korte klank. B.v. kannechie, kinnechie, mannechie,
kommechie, kammechie, kirrechie, Annechie, Hillechie,
Lammechie.

b. Soms ook na een lange klinker in het stamwoord:
nalechie, balechie, vellechie, spellechie, schellechie.

8. ien. Dit is de vorm van de uitgang ie in de Stad:
kor f ien, keessien, boochien, muurdien, dubbeldier, kwaddien, stroadien; Hinderkien, Derkien, Graidien.
In 't meervoud verdwijnt de n:
twai dubbeldies en drai kwaddies.
9. pie is de vorm van ie na een woord op m, als de klinker

lang is:
oompie, boompie, aimpies, iempies; en ook als 't woord
uitgaat op em: bezzempie, mizzempie.
Doch met korte klinker: kammechie of kamke, tromke enz.

10. Woorden op ig, og en ug vormen hun verkleinwoord
met je; de g van de stam verandert in k na korte klinker:
pig - pikje; big bik je; brog (brug) - brokje; brog (boterham) -- brokje; rog -- rokje ('t potje het zien rokje
bezeerd); mug mukje.

Doch met lange klinker: zaagje, heeltje, riegje, oogje,
waigje, baargje, Oagje, der is gain sógje wind.

Wel weer toeg r toekje. Toeg (bebladerde tak) heeft
lange oe; toekje korte oe.
Ook gong ponk je; tong - tonkje; ring r rink je, taang tank je.
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11. Verkleinwoorden worden ook gevormd van bijvoegelijke
naamwoorden.
Mien potlood is mor n kóttje meer. n Dikke pankouk
en nog n duntje. Mien rekentje is moa- n klaaintje.
't Knien het dry jonkjes. Dat wicht is n kortdik je,
't is maar zoo'n lutjeke. Kinder luzzen geern broentjes
(bruin gebrande schijfjes aardappel) . Zien doen is n
mooike.

12. Bijzonder talrijk zijn de samenstellingen, waarvan het
eerste lid als verkleinwoord voorkomt. In dat geval heeft
het woord vaak betrekking op iets, dat volstrekt niet
klein is; de verkleiningsuitgang heeft hier de werking van
de verbinding der twee delen van de koppeling:
katjejacht, katjewinst; katjeliem hars; 't is katjegraauw 't is al donker; hondjedraf; pittjeminnen,
pittjetoom; gold jebloum, gold jegras; laandjebloum;
mondjetaargen, mond jegaau w; petjerollen, Hl. houd jebalen, doukjeleggen, hoaskejoagen, neutjeschaiten, kootjehinken, muurketikjen, boomketikken; stroketrekken,
slootjespringen; bladjemous; hoanjemaart; rink jerieden,
rinkjevielen; kraaikewippen; meetjelappen, streekjegooien,
kaaikeboeren; wiljewaark; grondjekroepen, stoetjebrij, krintjebrij, mouskebrij; siepeltjegras, swientjegras;
hondjedraf (hondsdraf) ; schólt jelo pen; speld jebuten;
koelt jestóiten; steerntje-annies; itt je-bijen (Old.) ; kórk jebraaien; bootjevoaren, bootjezaailen; haandjegeklap,
haandjekold; n gatjepaan; bikjewoagen (Ww.) = de
woagen veur de biggen; Adrillentjemaart = Allerheiligenmarkt te Winschoten; koegeltjeblaauw, attjenat,
boontjenat; pótjemeel.

33

't LIDWOORD.
1. 't Lidwoord van bepaaldheid is de of voor onzijdige
woorden t, beide zonder verbuiging, behalve in enkele
staande uitdrukkingen.
Met n ( uit den) : deur n tied, op n duur, op n bainen,
veur n dag komen. Ook steeds de datums: Ze binnen
n eersten komen. Wie goan noa n Achtentwintegsten.
Verder in plaatsnamen: n Daam, n Horn, n Ham, n Hoag,
n Aandel.

Van de oude derde naamval vrouwelijk zijn nog over:
veur der haand weg, niet meer begrepen en overgegaan in:
veur de raand weg; in der hoast, mittertied; 't kind is
biederhaand; noaderhaand; dat gebeurt in der aiweghaid
nait.
Ook in vormen met ter: ter haarte nemen, ter dood
veroordailen, ter sproake, ter ere van, ter ploatse, terwiel.
Ook in een aantal plaatsnamen: Ter Loan, Ter Moars,
Termunten, Ter Oapel, Terwuppen.
De oude tweedenaamvalsvorm des handhaaft zich in:
dou des tieds, des zummers of 's zummers, des winters,
's haars en 's veujoars, 's mórns en 's middags en
's oavends. In 't Westerkwartier altijd zummers.
morns, veujoars enz. zonder de 's.
Schijnbaar hoort hier ook desnoods bij, doch doch is een

geheel andere vorming.
Merkwaardig zijn uitdrukkingen als: 't komt oet n gelen
de kleur is geelachtig.
De oude vorm den treft men ook aan in gevoelsuiting als:
't Bin aaltenbliksem leugens. 1 k zei joe aaltendonder
wegjoagen! 't Kin mie aaltenduvel niks schelen. Hier
veur n Duvel! Zelfs als onderwerp: Dat het n donder
wel waiten.
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De n staat ook vóór de naam van de dagen der week,
ik kom a.s. Zondag;
in zinnen als: ik kom n Zundag
ik heb ter n Zundag nag west
verleden Zondag.
Volgens Middelnederlands Woordenboek, II, 632, is deze
n echter niet het oude lidwoord, doch een voorzetsel.
In 't W.K. ook: Vrijdag n oavend, Wonsdag n mirreg,
enz.
2. Na voorzetsels vertoont het lidwoord de zich als e, voornamelijk na van, aan, in, op en oet.
't Hoes ston in 't laand, ver van e weg 61.. Kóien luipen
dicht aan e diek. Neuten stoan in e rieg. 't Kopke vol
obbe grond. Hai was schielek oet e tied.

3. In 't W.K., op 't Hogeland, in 't Wold en in 't Oldambt
hebben de niet-onzijdige woorden geen lidwoord.
Man het geliek. Jong het bok verko f t. Kou staait in
sloot. ik kreeg stók en sluig hom. Dou deur dicht.
Zun schient.
Daarentegen met onzijdige woorden: 't peerd lapt in
't laand; 't vool is bie hom.
Bij slappe uitspraak hoort men ook wel: Peerd lapt in
't laand.
In de overige delen der Provincie wordt het lidwoord de

niet „weggelaten".
Algemeen blijft het lidwoord achterwege in 't meervoud:
Kóien lopen in 't laand.
Swaal f kes bin der al weer.
Kinder wazzen zaik.

En algemeen ook in staande verbindingen:
op ber, noa ber, van ber, noa schoul, noa kerk; bie of
aan toavel; 't schip gaait van waal 6f, noa Stad; van
hoes; aan gaang goan; in donkern, in sloot zitten, onder
geboden stoan, onder vouten roaken, onder voogden
komen, op stoul komen, over deel, in goudeghaid, op
hoek zitten (op de hurken) ; hók-.op-riegl; op rieg weg
(op de rij af) ; pien in kóp, 't brood is in ovent; hai is
aan beurt.
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Geen lidwoord staat voor de overtreffende trap in uitdrukkingen als:
hai iwas eerste; doe most eerst; hai is leste.
Ook bij de namen van straten in de Stad geen lidwoord:
in Bótternstroade, noa Poulenstroade.
4. Het lidwoord wordt soms gebezigd, waar men het in
't Nederlands niet hoort:
ha is gelakkeg in 't levent bleven;
ik dee dat tegen 't zin;
op 't heden dink ik ter aans over.

Zo ook steeds bij aftrekkingen:
Zeuven van de ain en twintig is vattien.

Verschillende aardrijkskundige namen hebben het lidwoord
De Brezilies; 't Oameland, De Gaarkeuken, De Laik,
De Pekel, De Roeten, De Pènne (Opende) ; De Beerte;
't Hogezaand, 't Nijbert, 't W estern Maand, 't Kenoal,
't Haim, 't Klooster.

5. In 't Nederlands zegt men: de spreeuw nestelt in alle
wereldstreken. Hier duidt het lidwoord de spreeuw in 't
algemeen aan. Zulk een zinsbouw kent het Groningers
niet; men zegt in dit geval:
Sproaden nuzzeln in ale oorden van de wereld.
Ook wel: n Sproa nuzzelt enz.

Zo in 't Nederlands: de zwaluw is een mooie vogel.
Dit is bij ons:
n Swaalfke is n mooie vogel.
Of: swaalfkes bin mooie vogels.
Wel komt het taalgebruik met het Nederlands overeen,
als het een volksnaam betreft:
De Rus is smereg.
De Fransman is nait gerust over de Duutsters.

6. Het lidwoord kan een verzamelnaam aanduiden:
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De mot zit ter in. De bladloes vernailt de haile appel
hoi. De moes was dat joar glad de boas.

7. Ook kan de zoveel betekenen als dizze, in zinnen als:
ik heb ter van de week nog west. Hai komt van de
morn nait weer.

8. Het niet bepalend lidwoord is n, wel te onderscheiden
van het telwoord ain.
Hai het n kwoad wief.. Te vergelijken met het spreekwoord:
Der is mor ain kwoad wief in de wereld, moar ieder
dinkt dat hai heur juust het.
9. Het lidwoord duidt personen of voorwerpen aan:
n man, n schoap, n tiek. Maar na 't woord wat ook wel
abstracte begrippen en ook stofnamen:
,

Wat n onverstand! Wat n heerlkhaid! Wat drinken
ze doar n kovvie!
Dan kan n ook voor 't meervoud staan:
Wat het dij vint n komsprongen!

10. Het lidwoord n komt voor in gevallen, dat het in 't Nederlands wegblijft:
Dat hebben ze doar veur n gebruuk.
Dat dee e oet n oareghaid.

11. 't Lidwoord blijft in 't Groningers weg in bepaalde uitdrukkingen:
ze hollen haarbaarg; ze hebben winkel

12. Het lidwoord wordt tweemaal gebezigd in uitdrukkingen,
die behoren bij n bult = veel, of bij n stok in dezelfde
betekenis.
Hai het n schrikkelken, n baarstenden bult geld. Zai
haar n schromelken, n vrezelken bult (stok) verdrait.
Ze hebben doar aaltied n Of griezelken stok fiebelekwinten.
Ook 't woord zoo'n kan voorafgaan. Ik haar zoo'n alderstomsten dorst. En zonder de overtreffende trap: Ik
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haar zoo'n geweldigen, vrezelken, ontzettenden, iezelken
dórst. Vooral na de woorden op liek:
hai mos zoo'n vrezelken pien lieden; hai haar zoo'n
iezelken last.
De voorafgaande woorden n bult, n stok en zoo'n kun-

nen ook wegblijven:
Hai het n schrikkelken (bult) geld;
hai het n allerschrikkelksten geld.
13, Voor verzamelnamen laten sommige sprekers 't lidwoord
weg:
Pózzie leuven der niks van.
Hail bult lu willen mitdoun.
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HET BIJVOEGLIJK NAAMWOORD.
1. De enige buigingsuitgang is de e: n mooi peerd; dat
mooie peerd. Alleen heeft zich in enkele staande uitdrukkingen de oude uitgang er gehandhaafd:
allerhande; oet gouder best; van ganser haarten; ik dee
't mit blieder haarten oet gouder best.
Onverbogen blijft het bijvoeglijk naamwoord, even als in
het Hollands, in uitdrukkingen als:
't is n goud spreker; n groot heer.
Ook als het bvn. opgevat wordt als bijwoord:
Ze hebben groot schoa leden. Hai het dik schuld.
2. Als het bvn. zelfstandig gebruikt wordt, neemt het in 't
meervoud en aan, zowel voor personen als voor dingen:
Mit doven is 't nog slimmer as mit blinden.
01le vieven lus ik nait,
Jongen bin de besten.
Eerappels besloagen best, wie hebben gain lutjen en
gain zaiken.
Tegen swaarten vechten, dat is: peerbonen zichten.
Aarme minsen en rieken.
Bin dat zoere appels of zuiten?
De en valt weg bij 't woord aarm:
Wat aan aarm geven veraarmt nait.
Zo ook in: 't aarmhoes.
3. Het bijvoeglijk naamwoord vormt een samenstelling met
zijn zelfstandig naamwoord, als één begrip wordt uitgedrukt. Dan ligt de klem op 't eerste lid:
n doodlid; de nijboer; de grootknecht en de grootmaid;
n laankhoes, n dwaashoes; n oldvoader, 't jonkwief;
kortgoud, bontgoud; de laankwoagen.
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Zo ook in eigennamen:
't Hooghoes in Slochter; 't Blaauwborgje; Graau!wdiek;
't Oldórp; Hoog- en Leegkerk.
Dan ligt de klem achter, behalve in Nijstad.
Zie koppelwoorden.

VERGROTENDE EN OVERTREFFENDE TRAP.
Net als in 't Nederlands:
mooi — mooier — mooist.
Als het bvn. eindigt op 1, n of r wordt gewoonlijk een d
ingelast:
maalder, schoonder, duurder, duusterder, gammelder.
Ook wel met s: loos - loosder. En ook soms mooider.

Onregelmatige vormen vertonen:
loater
lest;
boat
goud
beter — best;
geern --- laiver
lafst;
veul — meer — mainst.

Merkwaardig is het verschil in vorm, als het bvn. op p of t
uitgaat, tussen het verbogen woord en de vergrotende
trap:
n daibe sloot, met b; dij sloot is daiper, met p; n stombe
grivvel; dij is nog stomper. (W.K. stomber.)
Zo: n widde vlaag; dij is witter;
'n radde appel; dij is nog rotter.

In 't Old., in Stad en Westerwolde is dit verschil niet;
daar zegt men: n daipe sloot, enz.
Bij bijvoeglijke naamwoorden op s hoort men in beide
gevallen de zachte klank.
't Is n mizze boudel, moar Buster was 't nog mizzen.
n Wizze keerl; dat is nog wizzer. n Rozze board;
zienent is nog rózzer. t Lózze goud. Moak dat taauty
wat lózzer.
'

Enkele bvn. vertonen ook nog wel een dubbele
vergrotende trap:
mooierder, beterder, verderder, slimmerder.
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'T PERSOONLIJK VOORNAAMWOORD.
1, Ik. Als 't woord alleen staat of als er veel vlem op valt,
ook ikke.
Wel het dat doan? -- Ikke.
Wel haar doar nou zin aan? — Ikke nait!
Derde en vierde naamval mie.
't Oude gebruik is, dat men zich zelf eerst noemt:
Ik en doe; ik en Jaantje.

De k van ik wordt in een enkel geval vóór 't werkwoord
herhaald: ik kwait ter niks van en ik kleuf der' ook niks
van. In 't W.K. doet zich dit verschijnsel herhaaldelijk
voor.
De van ik wordt weggelaten in gevallen als:
Loak ter maar hingoan = laat ik
Vot sek! (tegen 't paard) .
Dat iwik nait = dat wil ik niet.
Mouk dat doun?
Ak ter weer bin = als ik
'k Leu f , dak kloar bin = dat ik.
Dat is aal wak wait = wat ik.

2. Doe, in Stad dou. Doe leest, zingst, gaaist, dust, most.
Doe valt weg in de vragende vorm, als er geen klem op
valt: Wat leest doar? Zingst nou nog? Ook wel in bevestigende of gebiedende zinnen, als de vorm van 't
werkwoord duidelijk genoeg is:
Dust verkeerd. Doar dust verkeerd aan. Most nait!
dat moet je niet doen.

Met meer nadruk gesproken:
Wat leest toe doar? Doe dust verkeerd.
Na het werkwoord hoort men steeds toe in plaats van
stoe
doe: Wat dustoe doar? Woar mostoe hén? Dat huifstoe
mie nait zeggen. Gaaistoe al weer vot?
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Daarnaast de verzwakte vormen: wat duste? moste of
mozze? Leu f ste dat nog?

De uitgang st van het werkwoord hecht zich ook aan 't
voorafgaande voegwoord:
Kwoa jong, dast bist!
't Is net ast zegst.
Most moar zain, houst ter komst!
't Was nog gain tien uur, doust ter al aankwamst.
Zeg mie, woarst (woardast) hingaaist. Vraag es, o f st
ook mit magst.

Dit niet op 't Hogeland en in 't W.K., waar men de uitgang st niet hoort. Aldaar zegt men doe bis, doe koms.
Dus ook: Kwoajong, das bizze!
Mos moar zain, hou der komze.
Derde en vierde naamval die.
Geef die gain muite.
Na een scherpe klank tie:
Hest tie bezeerd?
Doe is het woord in de omgang tussen gelijken en van

een meerdere tegen een mindere, dus ook van ouders
tegen het kind. De beleefde vorm is ie. Zie daar.
3, Hai, 3e en 4e nv. hom.
In de verzwakte vorm, dat is als er geen klem op ligt, e.
(Nooit he.) Dat zag e. Wat zee e? Zo dee e.
Eindigt het werkwoord op de t, dan wordt die t als d
uitgesproken en dan wordt het werkwoord met de e één
geheel:
dat leu f t e, uitgesproken: dat leurde. Zo: wat heurde?
wat heurt hai? --- Wat mainde? Wat zegde?

Dit zijn dus de vormen van de tegenwoordige tijd.
De verleden tijd van 't zwakke werkwoord eindigt op de
of te. Als daarachter de e komt, dan wordt deze niet
uitgesproken:
Wat heurde? = wat hoorde hij? Dou zochde wel n uur
laank = toen zocht hij. Eerst pakte hom, dou luit e
hom weer lós =
= eerst pakte hij hem.
Zo is er in de uitspraak geen verschil tussen de tegenwoordige en de verleden tijd bij vormen als: wat heurde?
,
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Dit kan zijn = wat hoort hij? maar ook: wat hoorde hij?
Vaak is de bedoeling bij 't spreken duidelijk genoeg. Zo
niet, dan maakt men de vorm volledig: Wat heart hai?
of: wat heurde hai? En nog veel meer de vorm van de
voltooide tijd: wat het e heurd?
In 't W.K. en de Marne is de zwakke vorm er: Wat
heart er? Wat zee (d) er?

4. Zai, 3e en 4e naamval hear. Zai zit. Verzwakte vorm ze.
Dat zee ze. Isse? = is zai? De vorm se na scherpe
medeklinker: Zo wat lea f t se. Nou het se niks meer.
In 't W.K. ook zie. Zie het mie 't zulf zegd.
5. 't; 't Kind het scheel, 't schraiftt aal mor deur; ik zel
't noar ber bringen. (Nooit het!) .
6. wie, 3e en 4e nv. ons. Wie goan vot; ie mouten ons
moar noakomen.
In Stad wai.

In de onbetoonde vorm:

Wat down wie? wat doun we? en wat douve? Stad, H1.
en W.K.: wat douwe? Woar lopen wie? woar loopwie?
en zelfs:woar loop f e?
Dou we votgongen. Wie waiten nait, woardat we hèn
mouten.

Deze onbetoonde vorm nooit vóór het werkwoord. Zo
is 't Hollandse we gaan naar huis bij ons wie goan noes.
Zeer merkwaardig is de Hogelandster vorm zèi vot? =
zel wie vot? Zo ook: zoi dat wel doun? = zol wie dat
wel doun? Krieë ries? = krieg wie ries? M6i wasken
van doag? = mouten wie

Naast wie ook wielu. Doar hebben wielu niks mit
neudeg.
W ielu wordt vaak gehoord in de betekenis van mensen
als wij: W ielu en ielu mouten de lasten moar weer opbringen.
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7. ie, 2e persoon meervoud; 3e en 4e nv. joe. Ie luipen
zo haard, ik kon joe nait belopen.
't Werkwoord heeft de vorm van de 1 e persoon meervoud.
le is ook de beleefde vorm van de 2e persoon enkelvoud:
Wil ie mie helpen, Moeke?
Meneer, ie worren bedankt.

In de vragende vorm:
Zeggen ie dat? of zeg ie dat? Dat verlangen ie nait, of:
dat verlang ie aait.

In plaats van met ie spreekt men zeer vaak iemand aan
met zijn titel:
Dut meneer dat apmoal veur mie?
Wil Voader mie even helpen?
Zol Meester even kieken willen?
Gaait Muike nou al weer vot?

In 't Westerkwartier en 't Gorecht joe ook in de 1 e nv.
joe deden 't er om. Dit gebruik schijnt nu ook in Hun
zingo door te dringen.
Ook jie komt voor in een deel van 't W.K. en ook wel
op het Hogeland in de betekenis van ie, zowel voor de
beleefde vorm als voor het meervoud.
Van Den Ham of westwaarts zegt men jim = jullie,
met jimmes als bezittelijk voornaamwoord.
Dij binnen noar jim tou. Dij binnen noar jimmes tou =

naar jullie huis.
Aldaar is de beleefde vorm joe, joen, joenent.
(Dr. W. de Vries, Het Vocalisme van de Tongval van
Noordhorn.)

Als de stam van 't werkwoord op een klinker eindigt,
dan is in de vragende vorm ie toonloos.
Dat mói nait zeggen = dat moet je niet zeggen.
Doar dói nait goud aan.
Hèi (hèie) 't wel es heurd?
Wat wije (de i als in wit) der aan doun?
Zèie 't zeggen? = zal je 't zeggen?
le kan de betekenis hebben van men.
As ie dat doun, din bin je verlud.
Ie mouten joe nait oettrekken, veurdat ie noa bèr goan.
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Ie willen apmoal geern old worren.
Dan is de 3e en 4e naamval joe.
't Is joe nait beloofd, dai aaltied zond blieven.
Boden komen nait aaltied veur joe op.
joe komt voor als de ethische datief, de 3e nv. van de

belangstellende:
Geert stint joe as n peerd.
Hai zet joe doar n kestail van n hoes.
Ze zingen, dat joe 't n oard het.

8. Zai, voor alle drie geslachten; in de 3e en 4e nv. heur.
Zai lopen doar; roup heur mor!
Onbetoond: ze lopen doar.
Vragend: lopen zai of lopen ze doar?
Hier geen verkorte vorm van het werkwoord, zo als bij
wie en ie.
Heur in de 3e en 4e naamval zowel voor personen als
voor dingen. Ik heb heur woarschaauwd. Hest heur
lopen zain? = heb je hen zien lopen? In 't Hollands
veelal: heb je ze zien lopen?

Dit ze dringt ook in 't Grunnegers door: Hest ze lopen
zain? Vooral is dit het geval bij dingen.
Ik wil gain hounder langer hallen, ik wil heur verkopen,
ik wil ze verkopen. Dit bin beste scheuvels, de smid het
heur moakt; het ze moakt.
Van dingen ook in de eerste naamval geregeld ze in
plaats van zai.
Doar liggen ze.
Woar bin mien scheuvels?
Van personen heur in zinnen als: 't binnen heur nait =
't zijn ze niet.
9. Ze is ook in gebruik voor dingen, die men niet wil noemen of behoeft te noemen. Hai het ze zulf = hij heeft
veel geld. Hai het ze ale zeuven nait = hij is niet

recht wijs.
De voornaamwoorden hom en 't worden eveneens vaak
gehoord, als men een ding of een handeling niet noemt,
omdat de bedoeling duidelijk genoeg is:
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Hai het hom peuterd .= hij heeft veel werk verricht; hij

heeft zijn best gedaan.
Dat het e hom lapt = dat heeft hij klaar gekregen; ook:

dat heeft hij uitgericht.
Hai lust 't wel, nl. de jenever.
Hai kin 't wel stéllen, wel down = hij is welgesteld.
Hai het 't op zin = ' t gaat hem naar de zin.
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'T WEDERKEREND VOORNAAMWOORD.
Dit is zok; in Stad en op Westerwolde zuk.
Hai wast zok; zai wasken zok.
In 't Westerkwartier, Hunzingo, Fivelgo en 't Gorecht
kent men 't woord zok niet, maar gebruikt men de vormen
van 't persoonlijk voornaamwoord:
hai wast hom, zai wast heur; meervoud zai wasken heur.
Algemeen: ik wask mie, doe wast die, wie wasken ons,
ie wasken joe.

'T WEDERKERIG VOORNAAMWOORD.
De meest gebruikelijke vorm is nkander, waarbij de n zelf
een lettergreep is, of n ander; bij degenen die gerekt
spreken n aander. Zai helpen n ander aaltied. Wie
kinnen nkander al zo laank.

Na voorzetsels: bie n ander, aan n ander, van n ander;
bie nkander, aan nkander enz. Veur n ander of veur
nkander = in orde. Goundag nkander, n ander =
goeiendag allemaal.
De vorm n ander in 't Oldambt; nkander op 't Hogeland.
In 't Oosten van 't Westerkwartier nkanner; in 't Westen n ander. In Slochteren worden de vormen door elkaar
gebruikt. In Westerwolde nkander en ook nkanderk.
Wanneer een onbetoonde lettergreep voorafgaat, dan
valt daarmee de n van nkander samen: ze vinden
kander; ze trevven kander; ze wonen tegen kander over.

Doch niet na een beklemtoonde lettergreep: ze wonen
aan en van nkander. 't Lópt hom deur nkander. Hou
zit dat in nkander?
In de Stad, doch ook in de Veenkoloniën en in 't Wold,
hoort men ook wel 't woord mekoar. Kinder speulen mit
mekoar.
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Zowel nkander, n ander als mekoar wordt ook gezegd,
als men de delen van één geheel bedoelt:
Dat draait om nkander tou, nl. dat touw. 't Zit in mekoar
= in toeze. Zelfs van een mens: hai (zai) zit haildal in
n ander = hij zit voorovergebogen.
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'T BEZITTELIJKE VOORNAAMWOORD.
1. Mien, dien, zien (heur), ons, joen en heur. Zelfstandig
gebruikt: mienent, dienent enz. Dat is mienent. Elk
zienent! = ieder het zijne. Ook achter de naam van de
bezitter: Dat schoei is Jaantje keurent.

In de tegenwoordige taal blijven de bez. vnw. verder onverbogen. Alleen bestaan nog enkele oude vormen:
hai is van miener Older; mienentwege; ik en miens
gelieken.

2. 't Woord ons staat voor de namen van broers en zusters.
Ons Haarm is zaik.

Naar analogie ook geregeld:
Dat wil ons Voader nait lieden. Ons Moeke is op
verziede.
Niet bij verdere verwanten. Dan b.v. Oom Dedde het
mooie proemen.

3. 't Bez. vnw. bij men is zien:
Men wait voak zien aigen best nait. Men is aallied
nijschiereg noar zien o f komst.
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'T AANWIJZEND VOORNAAMWOORD.
1. Dizze man, dizze vraauw, dit kind.
Vaak dis: dis toavel, dis keer, diskaant oet, aan dissied.

Doch dit alleen in bepaalde gevallen; zo steeds:
dizze baank, dizze deur, dizze vies, dizze geut, dizze

kou enz.
Meervoud steeds dizze: dizze manlu, dizze kinder.
Ook zelfstandig: van dizze op n vrizze.
2. Dij man, dij vraauw, dat kind.
Ook zelfstandig: dij het 't doan; dij zien schuld is 't;
dij zienent.
Meervoud steeds dij. Dij kinder. Dij hebben 't doan.
Verbogen vorm nog over in: hai is van dader gratte.
Dij voor een eigennaam veronderstelt bekendheid, vaak
in ongunstige zin: Dat het dij Hinderk .weer flikt.
Dij leidt vaak een uitroep van verbazing in: dij donder!
dij duvel! dij dorie! dij bliksem! dij soatan; verzwakt tot:
dij duu f ker, dij duker, dij drommel, dij Soara! enz.
Dij en dat worden zeer veel hervattend gebruikt. Minsken

dij zeggen zo veul. Jan dij mag geern kommedaaiern.
't Peerd dat lopt in 't laand.
3. Dizzent en dijent worden zelfstandig gebruikt (evenals
mienent, dienent enz.)
Dizzent is mienent = deze is van mij.
Meervoud: dijent mag ik nait lieden, zowel van dingen
als van mensen gezegd. Ook in 't meervoud: dizzent
bin goud.
Voor personen: Hinderk en dijent = Hendrik en die bij

hem zijn. Ook: H. en zijn soortgenoten.
4. Dit en dat, zelfstandig gebruikt, hebben ook een verlengde vorm didde, dadde.

50

Wat wilt hebben? Dit of dat? — Antwoord: Diddel
Wel zienent is dadde?
(Zo ook wadde.)

Ook komen ze in 't meervoud voor:
Hai het mie veuls te veul ditten en datten = praatjes,

aanmerkingen, bedenkingen.
hij had
zich gewassen en verder klaar gemaakt.
Zai krigt nog wel es n dit of n dat
't een en ander.

Hai haar hom wosken en ditten en datten

5. Dat, bijvoeglijk gebruikt. Dat kind. Zelfstandig: Dat
is nait woar. Zol 't dat? = zou het waar zijn? Loop
hin, dat dou! = loop rond voor mijn part.
Ook in 't meervoud: hai vertelde van ditten en datten.
Overtollig gebruikt: Ons wichtje dat het de mezzels.
Omgekeerd wordt dat vaak weggelaten aan 't begin van
een zin. Zel 't wel = dat zal wel (zo wezen) . Wik ook
wel = dat wil ik ook wel. Zek vrijmoaken = dat (die
groet) zal ik overbrengen. Haarst doun most.
Dat kan terugslaan op een meervoudig woord: Dij
bloumen, dat liekt wel oareg.

In deze zinnen kan dat ook wegblijven: Boontjes is
nait veul van 't joar.
Dat kan de betekenis hebben van wél, Ned. wie, die. Dat
n flinke maaid is, wil bie zo'n kerel nait dainen. Ook:
n maaid, dat wat is, wil doar nait dainen. Doar is nou ook
nog gain ain bie, dat wat is. Vandaar: hai drinkt gain
draank, dat wat is: bijna geen drank.
Ook zeggen wij dat in gevallen, waar men in 't Nederlands wat hoort: Ik heb hom 't verteld, dat mie genog
muid het. I k gaf hom 't veur niks, dat ik nait doun
most haar.
de, dij
de, 't zulfde,
6. Verder evenals in 't Nederlands: de zulfde,
de. Doch echter volkstaal is de aigenste,
de, dat zulfde.
zulfde,
dat aigenste, dij aigenste.
Degene, datgene, dijgene, meervoud degenen, dijgenen,
worden alleen zelfstandig gebruikt. Dijgene, dij zowat
dut, dij deugt nait.
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Zok staat in 't enkelvoud alleen voor een stofnaam of
voor een werkwoordelijk begrip: zok lezer; zokke eulie;
zok reren gaait joe deur ales hin; zok getudel mag ik
nait cover.
Voor personen en dingen zegt men: zoo'n uitgesproken zoon:
zoo'n man, zoo'n kat; doch ook: zoo'n getudel, zoo'n
bedrog. Verder: zoo'n oorlog, zoo'n roezie, zoo'n leugen.
In 't meervoud steeds zokke:
zokke kerels, zokke vraau'wlu, zokke swienen.
Vaak de verkorte vorm zok. Zo in 't spreekwoord:
Zok óllen, zok kinder. Verder:
Zok stoulen mag 'k nait lieden. Zok hoezen wórren
nou nait meer baauwd, enz.

Zelfstandig gebruikt wordt:
a. zoks = zo iets. Zoks kin ik nait leuven. (W.K. zuks.)
b. zoksent = zo een. Zoksent mag ik geern lieden.
Vooral in 't meervoud: Dij knienen, nee, zoksent
bin der hoast nait.
c. zokkent, in dezelfde betekenis:
Dou mie ook wat van zokkent.
d. Zonent. Dit is het gewone woord voor 't enkelvoud:
Zonent wil ik ook hebben. Hou zonent ist? Geef mie
ook zonent. In 't meervoud zokkent.
,

Opmerking. Zoks wordt ook vaak bijvoegelijk gebruikt:
Zokse mooien hebben wie nait.

Inplaats van zonent, zegt men ook zo ain. Ik wil wel
geern zo ain hebben.
7. Ain, in de betekenis van dezelfde, hetzelfde:
't Mag nait op ain dag nuimd worden.
Wie kinnen 't veur ain geld beter kriegen.
8. Zoo'n heeft ook de betekenis van veel: Hai bruukt
zoo'n zolt.
Verder is zoo'n = iemand als. Wie mouten nooit weer
zoo'n Nepolion hebben.
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Merkwaardig is het, dat men zoo'n gebruikt, als men de

persoon zelf bedoelt: dat mos zoo'n De Wit nou es
veur joe doun. Mie dunkt, zoo'n Jaantje, dat was net
ain veur die.

9. Zie Betrekkelijk vnw.. 3.
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'T VRAGEND VOORNAAMWOORD.
1. Wèl? = wie? W èl is dat? Aan wèl zegst dat? In de
2e naamval: wèl zien. Wèl zien bouk is dat? Zelfstandig gebruikt: wèl zienent is dat?
Onzijdig: wat? Wat zegst doar?
Ook bijvoegelijk: Wat ding hest doar?
Ook meervoud: Wat lu binnen dat? Wat kinder doun
zowat nait?

2. Voor niet-onzijdige woorden betekent wat: wat voor
een soort? welke bijzonderheid is er aan? Bv. Wat
kou is dat? Wat man mos e doartou bruken?

In die betekenis ook hou zoo'n? In algemeen gebruik:
Hou zoo'n grivvel hest kregen? Zelfstandig gebezigd:
Waist hail nait, houzonent dat 't west het.
In 't onzijdig geslacht: hou zok? Hou zok glas hebben
ze bruukt veur 't nije hoes? In 't meervoud hou zokke?
Hou zokke lu wonen doar ? Samengetrokken tot :
houkse lu ? Zelfstandig: houksent hest kregen?
Ook samengetrokken tot houke : Houke aaier leggen
de raaigers?
Wat veur. Wat veur goud? Wat veur n man was doar?
Wat veur n vraauw het e der oethoald?
Daarnaast zelfstandig: wat veur ain? Wat veur ain
hest 't laiste?
Ook watveurent. Watveurent mout 't wezen? En dan
ook niet-vragend: 't kin mie niks schelen, watveurent
dat 't is.

3. Wel wordt ook gebruikt, om te vragen naar dingen:
wel van zien peerden is zaik? Hollands welk. Wel wilt
hebben van dij twij bouken? Dan ook: welker?, wekker?
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4. Wat treedt op in zeer veelvuldig en zeer afwisselend
gebruik:
1°. wat? Wat hest om haans? Wat zet 't wezen? = wat
wil je gebruiken? Wat zol 't! = 't heeft niet te betekenen. Wa, als er een w op volgt: wa woltoe? Wa
fvaiste der van? Verlengde vorm, als er geen znw. op
volgt, wadde, Ww. watte?
2°. welk? Wat man bin ie din? Wat kou héie verko f t?
Op wat tied? = hoe laat?
3°. uitroepend. Wat keert! = wat een vent! Wat n
muggen = welk een menigte. Wat n ielinne!
4°. met onbepaalde betekenis: Ik wait nait wat dit bedudt. Wat ik joe zeg! = 't is zo als ik je zeg. Zie watten;
5°. iets. Zie onbepaald vnw. 11, 13 en 14. Verder:
't Is nog- al wat n kerwaai = een heel karwei. 't Liekt
ter nait wat noa (klem op wat) = 't lijkt nergens naar.
't Is overaal wat = 't is nergens volmaakt. As 't wat
wil, koomve van de week nog op scheuvels = als 't wat
meeloopt. Wat te doun! = 't lijkt er niet naar;
(niet W.K.)
6°. enig. Hai vruig om wat geld.
7°. aal wat = al wat. Dat is aal wat ik verdaind heb.
Aal wast doun kinst, moar dat nait.
8°. bijwoord. Hai is wat doof. Wat is 't kOld!
9°. tussenwerpsel. Tou wat, wie mouten votif Wat,
wilt nou weer nait mitdoun?
10°. n Dag Of wat = enige dagen. n Stok of wat = enkele. Doar stoan mor n stok Of wat hoezen = n hoes
of wat. Der wazzen wel n stieg Of wat;
11°. as wat = als iets; sterke bevestiging. Bist ja zo
wit om neus as wat!
12°. Wat? vraagt men, als men iets niet goed verstaat.
Maar dit is niet netjes; vandaar: hai wait niks aans as
hèn en wat (wadde) = hij is lomp, weet van geen vormen. Men moet zeggen: watblieft?
t? wallaai? wat zeg ie?
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'T BETREKKELIJKE VOORNAAMWOORD.
1. Evenals in 't Nederlands worden dij en dat gebruikt:
De jong, dei doar op wipkoar zit.
't Kind, dat dood is.

Ook, evenals in 't Nederlands, hoort men naast:
of slai f , dast bist ook: slai f , doarst bist!
Dit doar is een oud woord, dat alleen in deze
vorm nog voortleeft.
slag,, Bijst bist

De tweede naamval is dij zien of dij heur.
De boer, dij zien laand verko f t wort.
Doch vaker met omschrijving:
De boer, doar 't laand van verkó f t wort.
't Kind, doar de moeke van dood is.
Nooit, gelijk in 't Hollands: woarvan. Steeds met doar

en in twee woorden.
Zo: de baank, doar ik op lig; de man, doar ik mien geld
aan geven heb; 't kind, doar wie over proaten.

2. Het voornaamwoord volgt vaak het natuurlijk geslacht
van zijn antecedent:
I k wil n wicht hebben, dij ik geern lieden mag.

3. 't Vnw. wordt, evenals in 't Hollands, dikwijls hervattend gebruikt na het onderwerp; men heeft dan te doen
met een aanwijzend voornaamwoord.
Minsken dij zeggen zoveul.
Haarm dij wait ter wel meer van.
4.
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Merkwaardig is 't gebruik van dij in de zin van: indien
iemand:
Hier is nog sokken, dij 't nait zuit genog het = as ain
't nait zuit genog het. —
Hier bin appels genog, dij der van mitnemen wil.

5. Dij staat ook aan 't hoofd van de zin = degene, die.
Dij steelt is n daif, Holl. wie steelt. Dit nooit in het
Grunnegers. Dus niet: wel steelt is n daif.. Zo: Dij 't
nait bevaalt, kin votgoan. Dij wies is, halt rog wat krom.
Dij mooi wezen wil, mout pien lieden.

6. Het voornaamwoord dat, gevolgd door doe, vertoont
zich als- dast: 't Klaid dast doar aan hest. 't Brood,
dast verdainst.

7. Na aal = allen, komt wel als betr. vnw. Aal wel schuld
het,'
ij mout t zeggen.
Voor zaken aal wat. Aal wat ik joe doar zegd heb,
stoa ik nait veur in.
Voor personen ook: Aal dij schuld hebben, dij mouten
't zeggen.
8.

Wie, in niet vragende zinnen steeds met dat. Wel dat
hom 't verteld het, wait ik nait = wie het hem verteld
heeft. 1 k 'wait nait wel dat 't down het = wie 't gedaan
heeft. Wel dat 't wait, dij mout 't zeggen.

9. Afwijkende van 't Nederlands zijn ook zinnen als:
Jan Wezzels, wat heur man west haar, wol van zowat
nooit wat waiten.
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ONBEPAALDE VOORNAAMWOORDEN.
1. Men. Anders dan in 't Nederlands: de spreker denkt
zich er altijd zelf bij. Men wil geern wat rekend worden.
Men wil de man wel geern helpen. Men is vaak synoniem
met ik. Bv. Men wil wel geern aanders, moar men kin 't
nait oetzingen. Zie ain onder no. 6.

Het Hollandse men zegt = ze zeggen, of: der wordt
zegd.

2. Op dezelfde wijze sluit ook ain = iemand, de spreker in:
Ze kinnen ain 't levent benaauwd genog moaken. 't Is
ain mooi tou = ik vind het aangenaam. 't Mout ain kant
begroten = het spijt mij bijzonder; ook: dit is mij veel
hij maakt mij altijd
te duur. Hai zegt ain overaal van
aanmerkingen. 't Gaait ain nait aan = 't gaat u en mij
niet aan. Hai snaauwt ain al = hij snauwt mij en anderen af. 't Zaand knaarst ain tussen tanden.

3. Maar wij hebben ook hetzelfde woord ain, als men
in 't algemeen van iemand spreekt:
Der het ain west = er is iemand geweest. Doar haar e
ain bie zain, lett. daar had hij iemand bij gezien, nl. de
duivel. De uitdrukking wordt gebruikt, als men niets
hebben moet van een werk, een ontmoeting, een verhoor
enz. Achter ain heer zitten = iemand achtervolgen.
Over ain oet zitten = de baas over iemand spelen. Gain
ain: niemand.
In 't Westerkwartier ook met de 2e nv. Ain keer raki
ains geduld op.

4. Merkwaardig is 't gebruik van ain voor een kind: Woar
bist ain van? Hai het ain van Wilm = hij is getrouwd
met een dochter van W.
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5. Ain wordt ook gebruikt voor dingen. Da's ain zunder
stain, zee de proemedai f , dou vrat e n slak op. Der lapt
ain om 't hoes tou = er is bij hem één op de loop. Dat
is ain as gainent = die telt niet mee. Geef mie nóg ain =
geef mij nog eentje. Hai kreeg ain, doar e genog aan
haar, een slag. Dou mie der nog maar ain in, een borrel.
6. Ain komt ook voor als de 3e of 4e naamval van men:
Men mout nait ales leuven, wat ain zegd wórdt.
Men mag zak verweren, as ze ain sloagen.

Zie boven no. 2.
7, Als verzwakking van ain. = iemand; men, hoort men
soms n. 't Komt aaltied oet, al zel n 't zulf ook oetbringen.
Hai is ain van dat soort, doar n aaltied bedrogen mit wegkomt. Niet in Stad en W.K.

8. Voor personen: minnepain, elk en ain, ieder en ain.
Mennegain zol der nait tegen bestand wezen. Doe bist
ieder en ain (elk en ain) ook nait.
9. Ain komt verder voor in de betekenis van de een:
Ain móie geld geven en (de) aander móie betoalen.
Ain het zin aan de mouder en aander aan de dochter.

10. Ook aimand komt voor, doch 't zal uit het Hollands zijn.
As aimand zowat zegt
Iets vaker hoort men naimand: Naimand is n aandermans dainer vergees.
Naimand kin twij heren dainen.
Naimand mout zien kinder verzoepen.
Naimand slagt zien kinder dood.

Doch ook dit is uit het Hollands. Zo bij eens verkoping
in de taal van de oetmiender: Wel budt ter geld veur?
Naimand nait?

't Gewone woord is ain en gain ain.
11. Wat = iets. Dat is wat moois. Geef mie ook wat. Zai
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mout wat = zij moet bevallen. Der is wat te doun op
weg = daar is drukte. V eur wat heurt wat = de ene
dienst is de andere waard. Ieder het wat, zee de boer,
en ik heb Trien.
Het tegengestelde is niks. Dij wat is, wil heur nait
hebben, en dij niks is nemt zai nait. Spoaren as men
wat het en spoaren as men niks hete uiting van de-

genen, die nooit aan sparen toekomen.
As wat = als iets, sterke bevestiging. Zai is zo kregel
as wat.
12. Aits is bij ons niet gelijk het Hollandse iets, doch een
bijwoord met de betekenis: maar even. As 't aits kin,
zet ik die helpen. As ik 't aits bezetten kin = als ik 't
maar even waarnemen kan. As ik ter aits boetentou
kin. Toch ook: 't is aits waarmer as guster; n aits je
waarmer.
13. Wat wordt ook bijvoeglijk gebruikt in de betekenis
van sommige:
Wat wichter wollen wel mitgoan, maar de mainsten
bleven laiver in hoes.
Wat heeft de betekenis van een deel. Wat aarten komen
nog op.
De klem ligt op wat.
Ook wordt het woord wat in deze betekenis zelfstandig
,

gebruikt:
Wat van de wichter wollen wel mit.

14. Wat kan ook weinig betekenen:
Vlaais wat,
Eten rat.
Een andere leefregel zegt:
Oavend en morgen wat,
's Middags zat.
Bij de boeren heette het:
Praan wat,
Brij zat.
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15. Tegenover wat staat niks, vaak met dubbele ontkenning:
der was niks gain volk. 't Is niks nait waarm.
Versterkt met naks. Ze hebben der niks 6f naks van
kregen.

Verder in velerlei gebruik:
1°. Niks is goud in ogen, antwoord als iem. zegt, dat
hij niets gebruiken zal, Hl. en W.K. niks is goud ien
ogen, mor nait ien buus. Dat is net niks = dat is de
moeite niet waard — Zunder niks = met niets er bij;
schoon wotter, zonder niks! Doar niks is, eerlust de
Kaaizer zien recht. Van niks komt niks = de kost gaat
vóór de baat uit. Niks ter van, niks van dat! = daar
komt niets van in. Der is niks te doun — alles is in orde.
Dat dut niks = dat hindert niet. Ook al weer goud, zee
de schooier, en kreeg niks, troost van iem. die afgescheept
wordt. n Keerl van niks, n bezzem van niks. Dij 't aal
hebben wil, krigt niks. Niks meer as van ales = van alles
en nog wat. Dij niks is en zok ook niks verbeeldt, is
twijmoal niks = een mens moet de moed nooit laten zakken. Ook: niks wezen en niks lieken is haildal niks. Hai
is van ales niks = behoort tot geen kerk of partij. Dat is
haildal niks = dat zijn mensen zonder geld (of stand) .
N op 't nulhólt je betekent niks ter van.
2°. in 't geheel niet. Zai is niks goud = zij is nog al
erg ziek. Doar kin je ze niks in beschuldegen = in 't
minst niet. Dat is niks mooi;
3°. heel slecht. Dij pin schrift niks. 't Waark wil niks
vandoag;
4°, als znw. le aaltied mit joen niksen en naksen (jan

Bos) = met je praatjes van niets.
16. Gounent = sommige, enkele. Steeds zelfstandig ge-

bruikt en altijd meervoud.
Gounent wollen nait. Der binnen nait veul appels meer,
hest al gounent?
In 't Westerkwartier ook van stofnamen. Der is nóg
kovje ien, ja, der is nóg gounent ien.
(Gounent is ontstaan uit goudent = goeden -}- aan61

gehechte t, zo als in het Fries nog duidelijk gehoord
wordt.)
17. Elk, zelfstandig. Elk het wat, zee de boer. Elk zorgt
veur zok zul f.
Bijvoeglijk: Zai kin aan elke vinger wel n vrijer kriegen. Vief vingers aan elke haand; ook: aan elker haand.
Ook van dingen. Der binnen nog neuten. Krieg van
elk moar tien. Ook: van elks moar tien.
Van personen ook elk en aín.
Naast elk wordt ook ieder gebruikt, doch elk is het oude
,

Grunneger woord.
18. Ieder, bijvoeglijk. Ieder kind; ieder keer.
Zelfstandig: Ieder sprekt zien schoonste. Dan ook ieder
en ain, ieder en elk.
Van dingen: Geef mie van ieder n poar.

19. 't, buiten het Westerkwartier nooit het. 't Regent,
't miggelt. 1 k heb 't oetmoakt, n.l. de verkering. Hai
bruukt 't te veul, nl. drank; hai lust 't wel.
,

20. Paardij, klem op paar = sommige. Bijvoeglijk gebruikt:
Paardij lu leuven nog aan heksen en spouken.
Maar even goed zelfstandig: Paardij leuven nog

Alleen voor personen gebruikt.
21. Als onbepaald voornaamwoord kunnen ook ze en ie optreden = men.
Ze zeggen zoveul = men praat zoveel. Ie kinnen nait
ales leaven, wat ze zeggen = men kan niet alles geloven
wat er gezegd wordt.
Ie kinnen nooit op hom aan = men kan
Zie ie.
22. Als men ie in dit verband gebruikt, dan rekent de spreker
zich zelf ook mee. Dit is ook vaak het geval met het
woord n aander.
n Aander wil ook wel es n moal noar Stad.

Zie ook ain en men.
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23. In plaats van ain = iemand hoort men in 't Old., Ww.
en de Vk. ook wel in vragende zinnen als:
is doar wel? = is doar ain?

Ook bij Mw. de Haas Okken: Bin ie nog wel ver
-wachten?

nog wel ver
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HET TELWOORD.
1. Ain, wel te onderscheiden van het lidwoord n. Wat kin
ain poar ogen wat te doun moaken! Hai het n poar
góie ogen.
Als er geen zelfstandig naamwoord volgt, ook aine. Dou
mie moar aine. Zo ook met twije, drije enz.
Rangtelwoord eerste.
2. Twij, twije. Twijde.
Ook het woord aander had de betekenis van twijde. Dit
is nog over in: aanderdoagse koors. Verder bij de toeslag
op een verkoping: ainmoal - aandermoal r daardemoal.

Ook in anderhaalve sint. En dan nog in 't woord
andert je = de tweede zwerm van een bijenkorf. En in:
om 't aander = om beurt. 1 k bin andert = de tweede (bij
een spel) .
3. Dr ij r daarde. Ook daardert = de derde. Vaier - vaierde.
de of vie f te. Zes. Hl. zas. Zesde of zeste.
Vier - viefde
Zeuven zeuvende. Aacht r aachtste. Negen - negende.
Tien - tiende. Elf - elfde of ei f te. Twaalf twaalfde of
twaal f te. Als er geen zelfstandig naamwoord op volgt,
hoort men ook elm en twaalm. Klok slagt twaalm. Onder
de negen en boven de twaalm.
Dattien. Vattien. V ie f tien,. Zestien, zeuventien. Doch

met scherpe beginletter, evenals in beschaafd Nederlands: fatteg, f sesteg, seuventeg. Evenals in 't
Nederlands de t bij taggendeg of taggenteg. Doch bij ons
hoort men die t ook in tnegenteg, ain en tnegenteg enz.
4. Onbepaalde telwoorden.
Aal, bijvoeglijk. Aal mien geld; aal 't zuiver, aal appels,
ook ale appels.
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Ook zelfstandig:
Aal wat mien 61 mouder
Mit 't spinwail verdaint.
Veul, onverbogen. Veul minsken. Verschaaiden, natuurlijk alleen meervoud, gelijk ook inkelde.
Paardij, bijvoeglijk: paardij manlu gongen vot. Maar
ook zelfstandig, als het personen betreft: paardij gongen
vot = sommigen gingen heen. W.K. paardie.
In plaats van veul hoort men ook geregeld n bult. Der
was n bult volk, n bult minsken; Holl. een hoop. n Bult
verdrait; n bult muggen.
Daartegenover: n beetje. Der was moar n beetje volk
in kerk. Geef mie n beetje geld. Wie hebben moar n
beetje eerappels.
Zie ook gounent en niks bij de onbepaalde voornaam-

woorden
5. Breuken. Haal f,, anderhaal f , daardehaal f , vaierdhaal f ,
ook daardaal f , vairdaal f enz.
Zelfstandig: ie kinnen 't haalve nait leuven. Dan ook:
ie kinnen haalven nait leuven = de helft.
Van personen: haalven willen 't nait leuven = zeer velen
willen het niet geloven.
Ten haalven. Hai het zien waark nog nait ten haalven
Joan.
.n Daarde, vaierde, vie[te enz.
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'T WERKWOORD,
1. Het Grunnegers heeft eigen vormen voor de tegenwoordige en de verleden tijd; de voltooide tijd wordt
gevormd met het hulpwerkwoord hebben of met wezen:
ik heb aarbaid; ik was komen.

De toekomende tijden worden gevormd met het hulpwerkwoord zeilen:
ik zei dat doun, ik zol dat doun, ik zol dat doan hebben.
't Werkwoord wezen wordt vervoegd met hebben: ik
heb ter west.
De Hollandse vorm ik bin der west, is al ver doorge --

drongen.
2, De vervoeging van 't werkwoord is als volgt:
ik kiek, doe kikst, hai kikt, wie kieken.

Verleden tijd: ik keek, doe keekst, hai keek, wie keken.
Op 't Hl. en in W.K.:
doe kiks, doe hes, doe grafs enz. of:
doe kikse, doe hezze, doe gra f se.
Doe kan wegblijven, omdat de vorm op st duidelijk ge.

noeg is:
Kikst nait goud. Gaaize vot?

De verleden tijd van een zwak werkwoord wordt gevormd
met de of te:
ik woonde, ik hoopte.

3. De werkwoorden mouten, loaten, waiten, kinnen, zeilen
en willen vormen hun tegenwoordige tijd met doe regelmatig met st:
doe most, letst, waist, kinst, zelst en witst.
Maar daarnaast zijn de oudere vormen doe zelf en doe
wilt nog springlevend.
In de vragende vorm: most doe, letst doe, waist doe,
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konst doe, zeist doe en veilst doe. Doch daarnaast (Hl. en
W.K.) dat mozze loaten, dat letse; dat kanze wel doun;
doar waize nait van; dat zelde loaten; wat wilde? = wat

wil je?
In de verleden tijd:
doe most, doe luitst, doe vost, doe konst, doe zotst,
doe wolst.
Doch daarnaast in algemeen gebruik: doe zolt en doe

wolt.

Vragend: zolt dat wel doun? Wolt ter wel han?
4. Het meervoud heeft steeds en:
wie lopen, ie hebben, zai nammen.

Doch op Westerwolde:
wie loopt, ie hebt, zij namt.

De vormen op en dringen door.
5. Er zijn twee wijzen met eigen vorm, de aantonende en
de gebiedende wijs.
De gebiedende wijs wordt uitgedrukt in 't enkelvoud
door de stam van het werkwoord: ruk op! geef hier!
In 't meervoud met t achter de stam.: manlu, pakt even
mit aan! Wichter, goat wat op zied! Paast goud op!
Heel vaak wordt in 't meervoud de t weggelaten: Jonges,
loop gaauw naar dokter.
De t blijft evenwel in de beleefde vorm vaak behouden:
Geeft mie de schuld moar, meneer. Dout mie n gulden,
Moeke. Doch ook hier: geef mie en dou mie.
De t van de gebiedende wijs staat zelfs achter 't woord
tou, de aansporing. Och Voader, tout, ik wol 't zo geern.

6. Naast het gewone dou hoort men nog duch. Kastelaain,
duch mie der nóg ain in.
Zo zuch in plaats van zai: Zuch, zo gaait dat.

7. Bij de werkwoorden op jen en ken is de gebiedende wijs
met behoud van e: Stuttje nait zo! Fietje doar nait laanger op om.

Een gebod kan ook worden uitgedrukt door 't verleden
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deelwoord: Opgepast! Tougetast! Gaauw hom gepakt!
En door de onbepaalde wijs: lopen! aanpakken! aankomen eten! = aan tafel komen!
8. De gebiedende wijs van heuren is heur. Jan, heur ais!
Doch als dit heur verzwakt tot een soort tussenwerpsel,
dan is het hur. Joz, hur, dat dou'k. Nee hur, doar komt
niks van. In 't meervoud ut: Joa, dat dou 'k veur joe,
joa zeker ut!

Ook de vorm hurre komt veelvuldig voor: Hurre, hurre,
wat n leesaai!

Of blieven hurre!

9. De aanvoegende wijs komt nog voor in enkele staande
vormen:
Leve de Keunegin! Leve de Prinsezzen! God geef, dat
't nait woar is.

Overigens gebruikt men omschrijvingen, meestal het
hulpwerkwoord maggen: ik hoop toch zo, dat hai weer
betern mag.

Soms hoort men enkel aan 't verband en vooral aan de
toon, dat men een wens uitspreekt: 't Gaait die goud,
jong !
10. De voorwaardelijke wijs bedient zich van de woordorde
van de aantonende wijs; men hoort de bedoeling aan de
toon, waarop gesproken wordt.
Was ie wat eerder komen, din haar ie miteten kind, zo
proaten ze in Stad, zeggen de boeren.

11. De gewone uitgang van de onbepaalde wijs is en:
lopen, duren, vuilen; vaarven, roken, schoaven.
Bij doen, zain, goan en stoan alleen de n.

Er is een zeer grote groep van werkwoorden op jen:
a. gevormd van zelfstandige naamwoorden:
pittjen; mantjen (. = in de maan doun) , koopmantjen,
bultjen, piepstoaltjen (kinderspel) , nuunt jen, toentjen,
hoed jen, mond jen, hond jen, verzied jen, streek jen, riegjen,
nekjen, kwakjen, potjen, o f zóltjen, blad jen, mattjen =
handelen op de markt, kontjen, verkontjen, haandjen,
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kloe jk jen, borst jen, Ott jen = art maken van zijn eten;
negenoog jen, ganzebord jen, brik jen (kinderspelen),
pink jen = elkaar bij de pink vasthouden; sloot jen

slootgraven.
b. gevormd van werkwoorden:
knipoog jen; s jott jen, van sjorren; tik jen; stut jen; omwindjen, van winnen — wenden,gaan; snitjen, van
snieden; ook snietjen;
c. van andere woorden:
ainentwintegjen; kriegeraantjen; diedeldaantjen;

d. van woorden, waarbij de afleiding niet. (meer) gevoeld wordt:
kitt jen, nittjen, mOtt jen, hottjen en mishott jen, groet jen,
schontjen, prietjen, fietjen. mietjen, kwitt jen, snitt jen.

Naast deze jen-woorden zijn er een aantal werkwoorden
op ken, naar analogie van de verkleinwoorden op ke:
taimken, piepken, zok bewiefken, proemken, doemken,
hemken = een andere hemd aantrekken, schreef ken,
kifken,
ken, pi f ken, pa f ken, sniederken.
Evenals met eng zijn steeds nieuwe woorden met jen en
ken mogelijk. En men vormt er persoonsnamen van, die

de werking verrichten:
toentjeder, nitt jeder, kifkeder, stutjeder, groet jeder.

12. Groot is ook het aantal vormingen op eln en ern:
trampeln, broddeln, tiepeln, wibbeln, snobbeln, robbeln,
drubbeln, swiddeln, rabbeln, siddeln, dwarreln, zudeln,
snibbeln, kibbeln, kraiveln, foksein, swaiveln, kiddeln,
havveln, kekeln, schoedeln, stommeln, dommeln, miggeln,
haksein, prakseln, moddéln, maggeln.
Natuurlijk zijn daarbij een aantal werkwoorden, die atgeleid zijn van een woord op el:
boudel oetboudeln; hoagel - hoageln; beugeln - modder
oet 't daip beugeln; riggel -- n kaamp o f riggeln;
Op ern:
doddern, roddern, stuttern, bibbern, kippern, snuustern,
jaau wstern, klaauwstern, wilstern, plaaistern, haistern,
riestern, juchtern, lustern, schobbern.
Daarnaast: pluuster r pluustern; duuster - duustern;
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boaker r boakern; Opper r Oppern; dapper r zok bedappern; spieker - spiekern; mester r mestern.

Sommige van deze woorden zijn van werkwoorden gevormd:
snoeven, - snovveln en snobbeln; miegen - miggeln;
wippen - wibbeln; kieven - kibbeln; steuten stuttern;
beven - bibbern; snieden snittern; trappen r trappeln;
kweden (= spreken, al heel lang niet meer in gebruik) kwedeln; poazen r postern; griepen - gribbeln; hoelen
holvern; repen - repeln; schudden - schoedeln; stoken
steukeln; zaben - zabeln.

r
r

13. Het tegenwoordig deelwoord eindigt op end (e); bij goan,
staan, zain en doun op d(e).
1 k bin lopend komen. Hai is ter mit dounde.

De verbuiging is als die van het bijvoeglijk naamwoord:
etende en droagende gasten; lopend .wotter; lopende roos,
wandelode akkers, kroakende woagens.

14. 't Verleden deelwoord van sterke werkwoorden eindigt
op en; dat van zwakke werkwoorden op d of t, evenals
in 't Nederlands. Ik heb zain. Doe hest stolen. Hai is
stikt. 't Is mie mishott jed .

15. Maar groot verschil met het Nederlands is, als daar
naar de vorm twee onbepaalde wijzen op elkaar volgen
in zinnen als: ik heb hem horen lopen. De eerste van
deze twee infinitieven is in wezen een verleden deelwoord
en dat komt in 't Grunnegers duidelijk uit: ik heb hom
lopen heurd. Zo: ik heb 't aankomen vuild. Hai het 't
nait zain wild. Hai het 't nait woagen duurd. Zai het
't nooit doun kind.

't Deelwoord staat steeds achteraan.
16. Anders ook dan in het Nederlands heeft het verleden
deelwoord niet het voorvoegsel ge. Hai is komen. Ik
heb hom leu f d.
Als men een woord niet voelt als deelwoord, dan is 't
voorvoegsel bewaard gebleven. Ik bin in juli geboren.
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Zai was in Grunnen geboren en getogen. Hai is goud
gewoapend.
is het deelwoord de betekenis heeft van een bijvoeglijk
naamwoord, dan blijft ge behouden: gekookt eten; gestampte pót; gedoane zoaken; gemoalen kovviebonen;
n gegeven peerd; gedwongen verlof; gemetselde muren;
gesloten deuren; ze binnen gepakt en gezakt vertrokken;
't is die geroaden!

17. Op dezelfde wijze in samenstellingen, als men 't woord
niet voelt als deelwoord. Zo: ik heb der n plaaister op
legd, naast: 't is opgelegd pandoer.
't Is n oldgedainde.
n Jonggetraauwd poar.
n Gruingevaarfde deur.
n Rechtgeoarde Grunneger.

18. Verder blijft ge in de gebiedende wijs: Opgepast! Aangepakt! Geswegen!
Zo ook in daarmee overeenkomende korte bevestigingen:
o f gesproken! O f gedoan! Gelogen!
19. Ge staat ook altijd, als het deelwoord een voorwaarde
behelst. Dat laand is krap gemeten twij bunder groot.
In 't kort gezegd: doe blifst
st hier. Goud gerekend het
hai toch ook ale schuld nait.

20. Ten slotte hoort men ge ook altijd na on. Dat is ongelogen woarhaaid. Ongebraande kovvie. Hai zugt ter
ongedaan oet. Hai is nog ongebroken in zien kracht.

21. In de Gron. Volksalmanak voor 1892 vindt men een

studie van A. J. Smith van Noordbroek over 't Oldambtster dialekt. Dit artikel getuigt van grote nauwkeurigheid
en van scherp waarnemen. Daarin treft men de mededeling aan, dat willen, duren, kinnen, zellen en meugen
een dubbel verleden deelwoord hebben. Als voorbeeld
geeft hij:
Hai het 't wel doun wild,
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naast:
Hai haar 't wel doun wold, as
in de voorwaardelijke wijs.
Zo ook:
Hest hom nait vroagn duurd?
En:
Ik haar hom nait vroagen dust.
Verder op dezelfde wijze: Kind en kond; zeld en zold;
magd en mogd.
Dr. P. de Jonge, insgelijks uit het Oldambt, bevestigde
deze mededelingen in zijn rede over de Groninger taal
op de Algemene Vergadering van de vereniging Grunnen
te Hengelo in 1952.
't Verschijnsel is mij in de andere streken nooit voorgekomen. In Slochteren bestaan wel beide vormen, doc h
zonder verschil van betekenis. Wij zeggen daar door
elkander heen:
dat haar ik doun zeld en doun zold; doun wild en doun
wold; ik heb 't nait woagen duurd en nait woagen dust.
Doch alleen: dat haar ik nait doun kind; vorm kond wordt
nooit gehoord.

,

22. De lijdende vorm heeft evenals in het Nederlands het
hulpwerkwoord worden. Hai wor Of wezen.
In de voltooide tijden het hulpwerkwoord wezen. Hai is
o f wezen. Nooit zo als in 't Hollands: hij is afgewezen
geworden. 't Hoes is gusteroavend verko f t; nooit verkO f t
worden.

Toch heeft het Grunnegers die vorm wel, maar in een
geheel andere betekenis. Bv. Dat hoes ston al laank te
koop, moar op n duur is 't toch verkóf t worden. Men
drukt dus uit, dat iets na lange tijd toch nog gebeurt. Zo:
Jan is ook nog traauwd worden = eindelijk is Jan toch
nog getrouwd.
't Kind sturf al in November, moar doar in Kanadoa is
's winters de grond zo haard, dat 't jonkje is eerst in Pril'
moand begroaven worden.
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23. 't Werkwoord wezen heeft zich ook in het Grunnegers
zeer krachtig ontwikkeld.
1°. Zijn, als zelfstandig werkwoord: 't Gaait zo as 't
gaait, moar nait zo as 't wezen mout — 't kon wel beter.
Wat mout ter veur wezen? = hoeveel kost het? Der
huift niks veur te wezen. Hai kin der wel wezen = hij
heeft een goed bestaan. Dat mag neudeg zo wezen
dat heeft niets over. Der zel n beetje van wezen = daar
willen we een feestje van vieren. Hai kin der nait wezen
= a. hij kan 't er niet volhouden; b. hij heeft er geen bestaan. Hai kon der van de rook nait wezen. Ze mouten
der soms wezen en soms willen ze der wezen, zo heet
het van de lui, die vaak in de herberg zitten, zoals het
heet: voor de zaak; maar 't is: vlog over de weg en
,

laank in haarbaarg. — Doar kin je nait veur wezen
( klem op veur) = dat kun je niet verhinderen,
--- 1 k mag ter hail geern wezen
voorkomen.
't beviel mij er heel goed.
't Mos al wezen
dat = 't zou al moeten gebeuren, dat Wat is
ter = wat scheelt er aan? Och, der is niks. — Der is niks,
ook = er bestaat niets bovennatuurlijks. Wat ter wezen
mout, dat mout ter wezen = men moet zich niet verzetten
tegen noodzakelijke uitgaven. Veur wat mout wat wezen = de ene dienst is de andere waard. Niks wezen
en ook niks lieken, din bin je haildail niks = schertsend,
als men zich zelf of zijn huis opknapt. Elk wil wat wezen,
zee 't swien, en hai luip mit n krol in de steert = ook de
geringste heeft wel iets, waar hij trots op is. 't Kin nait
wezen = 't kan niet waar zijn. 't Kin wezen = 't is
mogelijk. Hai is hier lopend, mit 't rietuug, op scheuvels.
Dat wazzen heur = zij waren het; ook: dat wazzen zai.
Maar altijd in de vorm van de 4e naamval: as
ik die was, din dee ik 't; zo ook: as ik hom was;
2°. gebeuren. 't Zel aal wezen en wezen = 't plan komt
maar niet tot uitvoering. Zel 't wezen? = doe je het waarlijk? 't Zel wezen = wij zijn gereed; wij vertrekken. 't Kon
wel wezen, dat Voader nait in hoes was = misschien
was Hai het wel west, dat e twinteg gullen in e week
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verdainde= 't is hem wel gebeurd Vrouger din was
dat veul = vroeger gebeurde dat veel. As 't es was =
als 't eens gebeurde. Is 't dat e nait komen kin = als

hij misschien niet komen kan;
3°. duren. 't Is moar even ^-- duurt maar een ogenblik;
4°. er op aan komen. 't Eten smoakt hom best; 't is moar
al e 't verteren kin. --- Hai kon 't best doun, 't was allain
of e 't ook wol;
5°. wezen aan. Wat oareghaid is doar nou aan! Dat
wicht is gain snoetvol oareghaid aan. Met de klem op
aan: wat is ter aan? Dat bouk is niks aan. Zok haard
lopen is doar wat aan?
6°. Der was wat mit hom = er was iets, dat hem aan-

leiding gaf ;
7°. waard zijn. Eerappels is nait veul meer = ze zijn
niet best meer. 01 man is nait veul meer = kan niet
veel meer doen;
8°. te beduiden hebben, in: dat wat is. 't Het hom gain
geld kast, dat wat is. Het e joe ooit hulpen, dat wat was?
9°. te wezen wezen = uit te houden zijn. In de roemte is
't wel te wezen = a. een ruime woning bevalt goed; b. wie
genoeg geld heeft, gevoelt zich behagelijk. — 't Is hier
mit dij tocht nait te wezen = niet te harden. 't Is hier
wel kat te wezen = de kat heeft het hier goed;
10°. zeer eigenaardig is het gebruik van wezen, over-

tollig na andere infinitieven; (niet in Stad en W.K.) .
Dat wil ik die nait beloven wezen. Dat wik die wikken wezen = dat voorspel ik je stellig. Ik zel die wachten wezen.
Zowat kin je verwachten wezen. 1 k bin niks van die begeren. I k wil die woarschaauwen wezen. Dat wil ik joe
vertellen wezen. Dat kon ik nait van beur verlangen
wezen.
11°. 't is al, met de klem op is. Zel ik die even helpen?
---'t Is al; (nl. gebeurd, in orde). Vooral in 't W.K.: Hes
hom 't zegel van 't hooi? Dat was al. Ook zonder al.
Draai de laamp mar uut. --- Hai is. (d.V.);
12°. Hai duurt ter wel wezen = hij is niet bang. Zo mai
der mor wezen duren = maar durven optreden. Zai duurt
ter wezen = zij verkeert graag met jongens;
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13°. 't mag toel zo wezen == 't kon wel beter; hou konst
zo wezen? == hoe kon je daar toch toe komen?
14°. 't toes ies == er was toen ijs;
15°. det van wezen (W.K.) == de onaangename kant
zijn. Dit is er van: heut vraauwlu kennen gain vree hollen (d.V.);
16°. Ain ding is ter van...... == een ding is zeker:
17°. H ai is tet mor even == hij is erg klein en tenger.

'T ZWAKKE WERKWOORD.
Dit gaat uit op en of [ui, (ken). Die op jin en ken zijn
alle zwak, dat is: ze vertonen geen klankwijziging; hun
verleden tijd wordt gevormd met de of te: het verleden
deelwoord met d of t,
Runnen - ik run, tunde, heb rund.
Trappen - ik trap, trepte, heb trept,
Pittjen -ik pitt]e, pittjede, heb pittjed.
Proemken - ik proemke, ptoemkede, heb ptoemked.
De vorm van de verleden tijd met doe zou dus moeten
zijn: doe iooondest: doch deze vorm is voor 't gehoor
dezelfde als doe woonst. Hij wordt daarom nooit ge~
bruikt. Men zegt: doe hest ter iooond: doe hest tet op
hoopt; doe wast aan 't toinnen, aan 't plouqen, enz.

HET STERKE WERKWOORD'.
Dit heeft klankverandering in de verleden tijd en in het
verleden deelwoord, dat steeds op en uitgaat.
Van ouds werden de sterke werkwoorden naar de klankwisseling ingedeeld in 7 klassen:
I. blieven
blee]
bleven:
II. zinken
zonk
zonken:
III. gaiten
goot
qoten:
IV. nemen
nam
nomen;
V. geven
gaf
geven;
VI. droagen
druig
droagen;
VII. vangen
vong
vongen.
In wezen is deze indeling nog steeds dezelfde, doch er
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zijn tal van onregelmatigheden. Een aantal sterke werkwoorden hebben nu ook gedeeltelijk zwakke vormen. Wij
laten hier dus een lijst volgen van de meest voorkomende
sterke werkwoorden en we nemen daarin tevens de
onregelmatige op.

Aarven. Ik aar[, aarfde, heb aarfd. Altijd regelmatig
zwak.
Baargen. Ik baarg, ik burg, heb burgen.
Stad: ik borg. Ook: ik baargde.
Baarsten. Hai baarst, hai baarstte (borst), is borsten.
Baiden. Ik bai, doe budst, hai bult; ik bo (bood), ik
heb boden.

Bakken. 1k bak, bakte, heb bakt.
Bedaarven. I k bedaar f,, ik bedurf,, ik heb bedurven.
Beden. 1k bee, ik beedde, heb beden.
Bedraigen. 1 k bedraig, doe bedrogst, hai bedrogt; ik
bedroog, heb bedrogen.
W.K. en Hunzingo: doe bedrugs, hai bedrugt.

Beduden. Ik bedu, doe bedudst, hai bedudt; ik bedudde
of bedude; ik heb hom bedud wat e doun mos.
Begriepen. Ik begriep, doe begripst, hai begript; ik
begreep, heb begrepen.
Beswieken. Ik besr.viek, doe beswiekst, hai beswiekt;
ik besweek; ik bin besweken.

Betoalen. 1 k betoal, ik betoalde, maar ook ik betuil,
Hl. ik betoul; ik heb betoald.
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Bevelen. 1 k beveel, ik bevool (komt zeer weinig voor) ;
ik heb bevolen.
Bewegen. Ik bewoog, bewoog, ik heb mie bewogen.
Bieten. Ik biet, doe bitst, hai bit; ik beet, heb beten.
Binnen. Ik bin, ik bon, heb bonnen.
H1. en W.K. bienen.
Blieken. 1 k bliek, doe bliekst, hai bliekt; ik bleek. 't Is
bleken.
W.K. ook: 't het bleken.

Blieven. 1 k blief, doe bli f st, hai bli f t; ik bleef, bin bleven.
Blinken. Ik blink, blonk, heb blonken.

Bloazen. Ik bloas, doe blast, hai blast; ik bluis (H1.
blous), ik heb bloazen.
Blouden. Ik blou, doe bl6dst, hai blódt; ik blddde, heb
blód. Hl. en W.K.: doe bluds, hai bludt; ik blutte, heb
blud. W.K. ook: i k bludde.
Breken. Ik breek, doe brekst, hai brekt; ik brak, maar
ook al veel ik brook; ik heb broken.

Bringen. Ik bring, ik brócht of ik bróchte; ik heb
brócht. H1. ik bróchde; dit ook wel elders.
Broaden. 1 k broa; doe bradst, hai bradt, of: doe broadst,
hai broadt. ik braadde, heb broaden.
Brouden. 1 k bron, doe bródst, hai brádt; ik bródde, heb
bród. Old. en Vk. ik brui.
Buiten. 1 k buit, doe botst, hai bot; ik buitte af botte, ik
heb 't vuur aanbót.
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Buten. 1 k buut, doe butst, hai but; ook doe buutst, hai
buut. 1 k buutte, heb buut; ook: ik heb but.
Deugen, regelmatig zwak. Doch in 't Old.: doe dogst,
hai dógt, ik dógde, heb dógd.
Dienen. 't Dient, diende, is diend. Regelmatig zwak..
Doch in Hunzingo en in 't W.K. don, donnen.
Dingen. Ik ding, ik dong, heb dongen.
Dinken. Ik link, ik dócht of dóchte; ik heb dócht. Op
't Hl. en ook wel elders: ik dóchde.
Doeken (duiken) . 1k doek, ik dook, bin (onder) doken.
W.K. duken, Ook : ik doekte, en altijd: ik
doekte mie = ik boog.
Doun. 1k dou, doe dust, hai dut, wie doun. Ik dee,
doe deest, hai dee, ik heb doan.
Ook: wie dounen = wie doun.
In Ww.: ik dou, doe dijst, hij dijt; wie, ie en zij Bout;
ik dee, wie deet; ik heb doan. Ook: hij duit.
Gebiedende wijs: dou, Bout. Ook wel: duch! meervoud ducht!
In de vragende vorm naast doun wie ook dou wie, ook
samengetrokken tot: douve?
Zo ook: dat doun ie nait en dat dou ie nait. Er naast
deden wie hoort men: dee wie en deeve? Bv. Deeve doar
wel goud aan?
Drieven. I k drier, doe d ri f st, hai drift, ik dreef, ik heb
dreven.
Dringen. I k dring, drong, heb drongen.
Drinken. 1 k drink, ik dronk, ik heb dronken.
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Droagen. 1 k droag, doe dragst, hai dragt; ik druip,
heb droagen. H1. en W.K. ik droug.
Dunken. Mie dunkt, mie ducht (e) of mie dóchte; mie
het ducht (dócht).

Duden. 1 k du, doe dudst, hai dudt; ik dudde, ik heb
hom dud, hou dat e doun mos.

Duren (durven) . I k duur; ik dus of ik duurde; ik heb 't
nait doun dust of duurd. H1. en W.K. deuren: ik deur;
ik deurde of ik deurst(e) of ik durst(e); ik heb deurd,
deursi of durst.
Dwingen. 1 k dwing, ik dwong, ik heb dwongen.
Eten . Ik eet, doe etst, hai et; ik at, wie atten, ik heb eten.

Gaiten. 1 k gait, doe gutst, hai gut; ik goot, heb goten.
Gellen. 't Gelt, 't gol, het gollen.
Genezen. 1k genees, ik geneesde, ik bin genezen.
Geven. 1 k geef, doe ge f st, hai ge f t; ik gaf, wie gayven; ik heb geven.

Glieden. Ik glie, doe glidst, hai glidt; ik glee, bin gleden.
Glimmen. 1k glim, ik glom; ik heb glommen.

Gloepen. I k gloep, doe glopst, hai glopt; ik gloop, heb
glopen.

Goan. 1 k goa, doe gaaist, hai gaait; ik gong, ik bin goan.
Naast wie goan ook: wie gonnen. H1. en W.K.: ik
ging; Noordlaren: ik Bung.
In Ww.: ik goa, doe Bijst, hij gift; wie, ie, zij goat; ik
ging, bin goan.
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Griepen. Ik griep, doe gripst, hai gript; ik greep, heb
grepen.

Griezen, 't Grist mie tou, 't grees mie tou, 't het mie
tou grezen.

In dezelfde betekenis griezelra, doch dit is als afgeleid
werkwoord zwak: 't griezelt mie tau; 't griezelde mie.
Groaven, 1 k groa f , doe gra f st, hai gra f t; ik gruif,, heb
groaven. Hl. en W.K.: ik grout.
Haauwen, haauwgen. Ik haauw, ik huig, ik heb
haauwen of haauwgen. De verleden tijd is: ik hiw op het
Hl.; ik houw in 't Westerkwartier. Vrij algemeen is
daarnaast de zwakke vorm: ik haauwde, ik heb haauwd.
Schuringa vermeldt houwde voor De Leek, Warffum,
Bellingwolde; houw voor Zuidhorn, Noordhorn, Noordbroek, Finsterwolde; hiw voor Warffum en Holwierde;
huig voor Slochteren en de Vk.; huif voor Vlagtwedde;
hieuw voor Sellingen en Ter Apel. Huif wordt ook voor
Onstwedde opgegeven door A. H. Smith.
Haiten. Ik hait, doe haist, hai hait; ik haitte, heb haiten.
Hangen. I k hang, ik hong, heb hongen.
Hebben, 1 k heb, doe hest, hai het; ik haar, wie haren;
ik heb had. Naast het hai ook hedde? naast hebben .wie
ook heb wie en hèvve? Haarve = haren wie? Heie
hebben ie of heb ie?
In 't W.K.: het er? = het hai? Verder: heie of
hei m = hei jim = hebben ie?
Helpen. Ik help, ik hulp, heb hulpen. Ook: ik hol p,
heb hol pen. In Ww.: ik h61 p, heb hol pen.

te mie der op. Hai
Hevven, komt weinig voor. 1 k verhefte
is hoog verheven.
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Hoalen. Ik hoal, ik hoalde, doch ook ik huil, H1. ik hil,
W.K. ik houl of ik hail, Ww. ik hul.
Hollen. Ik hol, ik huil, ik heb hollen. Op 't H1. in de
verleden tijd ik hil; W.K. ik houl of ik hijl; Ww.: ik hul,
doch in Onstwedde ik huil.
Huiven. I k huif, doe huifst,
st, hai huift; ik hu f ; 't het
nait huifd, hufd.
Joagen. Ik joag, doe jagst, hai jagt; ik juig, heb jagt.
H1. en W.K. ik joug; Old. ik jaig.
Kaizen. I k kais, doe kust, hai kust; ik koos, heb kozen.
Kieken. Ik kiek, doe kikst, hai kikt; ik keek, heb keken.
Kieven. 1 k kief, doe kifst,
st, hai kift; ik keef, heb keven.
Kinnen. 1 k kin, doe kinst, hai kin; ik kon, heb kind.
Stad en Noordlaren ik kan. Noordlaren in de verleden
tijd ik kun. De vervoeging van kinnen = kunnen, en
van kinnen = kennen, is geheel gelijk. Alleen bestaat er
van 't laatstgenoemde werkwoord ook een zwakke verleden tijd: ik kinde hom = ik kon horror. Dit niet in 't W.K.
Klaiden. 1 k klai, doe kledst, hai kledt; wie klaiden; ik
klaidde of kledde; ik heb mie aankled.
Klimmen. ik klim, ik klom, bin klommen.
Klinken, 't Klinkt, 't klonk, het klonken. Dezelfde vormen bij 't werkwoord beklinken = krimpen.
Kloagen. Ik kloag, doe klagst, hai klagt; ik kluig, heb
kloagd. Hl. en W.K. ik kloug.
Kloeven. 1 k kloef, doe klo f st, hai klo f t; ik kloof, heb
kloven.
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Kniepen. 1 k kniep, doe knipsi, hai knipt; ik kneep, heb
knepen.

Kniezen

.

Ik knies, doe knist, hai knist; ik knees, heb

knepen.

Komeni

Ik kom, wie komen, ik kwam, wie kwammen,
ik bin komen. H1. en W.K. ik koom. Vragend: komste?
Hl. komze? Komde? = komt hai? W.K. koms? = kom
je? komt er? = komt hij? Koomwie? = komen wie?
Gebiedende wijs: kom, H1. en W.K.: koom! Ww.:
ik koom, wie koomt; ik kwóm, bin komen.
Men hoort ook kommen naast komen.
.

Kopen. Ik koop, doe ka f st, hai kaft; ik ko f te, heb kilt.
Kriegen. Ik krielt, doe krigst, hai krigt; ik kreeg, heb
kregen.

Krieten. Ik kriet, doe kritst, hai krit; ik kreet, heb kreten.
Krimpen. Ik krimp, kromp, bin krompen.
Kroepen. 1 k kroep, doe kropsi; ik kroop, heb kropen.
Kwienen. 1 k kwien, kwiende, bin wegkwiend. Dus
regelmatig zwak. Doch H1. en W.K.: ik kwon, bin
kwonnen.

Laaiden. 1 k laai, laaide, heb laaid. 't Werkwoord is geheel regelmatig zwak, doch daarnaast hoort men op 't Hl.
ik ledde, heb led. En de oude vorm led is nog levend in
de uitdrukking: hai wart doar led en zet = hij wordt daar

in alle opzichten verzorgd.
Doordien men dit woord led niet meer begreep, ontstond
een geheel nieuw werkwoord letten: wie mouten hom
letten en zetten = geheel verzorgen; met alles terechthelpen.
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Lagen. Ik laag, ik laagde, heb laagd. H1., W.K. en
Stad laggen. 't Werkwoord is geheel zwak geworden.
Laigen. 1 k laig, doe logst, hai logt; ik loog, heb logen.
Doe logst, gewoonlijk lokst uitgesproken; zo ook in de
gebiedende wijs. Hl. en W.K. doe lugs, hai lugt. Noordlaren: doe logst, hai logt. Ww.: ik tijg, doe lugst, hij lug.
Leggen. 1 k leg, legde, heb legd. 't Werkwoord is regelmatig zwak, doch in 't W.K. hoort men ook in de teg.
tijd: doe laaist, hai laait en ik heb laaid.
Men vergist zich nooit met leggen en liggen. Doch in
Hunzingo en 't W.K. is lèggen ook liggen. Doar legt
er = doar ligt e.

Loaden. I k boa, doe ladst, hai ladt; ik loadde, heb kaden.
Lezen. 1 k lees, leesde, heb lezen.
Lieden. 1k lie, doe lidst, hai lidt; ik lee, doe leest, hai lee,
wie leden; ik heb leden.

Lieken. 1 k riek, doe iiekst, hai liekt; ik leek, heb leken.
Liggen. Ik lig; ik lag, wie laggen; ik heb legen. In
Hunzingo en in 't W.K. lèggen -- lag legd.

Loaten. 1k boat, doe letst, hai let; ik luit, ik heb baten.
In Stad: dou ratst, hai lat. In Ww.: ik boat, doe ratst, hij
lat, wie boat; ik luit. Op 't Hl. en in 't W.K. is de verleden tijd ik bait.

Loaten = lijken. De enige vorm, die nog in gebruik is,
is let, in de tegenwoordige tijd, in zinnen als: 't let noa
regen = het lijkt naar regen. 't Let mie roar tou. Hou
let joe dat? Nij het rij. Zo in 't Old. en Ww. en nog veel
meer in Oost -Friesland, over de grens.
Lopen. 1k loop, doe lópst, hai lapt; in 't W.K. en in
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Ww. en ook vaak in Slochter: doe lópst, hai lópt.
Vert. tijd: ik luip; H1. en W.K. ik laip; W.W.K. ik liep.
1 k heb lopen. Ik bin noa Stad lopen.

Luden. 1 k lu, doe ludst, hai ludt; ik ludde, heb lud.
W.K. ook ik tutte.
Maarken. I k maark, maarkte, heb maarkt. Regelmatig
zwak. Doch men hoort ook: ik mork, heb morken; H1. en
W.K. ik murk, heb murken.
Maggen. Ik mag; ik mog; ik heb 't nait doun mocht,
magd. Ww. ik mochte.

Nevenvorm meugen. Wie meugen gain heerns. Gód is
aalmeugend. En vooral in het rijmpje:
Bie nkander deugen ze nait,
Van nkander meugen ze nait.
Melken. Ik melk, molk, heb molken.
Meten. 1 k meet, doe metst, hai met, maar ook doe
meetsi, hai meet; ik meette, heb meten.

Mieden, 1 k mie, doe midst, hai milt; ik mee, heb meden.
Ook geheel zwak: ik mie, hai miedt; ik miedde, heb mied.
Miegen. 1 k mieg, doe midst, hai migt; ik meelt, heb
megen.

Moaken. Ik moak, ik muik of ik moakte; ik heb moakt.
Hl. en W.K.: ik mouk; West W.K. ik moek.
Moalen ( fijnmalen) . I k moal, moalde, ik heb moa/en.
Ook nog in de verleden tijd ik muil, in de Marne ik moul.
Moalen (zeuren). I k moal, moalde, heb moald, regelmatig zwak. In de Marne ook: ik moul.
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Mouten, I k mout, doe most, hai mout; ik mos, doe most
hai mos; dat haar ik nait doun most.
In 't Z.W.K. moeten of moenen. Ik moet, doe moes of
moest; ik mos; ik heb moeten, ook wel ik heb moest of
most. In 't N. van W.K. monnen; ik mot, doe mos, hal
mot; wie monnen; ik heb dat doun monnen.
In Ww. ik mout, doe moust, hij mout, wie mout;
ik mos, doe most, hij mos, wie most; ik heb most of must.

Muiten. Ik muit, doe motst, hai mot; ik muitte of
motte; ik heb de schoapen opmót. Hl. ik muit, doe muts,
hai mut; ik muite, heb mut.

Nemen. Ik neem, doe nemst, hai neme; ik nam, wie
nammen; ik heb nomen.
Vragende vorm: neem wie? of neemve?

Oetschaaiden. I k schaai oet; ik schaaide oet, bin oetschaaid. Daarnaast: ik ben oetschaaiden, welke vorm de
enige is in 't W.K., 't H1., 't Gorecht en Westerwolde.

Ontginnen. Ik ontgin, ontgon, heb ontgonnen.
Plegen ( gewoon zijn) , komt nog voor in Hunzingo en
het Westerkwartier, alleen in de 1 e en 3e persoon van
de verleden tijd. Houner vouern dat plecht ik te doun.
Doar plechte keersvet op doan te wórren. In Ww.: de
011e plach te zeggen

Ploagen. Ik ploag, doe plagst, hai plagt (ook doe
ploagst, hai ploagt); ik pluig. (H1. en W.K. ik ploug);
ik heb ploagd.

Priezen. I k pries, doe prist, hai prist; ik prees, heb
prezen.

Proaten. Ik proat, doe proatst, hai proat; in de Vk. wel
doe pratst, hai prat; ik eruit. Hl. ik grout, doch veelal ik
proatte, in 't W.K. altijd: ik heb proat.
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Raiden. Ik rai, doe redst, hai redt; ik redde, heb red.
Ain klaiden en raiden. V iescha f t raiden; aigenred vier
schaft.

Geen wonder, dat de nevenvorm redden ontstond, die
geheel regelmatig zwak is: ik red, redde, heb red. Ik
mout mien aigen zoaken redden. 't Wórt aaltied red =
alles komt terecht.

Reuden. 1 k reu, doe t udst, hai rudt; ik reudde of rudde;
ik heb reud of rud.
Rieden. Ik rie, doe redst, hai ridt; ik ree, heb reden.
Riegen. 1 k rieg, doe rigst, hai rigt; ik reeg, heb regen.
Rieten. Ik riet, doe ritst, hai rit; ik reet, heb reten.
In 't W.K. niet in gebruik.
t; ik reef, heb reven.
Rieven. Ik tier, doe ritst, hai rift;

Riezen. 't Meel rist, rees, het rezen. n Rezen pankouk.
Roaden. 1 k roa, doe radst, hai radt; ik rou of roadde;
ik heb roaden. In 't W.K. alleen ik roadde, ook elders 't
gewone woord; op 't Hl. ook ik rui.
Geb. wijs: roa, roa, wat is dat?
Roaken. Ik roak, doe rakst, hai rakt; ik ruik (Hl. en
W.K. ik rouk; maar ook veel ik roakte); ik heb roakt.
Roazen, regelmatig zwak. Doch in de betekenis van
klinken, dan is op 't Hl. de verleden tijd rous. Dat sous
bie mie veul mooier.

Roeken. 1 k roek, doe rokst, hai rokt; ik rook, heb roken.
Roupen, Ik roup, doe rópst, hai ropt; ik ruip, heb
roupen. Hl. en W.K. doe rops, hal roet of doe róps,
hai rópt. Verleden tijd: ik raip.
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Ruden. 1 k ru, doe tudst, hai rudt; ik rudde, heb rud.
Schaaiden. Ik schaai, schaaide, heb schaaiden. Vergelijk oetschaaiden.
Schaiten. 1 k schalt, doe schutst, hai schut; ik schoot,
heb schoten.

Schellen. I k schel, ik schol, heb schollen.
Scheppen. Ik schep. De verleden tijd ontbreekt, doch
Dr. W. de Vries vermeldt voor 't W.K. God schaip.
Verleden deelwoord schaapen, en als bijv. naamwoord
geschoapen. Zaand is geschoapen grond.

Scheren. I k scheer, ik schoor, heb schoren.
Scheren = spannen. Ik scheer; ik scheerde, heb schoren of scheerd. Hai het taauwen schoren van 't schot
noar de muur. Doe hest 't linnen veur 't behang te stief
scheerd.

'Lok scheren = zich afgeven van het spel, wordt veelal
zwak vervoegd. Hai scheerde zok ter of, hai het zok ter
Of scheerd. Toch ook: hai schoor zok, hai het zok ter
of schoren.

Scheren ( schertsen ) wordt ook meestal sterk vervoegd:
hai schoor mie de gek aan. Hai het 't mit de gek
schoren.

Schienen. 1 k schien, ik scheen, de zun het schenen.
Toch hoort men ook: moan schiende.

Schieten. 1 k schiet, doe schitst, hai schit; ik scheet,
heb scheten.

Schinken, 1 k schink, ik schonk, heb schonken.
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Schinnen. Ik schon, ik schon of ik schinde, ik heb
schonnen, 't kópke is schonnen.
Schoeien. Ik schoel, ik schoelde (ook ik school), ik
heb schoeld.

Schoeven. Ik schoef,, doe scho f st, hai schoft; ik schoof,
heb schoven.
Schrieven. 1 k schrier, do e schrifst, hai schri f t; ik
schreef, heb schreven.

Schrikken. Ik schrik, schrikte, bin schrikt. In Stad en
W.K.: ik schrok, bin schrokken.
Sliepen. Ik sliep, doe slipsi, hai slipt; ik sleep, heb
slepen. Oetsliepen zwak. 1 k sliepte hom oei, heb hom
oetsliept.
Slieten. Ik sliet, doe slitst, hai glit; ik sleet, heb sleten.
Sloagen. Ik sloag, doe slagsi, hai slagt; ik sluig, Hl.
en W.K. ik sloug; ik heb sloagen.
Ww. ook sloan; ik sloag, doe slijsi, hij slijt; ik sluig,
ik hebbe sloagen.

Sloapen. 1 k sloap, doe slepst, hai slept; ik sluip, H1. en
W.K. ik slaip; ik heb sloapen.
In Stad: doe slapst, hai slapt; Ww. doe slapst, hij slap.
Sloeken. 1 k sloek, doe slokst, hai slokt; ik slook, heb
sloken. W.K. en ook wel elders zwak.
Sloepen, weinig gebruikelijk. Ik sloep, doe slopst, hal
slopt; ik sloop, bin slopen.

Sloeten. Ik sloet, doe sluist, hai slut; ik sloot, heb
sloten.
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Smelten. Ik smelt, ik smolt, heb smolten. Nevenvorm
smelken (H1.)

Smieten. Ik smeet, doe smitst, hai smit; ik smeet, heb
smeten.

Smoaken. 't Smoakt; 't smuik, H1. en W.K. 't smouk;
't het smoakt. In de verl. tijd ook 't smoakte.
Snieden. I k snie, doe snidst, hai snidt; ik snee, heb
sneden.

Snoeven. Ik snoef, doe sno f st, hai sno f t; ik snoof,
heb snoven.
Snuden. I k snu, doe snudst, hai snudt; ik snudde of
snude; ik heb snud of snuud. H1 . en W.K. snuten: ik
snuut, snutte, heb snut; ook snuutte, heb snuut.
Spannen. Ik span, spande, heb spand. Regelmatig
zwak geworden.
Spieten. 't Spiet mie, 't speet mie, 't het mie speten.
Uit het Hollands, gelijk blijkt uit de vorm 't spiet mie,
tegenover hai snidt, hai smit enz. 't Gewone woord is
muien; in 't W.K. muiten; aldaar komt spieten niet voor.
Spinnen. Ik spin, ik spon, ik heb sponnen.
Splieten. 1 k spliet, doe splitst, hai split; ik spleet, heb
spleten.

Spreken. 1 k spreek, doe sprekst, hai sprekt; ik sprak,
heb sproken.

Springen. Ik spring, sprong, heb sprongen.
Staarven. Ik staar,F, ik sturf, hai is sturven.
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Steken. Ik steek, doe stekst, hai stekt; ik stook of stak;
ik heb stoken.

Stelen. I k steel, ik stool, heb stolen.

Steuten. I k steut, doe st4tst , hai st6t; ik stótte,
heb stót.

Stiegen, zeer weinig gebruikt. Ik stieg, steeg, bin stegen.
Stieven, regelmatig zwak: ik stief,, stie f de, heb stiefd.
d.
Doch in Stad en W.K. zai stift, steef, het steven.

Stinken. 't Stinkt, 't stonk, het stonken.
Stoan. I k stoa, doe staaist, hai staait; ik ston, heb
stoan. Ww. ik st6n.
Stoeven. 't Stoft, 't stoof, het stoven.
Strieden. Ik stree, doe strikst, hai stridt; ik stree, heb
streden.

Strieken. 1 k striek, doe strikst, hai strikt; ik streek,
W.K.ik strook, wie streken, W.K. wie stroken; ik heb
streken.
Stroepen. (W.K.) 1°. streupen; 2°. strupen. Ik stroep,
doe strupst of stropst, hai strupt of stropt; ik stroop,
heb stropen.

Swaarven. I k swaarf,, ik swurf,, heb swurven.
Swaiten. 1 k swait, swaitte, heb swait, dus regelmatig
zwak. Doch naarnaast: ik swait, doe swutst, hai swut,
H1. en W.K. doe swits; hai swit; ik swutte (switte); ik
heb swut (swit) .

Swellen. 't Swelt, 't swol, 't het swollen.
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Swemmen. Ik swem, sworn, heb swommen.

Sweren. Ik sweer, sweerde (swoor), heb sworen.
Swiegen. Ik swieg, doe swigst, hai swigt; ik sweeg,
heb swegen.
Swinnen. Ik swin, swop, heb swonnen.

Tieden = trekken, verouderd. Nog in gebruik in
Westerwolde: Hij tiedde noa Winschoot. Wie bint
om zeuven uur oettied.

Tiegen = trekken, verouderd. Bij Reijnders in de
Hauwliks-Brt f nog: ik tieg aan 't bounen, schrobben,
vegen. En in de Roare Raais: ze teelt mie bie de brouk.
In 't deuntje van Haspeltak de vorm togen:
Haspeltak en Snorrepiep
Dij togen over 't veld.
't Deelwoord getogen nog in: geboren en getogen;
ingetogen, opgetogen en onvertogen.
Tillen. 1 k til, doe tilst, hai tilt; ik tilde, heb tild. Dus
regelmatig zwak. Doch daarnaast ook algemeen: ik
tol; ik heb hom optollen.

Treden. 1k tree, doe tredst, hai tredt; ik treedde, heb
treden.

Trekken. I k trek, trok, heb trokken.
Trevven. 1 k tref, trof, heb trovven.
Trillen, regelmatig zwak, met daarnaast op 't Hogeland: ik trol, doe trolst, hai trol in de verleden tijd.
Valen. 1 k vaal, ik vol, bin valen. Hl. ik vil; Ww. ik
vuil; Onstwedde ik val; Sellingen en Ter Apel ik vul.
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Vangen. Ik vang, vong, heb vongen.
Vechten. I k vecht, vocht, heb vochten.
Verbanden. 1 k verbai, doe verbudst, hai verbudt; ik
verbo, heb verboden.

Verbannen. Ik verban, verbande, heb verband. Doch:
hai is verbannen naast: hai is verband.
Verbraiden, 1 k verbrai, doe verbredst, hai verbredt; ik
verbraidde; ik heb de loan verbraid.

Verdaarven. Ik verdaarf,, verdur f , heb verdurven.
Verdraiten. 't Verdrut, 't verdroot (verdrutte), 't het
mie verdroten.

Verdwienen. 1 k verdwien, verdween, bin verdwenen.
Vergeten. Ik vergeet, doe vergetst, hai verget; ik vergat, heb vergeten.
Verlaizen. 1 k verlais, doe verlust, hai verlust: ik verloor, heb verloren.
Verweeten. 1 k verwiet, doe verwitst, hai verwit; ik
verweet, heb verweten.

Vinnen. I k vin, doe vinst, hai vint; ik von, heb vonnen. H1. en W.K. vienen.
Vlaigen. 1 k vlaig, doe vlogst, hai vlogt; ik vloog, heb
vlogen. H1., W.K., Stad en Ww. doe vlugst, hai vlugt.
Vlechten. I k vlecht, ik vlocht, heb vlochten. Ook zwak
vervoegd.
Vluiken. I k vluik, doe vlókst, hai vlokt; ik vlokte,
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heb vlokt. W.K. Ik vluik, doe vluiks, hai vluikt; ik
vluikte, heb vluikt.

Voaren. Ik voar, ik voarde, bin voaren.
Vollen. I k v61, volde, ik heb vóld. Doch ook: ik heb
hannen vollen; mit vollen hannen.

Vouden. I k you, doe vódst, hai vódt; ik vodde, heb
vod. Weinig gebruikelijk; doch algemeen: wat zoepenbrij nait vódt! En ook gewoon in gebruik: opvouden.

Vraizen. 't Vrust, 't vroor, 't het vroren. Ook: 't verrust, verroor, verroren.

Vreken. 1 k vreek, vreekte, heb vroken.
Vreten. 1 k vreet, doe vretst, hai vret; ik vrat, wie
vratten; ik heb vreten.
Vrieven. 1 k vrief, doe vrifst, hai vrift; ik vreef, heb

vreven.

Vringen. 1 k vring, ik vrong, heb vrongen.
Vroagen. Ik vroag, doe vragst, hai vragt; ik vruig,
heb vroagd.

Vrouden. 1 k vrou, doe vrodst, hai vr6dt; ik vr6tte,
heb vrot. Stad, H1. en W.K.: doe vrudst, hai vrudt, ik
vrudde, heb vrud, naast ik vrutte, heb vrut. Old. en

Ww.: vruiten, vrótte, vrót.
Waiden. 1 k wai, doe waist, hai waidt; ik waidde, heb
waid. Doch W.K. en H1.: doe widst, hai widt; ik
widde, ik heb wid. Old. en Vk.: doe wedsi, hai wedt,
ik wedde, ik heb wed.
Waiten. 1 k wait, doe waist, hai wait; ik wos, wie
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wozzen; ik heb waiten. Hl. en
ik wiste.

W.K.: ik wis; W.K. ook

Wasken. 1 k wask, doe wast, hai wast, wie wasken;
ik wosk, heb wosken. W.w.: Wie waskei; ik waskede,
heb wasked.
Wazen. Ik waas; ik wos, heb wozzen; (wazen = in
de lengte groeien) .
Naast wozzen 't verleden deelwoord wazen, doch dit is
bvn. geworden = volwassen. 't Is n wazen wicht.
Wegen. Ik weeg, woog, heb wogen.
Weven, ik weefde, heb weefd.
d. Het sterke verleden
deelwoord is nog niet geheel verdwenen. Ook als bvn.:
weven goud.

Wezen. Ik bin, doe bist, hai is; wie binnen. I k was,
doe wast, hai was, wie iwazzen. 1 k heb west. Ook ik
bin west wordt gehoord.
Wieken. Ik wiek, doe wiekst, hai wiekt; ik week, bin
weken.

Wieten. 1 k wiet, doe witst, hai wit; ik weet, heb weten.
Wiezen. I k wies, doe wist, hai wist; ik wees, heb
wezen.

Willen. 1 k wil, doe wilt, hai wil; ik wol, ik heb wild.
Stad: doe wist. De verleden tijd doe wolf, in Stad doe
vost. Dat wil ik, ook dat wik. Zo: dat wol ik = dat
wok. Wivve, Hl. en W.K. wiwwe = willen wie? Dat
haar ik wel es zain wild = dat had ik wel eens willen
zien. W.K. doe wils; wilstoe?
Winken. Ik wink, winkte, heb winkt. Daarnaast: ik
wonk, ik heb wonken.
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Winnen (winden) . 1 k win, ik won, heb wonnen.
Winnen (winnen) . Ik win, ik won, heb wonnen.
Winnen, Stad, Hl. en W.K. wènnen = wennen. 1 k
win, winde, ik heb wind; W.K. ik won en heb wonnen,
naast ik heb wènd.
Winnen, Stad, Hl. en W.K. wènnen = wenden. Regelmatig zwak.
Woagen. Ik woag, doe wagst, (doe woagst), hai wagt
(woagt); ik wuig (Hl. en W.K. woug); ik heb woagd.
Veelal is de verleden tijd zwak: ik woagde; dit is regel
geworden in het W.K. Nog meer algemeen is de omschrijving wat duren = ik duurde 't nait woagen.
Worden. Ik wór, ik wór, ik bin worden.
H1. ik wer of ik wódde; W.K. ik wórre ^ ik werd;
mv. wie worren. W.K. ook veel: ik wer, wie werren.
In de Veenkoloniën naast ik wor, de vorm ik wuier of
ik wuir; voor medeklinkers meestal wui: hai wui zaik.
Zain. Ik zai, doe zugst, hai zugt; wie zain of zainen;
ik zag, wie zaggen; ik heb zain. Geb. wijs ook zich! Dit
niet in Stad en W.K. In Noordlaren: ik zai, doe zutst,
hai zut.

Hl. en W.K.: Doe zigs, hai zigt. Hl. in de verl. tijd:
hai zaag. Ww.: 1 k zij, doe zugs, hij zug; iwie zijt.
Zeggen. I k zeg, ik zee, heb zegd. W.K. ook doe zaaisi,
hai zaait; ik heb zaaid.

Zeilen. I k zei, doe zelf, hai zei; ik zol, doe zolt, hai zol;
dat haar ik nait doun zeld. Stad: ik zal, dou tast; hai
zal, wie zallen.

Ziegen (tochten), 't zigt hier; Hl. en W.K. 't ziegt of
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ziegent hier.
't ziegende.

't Zeeg, doch gewoonlijk 't ziegde,

Ziegen = neerzijgen, alleen Hl. en W.K. Hai ziegt;
zeeg of ziegde. Ze is ien n anner ziegd of zegen.
Zingen. 1 k zing, zong, heb zongen. Ww. ik zang.
Zinken. Ik zink, zonk, bin zonken.
Zitten. Ik zit, ik zat, wie zatten; ik heb zegen.
Zoegen. I k zoeg, doe zogst, hai zogt; ik zoog, heb
zogen.
Zoepen. Ik zoep, doe zopst, hai zoet; ik zoop, heb
zopen.
Zuiken. 1 k zuik, doe zachst, hai zacht; ik zachte,
heb zacht. Hl. en W.K.: ik zuik, doe zags, hai zagt,
ik zachte, heb zacht.
Vragende vorm: wat zachde? Hl. wat zagde? W.K.
wat zogder? wat zachter?
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'T BIJWOORD.
1. 't Bijvoeglijk naamwoord doet dienst als bijwoord. Hai
fopt haard. Kinder 'wazzen goud rusteg. Hai schrai f de
ontzettend haard.

2, Zeer vaak gaat het bijwoord op e uit, als het staat bij
een bvn, of bij een ander bijwoord. Gelieke goud ter
om. Van dichte bie. 't Was gloepende mooi. Stop.
pende vol. Hai het ontzettende haard votmoakt. 't Was
donderze kold, bitterlieke kold. Gloepende kwoad;
haartstikke dood, nog lange nait; ik dou 't stomme geern:
't kind lag glinne wakker. (Hl. glin wakker) .
3, 't Bijwoord hail neemt de e aan in zinnen als:
t is n hail(e) beste kou.
Doch als er een onzijdig woord volgt, dan niet:
t Is n hail best peerd.
De e hoort men ook bij sommige sprekers in zinnen als:
t Was haile mooi.
'

'

'

4. De bijwoorden hier, doar en woar nemen ter versterking
zo bij zich in zinnen als: Woar mout ik wezen, hierzo?
Nee, doarzo. — Woarzo din?
5. Verkleinwoorden treden soms als bijwoord op. Hai het
hier moar eventjes touhollen. Zuitjes lopen! Zai komt zo
doalkies (voor doadelkjes). Mag ik joe evenkes spreken?
6. Ook achtervoegsels vormen bijwoorden, vooral liek.
Hai is riekelk lói =
= nog al lui. Zai het anliek (aigenliek)
gain schuld, ja meugelk haildal nait.
Met s : 't Is vergevenze kold. Hai kin stórms haard
lopen.
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7. Woordverbindingen doen vaak dienst als een bijwoord:
van boeten, noar binnen, hai kwam maal van boven. Ook
voorzetselbepalingen met een znw.: hai kwam doar best
te laande. 1 k zag 't, houdat e te moade kwam. Daarbij
dus nog de oude naamvalsvormen. Zo ook onderwegens,.
tussentieds, in der tied, op n bainen.

Als tijdbepalingen dienen de oude vormen: 's morgens,

.

's middags, 's oavens, 's nachts, 's warreldoags, 's zum-mers, 's vorrel joars. In 't W.K. zonder de 's.

8. Een belangrijke woordverbinding in ontkennende zinnen is aanwezig in gezegden als:
't Het nait snijd, dat wat bedudt = 't heeft haast niet
gesneewd.
Der is gain regen valen, dat wat oetmoakt.
Doar krigt e gain vergouden veur, dat wat betaikent.
9. Tegen

aan =

1°. tegen (letterlijk) . Ledder staait tegen muur aan.
Fig. Der n borrel tegen aan gooien = een borrel drinken
tegen zijn verdriet, tegen de kou, tegen de warmte;
2°. tegen in. Hai wórt ter kwoad tegenaan. Doar móie
joe tegen aanzetten = tegen verzetten.
3°. zo goed als. Hai zopt al tegen n polderkeerl aan;
4°. zijn uiterste best doende. Zai het ter al veuls te laank
tegenaan aarbaid (H.O.) ;
5°. der tegenaan hangen = tegen iets opzien;
6°. der tegenaan kinnen = tegen iets op kunnen. Tegen:
zo'n overmacht kon ik nait tegen aan.

10. Zeer veelvuldig is het gebruik van 't bijwoord tou met
allerlei schakering van betekenis:
1°. toe; duidt de richting aan. Hai runde noes tou.
Noar kerk tou = naar de kerk. 't Gaait om joe tou = om
u heen. Noa ber tougoan. Fig. Dat vaalt tou = valt mee.
Om 't hoes tou lopen, om toavel tou zitten. Op de koop
tou. 1 k heb ter niks tou te zeggen = over te zeggen. Ain
wat tou willen = iemand iets gegund zijn. Ik deed 't heuren der tou = ik luisterde maar. Doar gaait n bult sokker
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tou = daar moet veel suiker bij. Dat het ter gain goud
tou Joan. In W.W.K. ook als voorzetsel: Ik moet even
toe de kist = bij de kist, om er wat uit te nemen. Zo ook:
hij ging toe de kaan met zupen;
2°. aan... tou, duidt het einde der beweging aan. 't Kwam
nait aan mie tou. Aan dis tied tou. Dat is tou (tot)
doar aan tou. Ik bin der aan tou = ik ben zo ver. Hai
is ter moar maal aan tou 't is slecht met hem gesteld.
Van tijd: 't is aan tou dat e komt = hij kan ieder ogenblik komen. Zai is hoast aan tou = zij loopt op het laatst.
Zo ook: kou is aan tou;
3°. as ter tou; Stad aster aan tou, letterlijk: als daartoe
= in hoge mate. Hai kin laigen astertou;
4°. in verbinding met een bvn. 't Is mie mooi tou =
ik gevoel het als iets moois. 1 k bin der tou wind = er aan
gewoon. Dat is naarns tou nut = is nergens goed voor.
Doar bin ik niks tou weerd = daar deug ik niet voor. Ik
bin der nijschiereg tou = benieuwd naar. Eerbijen bin ik
slim nij tou = daar verlang ik naar, omdat ik ze nog niet
gehad heb. Ales was mie der nog slim aigen tou. 't Rook
hom lekker tou = hij vond die reuk lekker. 't Pruitt mie
zoer tou;
5°. om aan te duiden, dat de handeling doorgaat: hai
sluig moar tou;
6.° aansporing. Sloag es tou, ast duurst! Tou ais!
doe het maar! Tou mor! doe duurst ja wel = pak aan;
7°. bie tou = overtollig. 01 man is ter moar n beetje
bie tou;
8°. dat komt doar nait bie tou = dat komt daar niet

vandaan;
9°. gesloten. Ogen tou doun. Vandaar als bvn.: Deur
was tou; wie kwammen veur n toue deur;
10°. als voorzetsel = bestemd voor. Dat vlaais is tou
m6rn. Hai is goud tou plougpeerd. Dij jas is nóg best tou
doags. Dat is tou tied verdrie f . Geld tou de raais. Wotter

tou de kovvie. Hai het 't geld, 't verstand ter tou. Hai het
ter net n pokkel tou. Doar is tied tou neudeg. I k geef ter
tien gulden tou. Hou mout 't laand ter tou huren. Doar
is road tou. Ik zel die helpen tou 't waark. Doar mouve
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n stok 6/ vair tou wezen. 't Plak is geschikt tou bauwen
(d.V.) = om er een huis op te zetten. Doar gaait n bult
iezer tou = is er voor nodig. De beste rogge gaait tou
roggen stoet. Doar het e n knecht tou. 't Laand is verhuurd tou eerappels en doar is 't ook best tou. Ik heb
aal 't waark ter tou doan. 't Weer is mooi tou toentjen.
Doar was gain aander tou = daar was niemand anders
voor geschikt, voor aanwezig, voor beschikbaar. Doar
het hai 't geld tou doan. Zai krigt ter toch n man tou =
zij ('t zwangere meisje) krijgt toch een man (voor haar
kind) . Hai deugt nait tou Boomnee, al het e der ook tou
leerd. Hai bruukt ter goud tou = hij gebruikt er medicijnen voor;
11°. tot, in uitdrukkingen als: Zai het heur moeke tou
zok nomen = bij zich in huis genomen. Hai het Willem
tou kammeroad. Ze lopen veul tou nkander = gaan veel
met elkaar om;
12°. tot aan. Ze binnen tou heur joaren = a. zij hebben de leeftijd; b. ze zijn mondig. Hai zel wel tou bedoaren komen. Tou traauwen is ze nooit komen;
oet = uit. Tou tuien hoes, tou deur oet!
13°. tou
Zai is al tou 't hoes oet = zij dient al. Kou is tou 't laand
oet = uit de wei gelopen. Hai is tou leerjoaren, tou
schoul oet. Hai is tou 't lieden oet = hij is dood. 't Trekt
mie, 't begroot mie tou tonen oet. Hai kwam tou
't stro oet kroegen. Zo ook: 't Waait hier tou in. Goat
mor tou dij deur in. (Hl. overal te.)
14°. behalve. Tou mie is ter nog ain. (Niet Stad en
W.K.)
15°. bij. Ik dou der nog wat wotter tou. Zai drinkt
kovvie tou heur brog. Kóien kniegen lienkouk tou. Wie
mouten eerappels tou kopen (bij die we zelf hebben) .
Geld tou geven = nog geld geven aan iemand, die ons
iets schuldig is;
16°. Hai het 't er tou doan (klem op doan) = hij is overleden; zachter uitdrukking dan: hai is dood. Hai zel 't ter
wel tou doun = hij wordt niet weer beter;
17°. Wel is schuld ter tou? = wie is schuld er aan? (Niet
Stad en W.K.) ;
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18°. tou onzent (verouderend) = bij ons. Komt ook es
tou onzent;
19°. Dat kwam der tou! = dat kwam er op aan;
20°. er op toe. Ik mos n gullen tougeven. Hai krigt n
schoap tou. Ik was bliede tou, dat ik ter Of was. Dij
keur het, het kwel tou = keur baart angst;
21.° om de familiebetrekking aan te duiden: Hai is n
neef tou mie;
22°. in uitroepen: Grode God nog tou!
23°. mor tou = al door. Hai aarbaidt mor tou. Laagt
mor tou! = die 't laatst lacht, lacht Set best;
24°. extra. Zai verdaint nog al es (leeg n stuver tou;
25°. noa (r) tou = naar. Hai wil noa Slochter tou. Noar
hoes tou, gewoonlijk noes tou; dit niet in 't W.K. Dood
wacht ons aalmoal, mor naimand dij der noa tou .wil.
Doar wol e nait noa tou = daar wilde hij niet van horen;
dat wou hij niet toegeven;
26°. Der wazzen vief tou = a. 't kwam toe aan vijf personen; b. er waren er vijf voor aangewezen;
27°. In tal van uitdrukkingen als: ik kwam der over tou.
Ik zit ter achtertou = achterheer.

28°: Uit de voorbeelden onder 10-15, 18 en 21 blijkt,
dat tou dienst doet als voorzetsel. Daarnaast hebben wij
het voorzetsel tot in uitdrukkingen als: Dat is mie tot last
en niet: tou last. Dat zeg ik tot zien eer. Woagen kwam
tot stilstand. Dat lópt tot honderd, of: aan honderd tou.
Tot vanoavend! Misschien is tot uit het Hollands ingedrongen. Zo hoort men: ik goa mit tot 't Veurdaip. Maar
van ouds was het, en nog is het gewoner: aan 't Veurdaip tou. Het woord tot schijnt door te dringen. Zo hoort
men in de Veenkoloniën tot mien deur oet; elders overal
tou mien deur oet!
11. Aits is niet het Hollandse iets, doch treedt op als bijwoord = even. As 't aits kin = als 't maar enigszins
kan. As 't aits wat wil = als 't maar even meeloopt.
As ik 't moar aits bezetten kin = als 't mij maar mogelijk
is, het te doen. ('t Holl. iets is bij ons wat. Geel hom wat.)
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12. Het Hollands bijwoord er is, behalve in het Westerkwartier, altijd der, na een scherpe medeklinker ter.
Wie komen der nait; wie goan der nooit hin. 't Is ter
nait. 't Het ter slim te keer goan. 't Is ter te broaden.
In 't W.K. nooit ter, meest der, doch daarnaast ook er:
De vogel vloog er 61. Wie kopen er aaltied. Daar ook
steeds der in de zinsaanhef: Der het es n keunenk west.

13. heer = 1°. hierheen. Toon, kom hier heer! Tied is ter
heer = de tijd is om. De ring is ter al weer heer = de
(verloren) ring is alweer terecht;
2°. vandaan. Woar bist heer? Hai wait nait van woarhèn of 'woarheer = hij weet nergens van.
3°. 't woord duidt in 't algemeen een beweging aan.
Achter ain heer zitten = iem. vervolgen. Ze zitten apmoal over mie heer = zij vallen mij al te zamen aan.
Over ain heer zitten = de baas over iemand spelen. En
zowat heer = enzovoort. Wat gaait 't ter heer! = wat
gaat het er te keer!
4°. heer drukt een tijdsbegrip uit. Aal 't waark van drij
doagen heer = sinds drie dagen. 1 k kin hom al van
joaren+ heer.

5°. In 't Oldambt en Westerwolde hoort men herom =
in 't rond. Dit uit heer om; zie hin om, in om,
onder no. 16.
Zo in 't oude plaatsversje:
Laleweer en Daleweer,
Fimel, Raaide en Borgsweer,
Oterdom en Faarmsom,
Dat ligt doar aal bie diek herom.
In Ww. ook de vorm aromme: Ze wuilde aal moar
aromme (Neuteboom) . Fig. Doe lugst ter moar wat in
aromme = doe loksi ter mor wat in om.

14. In 't Oldambt op dezelfde wijze, in letterlijke betekenis
herin = naar binnen. Dat binnenwoater mout de Dollerd
herin (A. Abels.)
Abels schrijft harin; het volk voelt geen verband meer
met her = heer.
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15. hin = 1°. bijwoord van plaats. 1 k goa der hin. Hou ver

is dat hin! = hoe ver is het weg? Hin en weer, vaak
hinneweer. Ik wait nait, woardat e hin of heer is. Fig.
Hai dinkt zo ver nait hin. 't Lópt nog wat hin = 't kan
er mee door. Hai was deur 't kwoade hin.
2°. bijwoord van tijd. Hai is al wat hin = al vrij oud.
Hai kin laank met zien klaaier hin.
3°. voort. Ik luit hom moar wat hin proaten. Hai zat
ter stil bie hin. Wie pruiten over de oorlog en zowat hin
= enzovoort.
4°. 't hindert niet. Loat 't hin wat vraizen. 't Mag hin
den zo wezen = al is 't dan ook zo.
5°. neer. Leg de petriezen doar moar hin.
6°. Er is ook een ander woord hin, Hollands heinde, dat
letterlijk dichtbij betekent.
Dat wollen ze hin of bie noa nait = volstrekt niet.
Hai kin 't hin of omtrint nait doun = op verre na niet.
't Liekt ten hin of woar nait noa = helemaal niet.
7°. Aandacht verdient hin goan, dat in de betekenis van
te werk gaan de rol van een hulpwerkwoord verricht:
1 k bin hingoan en heb vot schreven. Hai gong hin en
stak n piep aan. In beide gevallen blijft de handelende
persoon rustig op zijn stoel zitten. Dat er aan de letterlijke betekenis in 't geheel niet meer gedacht wordt, blijkt
uit een zin als deze aanspraak tot een te bed liggende
zieke: Goa hin en blief nou moar rusteg liggen.
8°. Ook voelt men de letterlijke betekenis van hin niet
meer in een zin als:
Zoo'n mooi wicht mout wiede wereld henin (Mw. de
Haas----Okken.) Henin = hin in; ook vaak uitgesproken in in. Hai het in Oost west, daip de wildernis in-in.
9°. in wanorde. Dij bouken laggen der moar wat hin.
^t Laand lag ter hin veur n vogelwaaide.
10. 4 ongebruikt. Help hom moar, 't geld ligt ter toch
moar hin.
Zo ook: hai staait doar net hin as n aarme zundoar.
16. Evenals hin in tot henin en daarnaast tot in in werd, is
het gegaan met hin om. Men zegt in om en men denkt
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daarbij niet meer aan hin. 't Is een nieuw begrip geworden: a. in 't rond, langs een omweg, de oorspronkelijke
betekenis: Loop gaauw 't vonder in om! En dan: wie
lopen Stad in om = wij dwalen wat door de Stad. Laamp
licht koamer in om = laamp licht in koamer om.
b. in de buurt. De Roeten ligt doar bie Slochter in om.
Vergelijk herom, letterlijk heer om tegenover hin om.
17. Op dezelfde wijze heeft in op de plaats ingenomen va n
hin op. Ze wonen n oareg in Drint in op = in de richting van Drente, d.i. in Drente en dan ver weg. Nu
veelal: in Drint op.

.

18. Integen. Dit woord hoort men in Westerwolde en bij

ouderen ook nog wel elders, doch niet in Stad en 't W.K.
Vooral met komen. Zai kwammen ons integen. Ook fig,
= zij kwamen tegen onze mening op . Bij Jan van Putten: Geessie vol mie integen.
19. Nait. 't Ontkennende bijwoord staat vaak achteraan, in
tegenstelling met het Nederlands. Zo nait = niet zo.
Dat is zo nait, dat bli f t zo nait; tegenover: dat is nooit zo,
naarns zo. Dat kin zo mor nait = niet zo maar. Dat
krielt ie overaal nait = niet overal. Dat gebeurt aaltied
nait = . niet altijd. Dat gaait aaltied zo nait. Ins nait
niet eens. 't Is ins nait woar; hest ter ins nait west. Doch
W.K. nait enzen. Voor gain beste tied aldaar: 't was
nait n beste tied. Ook: hai het doar nait n bult geld veur
geven = gain bult geld. Doch overal: nait ales = niet
alles. 't Is nait ales, om veur tien kinder de kóst te verdainen = 't valt niet mee. 't Liekt mie nait ales tou = i k
zie de zaak slecht in. Schertsend:
Oost, West, in hoes
is 't ook nait ales.
Nait allain = 1°. met ongedierte behept, in: hai is Railallain; 2°.Zai is nait meer allain = zij is zwanger.
Nait meer as = 1°. zodra. Nait meer as e mie zag, kwam
e op mie 6f; 2°. niet meer dan. Dat haar nait meer as
fersounlek west.
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Nait meer as van ales = letterlijk alles. In dij winkel
doar is nait meer as van ales te koop.

20. Langs. Langs is geën voorzetsel, zo als in het Nederlands. Langs de sloot is bij ons bie sloot langs.
In 't Grunnegers: ik goa bie hom aan; ik kom der toch
langs.

Fig. 1 k bin der aaltied eerliek langs komen = ik heb
mij altijd eerlijk gedragen. Wat komst ter langs! --- wat
zie jij er haveloos uit. Hai kreeg der van langs = hij
kreeg een pak slaag, een standje.
Dit ook weer overdrachtelijk: verminderen of lijden door
't gebruik. Eerappels kriegen der van langs, nou 't
brood zo duur is. Klaaier kregen der van langs mit dij
natten.
Ook fig.: 't Kin der nait langs = dat kan niet door de
beugel. 't Gaait ter goud van langs = 't schiet op. Wat
gaait dat ter van langs! = wat gaat dat hard!

21. Ja. 't Bijwoord ja = immers wordt zeer veelvuldig gehoord, waar een Hollander er in 't geheel geen reden
voor gevoelt:
dij jong het ja doan wat e kon; dat is ja vanzulf;; dat is
mie ja geern goud.
Wat kikst ja foek! Dat is ja mooi. Wat bist ja vroug.
Fiks ja! = heel goed.

22. Net zo is één bijwoord geworden. Bv.: 't Is vandoag netzo
waarm = heel warm. 't Kind is netzo hangerg, 't kin wel
scheel hebben.
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'T VOORZETSEL.
1. Er komen nog een aantal verbogen vormen na een voorzetsel voor, die uit de oudere taal zijn overgebleven:
ter haarten nemen, van ganser haarten, mit blieder
haatten; zaikte komt te peerde; hai is ter nog mit eren
afkomen; mitterlichten; bie der haand; op n bainen = op
de been; veur der haand Of op, verbasterd tot veur de
raand of op; hai brocht .mie op n malen donder; op komende -.vege; ten haalven; deur n tied .wordt dat beter.

2. Bijzonder belangrijk is het voorzetsel te.
1°. te, in plaatsbepalingen: te laande komen, te wotter
roaken, te velde trekken. Te plak komen (Hl. en W.K.)
= komen op zijn bestemming. De pot gaait te vuur;
2°. vóór werkwoorden: komen te staarven; te heuren
kriegen; hai het heur te pakken; hai gaait oet te sniedern;
wie goan hin te heuen; dat stro is beter te vouern = om
gevoerd te worden. 't Is mooi weer om te lopen. Of,
als 't slecht is: 't is mooi weer te geldtellen. Hi. en W.K.
geen te na huiven en duren: Hai huift nait (te) aarbaiden; hai duurt ter wel (te) wezen. 't Allozie is hin te
moaken = om gemaakt te worden. Hai is oet (uut) te
kuiern (H1. en W.K.) , oet kaaiern (Stad) . Wait ie hom te
wonen? = weet je, waar hij woont? — Kinst ja nait meer
zain te lezen. Zai zat te wachten. Ze haar zeten te
wachten. (Hollands: zij had zitten wachten.) Zo ook:
hai haar stoan te kieken; hai het legen te sloapen. Te

staat dus evenals in 't Hollands vóór de onbepaalde wijs.
Doch als het voorwerp daarmee één begrip vormt, dan
staat te ook daarvoor: Wie zatten te kovviedrinken, te
kraant lezen, te koartspeulen, te brood eten, te eerappels schillen. Ik was op 't laand te eerappels opsteken.
Ik heb mien noaber hulpen te heuminnen. Help mie even
te goaren opklounen. Zo ook als er nog een bepaling bij
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komt: ze zatten doar te dikke leugens vertellen. Evenzo:
ik wil hom wel helpen, as ter dit
te vaasthóllen is (H.O.);

Of dat te verbinnen of

3°. (uit het Ho11.) vóór plaatsnamen: te Sapmeer. Doch
't gewone woord is in of op: in Slóhter, op Kólham; zie in;
4°. in bepalingen van tijd t' oavend = vanavond;
5°. voor een bepaling van gesteldheid. Ze kriegen elk te
onvrund. Ain te vrund hóllen. Ain te Baast kriegen;

6°. om 't doel aan te duiden: Ik zat mor wat te vetkier
ken, oet te kieken. Hai komt hier te visken. Ain helpen
te eerappelschillen. Zai gaait oet te boakern. Hèie vólk
genog te gaarst in hoes minnen? Ze binnen uut te rieden
( W.K.) Wat zeltoe doar te neusken? = wat moet je

daar rondneuzen?
7°. In voorwaardelijke zinnen: Doarnoa te reken kin
't wel oet. Aan hom te heuren gaait 't best;
8°. om een gevolg aan te duiden. 't Hangt te verschimmeln;

9°. met de betekenis van een tegenwoordig deelwoord:
wie binnen n braif te wachten;
oet. Nou stelen ze mie
oet (H1) = tou
10°. te
ries te pót oetl zie tou 13.
11°. (Hl.) ten huize van, in te mienent, te zienent enz.
3. ten, ontstaan uit te den, 1°. nog in enkele uitdrukkingen:
jezus is ten hemel voaren. Ten overstoan van n notoares; hai luip 't loug ten inde;
2°. in overtreffende trap. le wórren ten hoogsten bedankt. I k woarschaauw joe ten besten. Wie hebben 't
waark ten roegsten in Order moakt = zo goed als 't ging;
3°. ten eersten, ten twijden, ten daarden enz. Ook ten
haalven;
4°. ten Zuden, Westen, enz.
4. Te vóór een werkwoord heeft in 't Westerkwartier nog
de betekenis van stuk: Teropt, tescheurd = verscheurd.
De oren wazzen haildal tebeten (d.V.) . 't Behang was
tevreten en tebeten; is telopen = door vocht bedorven.
De móllenrou is tespalterd = versplinterd. 't Laand wórdt
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nait zo bot te jacht = niet zo erg stukgereden. Meestal in
't verleden deelwoord: teborsten, tehakt, tesneden,
tetrapt, tebroken. Soms ook: hai tesnidt de haile rommel.
De stam van e boom tekankerde (d.V.) . Op 't Hl. zeer

sterk verouderend; elders nooit meer.
In dit geval is te geen voorzetsel, doch het overblijfsel van een oude vorm met de betekenis van een bijvoer
gelijk naamwoord.
5. Voor plaatsnamen hoort men in de regel in:
in Slochter, in n Daam, in Stad, in Sibboeren, in Del f ziel,
in Winschoot, in Veendam, in Waarvem, in Griepskerk.

Doch men hoort op voor de namen van plaatsen, a) die
hoog liggen: Op Kólham, op Drint, op Westerwol, op
't Hogelaand, op Zuurdiek, op Graauwdiek, op Zieldiek;
b) met het lidwoord: op 't Hoogezaand, op 't Nijveen, op
de Wildervank, op 't Kenoal, op e Laik, op e Gaast
(W.K.) , op Houk (Martenshoek) , op 't Zaand, op Ter
Aopel, op 't Woar, op (de) Maiden; op Roeskerbrog, op
't 01 Schip, op 't Overschild of op 't Schild, op 't Nijlaand;
c) voor de namen van borgen: op Menkemoa, op Verhildersom, op Aikenstain, op Bennemoaheerd, op Borg-;
d) ook voor verschillende andere plaatsnamen: op Sapmeer, op Polder, op Euvelgun, op Mij, op Ewer, op 't
Veen, op Vislait, op Strobos, op Kommerziel, op airkerd,
op Grotegaast, op Seballeboeren, op Oling, op Diekshorn, op Horn, op Staindam, op 't Uterdiek (Hl. ien
't Uterdiek); e) voor boerderijen: op Maaimoa, op
Oarion, op Woatum.
Ook als 't geen eigennaam is: op ploats is 't aaltied
glieke schoon.

6. 't Voorzetsel van.
1°. plaatsaanduidend. Van hoes goan. Van boven, van
achtern. Van leer trekken. Ze wonen der aan en der
van = vlak bij (de Stad b.v.) en toch niet er in. Van
Slóchter oet = van uit S. Bie 6f van? vragen de meisjes,
die aan 't speld jebuten zijn. Liggen de koppen van de
spelden bij elkaar, dan is 't bie; ligt de punt van de speld
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bij de knop van de andere, dan is 't van. Van is dan verloren spel.
2°. van tijd. Van nacht, van middag, van 't zummer
= deze zomer. Van de week = deze week; van de
moand wordt niet gezegd. Hai kin onthullen van twaalf
,

uur tót de middag;

3°. de oorzaak aanduidend. Ik mout van nood noa
Stad. Hai luit 't van ein keer zeggen
hij liet het, doordat het, zij het ook maar eenmaal, gezegd was;
4°. door. Dat wil ik van die nait zegd hebben. Zugst
ter oet, ofst van de kraaien aan diek scheten biste! —
W ie loaten ons van gain vrumden de wet stellen. 't Wordt
joe nait van minsen aandoan = 't is Gods beschikking.

r-- Gewoonlijk wordt echter de lijdende vorm uitgedrukt
door deur;
5°. ten opzichte van. Van ain kaant is 't goud, dat e
nait komen is. Doarvan = wat dat betreft.
Doar binnen minsken slim ongeliek van = op dat punt.
't Is der best van eten en drinken;

6°. stofaanduidend. n Hallozie van gold.
7°. de onbepaalde wijs kan bepalingen bij zich hebben.
Nou bin ik vrij van dizze kaggel veur de daarde keer
weer aanmoaken;
8°. overtollig gebruikt. Ik zeg van nee. Ain rópt van
ho en aander van vot! .. — de een wil dit, de ander dat.
Hai halt van Kloas. De stad van Grunnen.
9°. Niks ter van! = 't is geheel anders! Ook: 't is ter
nait van!
10°. Naamvalsomschrijving: n woord van woarhaid.
11°. In uitdrukkingen als: dij aarme schoapen van kinder, dat bekstok van n wie f ; zo'n dorie van n kwoajong
zo'n dorieze kwoajong,
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'T VOEGWOORD.
Over 't algemeen wijkt het gebruik van 't voegwoord niet
af van het Nederlands. Op te merken valt:
1. 't woord noch ontbreekt. Noch Vader noch Moeder
zouden dat goedvinden = Voader zol dat nait hebben
willen en Moeke ook nait.
1 In ondergeschikte zinnen hoort men nog al eens de

woordschikking van een nevengeschikte zin:
Ik wol nait mit, omdat ik haar gain geld.

Dan is er even rust na 't voegwoord. Zo ook: I k heb ter
nait bie west, zodat ik kin joe niks vertellen.
Ja, ik wol gain oetbieter wezen, aalhouwel ik haar der
niks mit op.
3. In 't Nederlands wordt het voegwoord dat heel vaak
weggelaten in verbindingen als eerdat, voordat enz. Dit
is in 't Grunnegers niet het geval. Hij vertrok, eer hij
gereed was = hai gong vot, eerdat e kloar was.
Hou dat e 't kloar kregen het, wait ik nait.
Waist ook, woardat e woont?
Wel dat doar schuld aan het, zel wel nooit oetkomen.
Noardat ze zeggen, lapt e der aal nachten weer.

Omgekeerd laat de Groninger het woordje dat soms weg
in zinnen met omdat. Hai dee nait mit, omdat e gain
zin haar. = hai dee nait mit, om hai haar gain zin. Dan

met de woordschikking van de hoofdzin.
4. 't Voegwoord dat wordt, als er doe op volgt, met doe
samengetrokken tot dast of daste. Ik wol, dast riek
wast. Hou kwam dat toch, dast zo kwoad worst? Kwoajong, daste biste
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5. Als er we of ze op volgt, hoort men vaak datten inplaats
van dat.
't Is 't beste, datten wie der vot hin goan.
1 k leuf, datten ze verlegen zitten.
6. Dat wordt ook gebruikt in de betekenis van opdat, welk
woord bij ons niet voorkomt. Hai dut zie n uterste, dat
e 't nog kloar krigt. Weest aaltied eerlek, dat joe 't goud
goan mag in de wereld.
.

7. Verder kan dat in de plaats treden van zodat. 1 k bin
hier ook vremd, zodat ik joe de weg nait wiezen kin = 1 k
bin hier vremd, dat ik kin joe de weg nait wiezen. In dit
geval even rust na dat en dan de woordschikking van de
hoof dzin. Hai is doodaarm, dat hai kin joe nait helpen.
8. Dat = alsof. Hai dee hom veur, dat e zaik was.
9. Dat = totdat. Most -wachten, dat 't kold is. Dat duurde net zo laank, dat de hond dij beet hom.
10. Dat = doordat. Hai kin zien les nooit; dat komt dat e
lói is.

11. In ontkennende zinnen met 't voegwoord dat is vaak het
voorafgaande pas op! weggelaten:
Dastie nait weer zo smereg moakste!
Dat ie naarns aankomen!
Davve veuraal nait de lesten binnen!
Dat ze nait zunder eten weggoan!
12. Dat wordt gezegd in plaats van of:Hai wait 't net zo
goud, as dat e der zul f bie west haar. Zie no. 18.

13. Het voegwoord dat wordt vaak weggelaten in zinnen als:
Ik leu f , hai het ter gain schuld aan.
1 k wol toch veul laiver, doè gajst hom moa t- geliek.
Doe benwe begund, 'wie hebben de zaike kaalver goud
wat melk geven (Dr. W. de Vries) .
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In deze gevallen heeft de bijzin de woordschikking van de
hoof dzin.
14. Het Nederlandse doordat is bij ons ook deurdat.
Zai is verkollen, deurdat ze zo laank boeten zeten het.
Doch veelal gebruiken wij de omschrijving dat komt dat.
Zai is verkollen, dat komt dat ze zo laank boeten zeten
het. En ook: Zai is verkóllen, dat komt dat zai het zo
laank boeten zeten.

15. In 't Grunnegers houdt men de woorden waar en
daar streng uit elkaar. Woar wordt alleen gebezigd,
als het een vraag betreft:
1 k wait nait, woardat e is.
Zeg mie es, woar ie over proat hebben.
1 k wol wel es heuren, woar ie 't geld vandoan kriegen.
Maar altijd doar in een zin als: Doar ie zul f nait
komen, wordt joe de kop nait wosken. In dat geval zegt
een Hollander: waar men zelf niet komt.
Zo: Doar de boom vaalt, doar bliftt e liggen. Doar zai
vandoan is, is 't nog apmoal haaide. Doar de wichter
binnen, willen de jonges ook wezen.

16. Voorwaardelijke bijzinnen worden ingeleid met as. As
ik geld haar, begunde ik zulf n zoak.
As + doe wordt ast. Ast votmoakst, komst ter nog.
17. As staat steeds na een vergrotende trap. 't Oog is groter
as de moag. Hai het meer as doe. Zai is laiver h5i as
muide.
18.

Het Nederlandse alsof luidt bij ons alleen of. Hai keek,
of e verbiesterd was. Meestal versterkt tot net of.
Oelenspaigel muik meroakels, net of e vlaigen wol. Hai
komdaaierde, net of e boas iwas.

19. As = wanneer. As de hoagedoorn bluit.
As = indien. Ast nait heuren wilt, din zelf 't wel vuilen.
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behalve. Gain ain was ter as Jan.
Soms wordt as overtollig gebruikt: As dee e 't nou

As

moar! Hai zee, as dat e 't doun zol.
20. As treedt soms op in de plaats van al: hai het ook mit
doan, as wil e 't ook gain woord hebben.
Ook hoort men as in plaats van Of: Moeke vruig, as ze
de scheer even kriegen kon.
En ook bij schijnbare gelijkheid voor alsof: ze dee, as was
ze doof = of ze doof was.

21. Zeer groot is het aantal vaste vergelijkingen:
Zo aarm as Job, as n loes; aarbaiden as n peerd; n board
as n Zwitser; n bek as n scheermes (scherp) ; as n slop
(groot); zo bont as n oakster; zo bitter as aals, as gaal,
as rout; zo dicht as n pOt; zo doof as n pOt; as n kwad
del; zo dreug as kOrk, as zaand; zo dik as n tiek ( gezegd
als iemand zich heel goed verzadigd heeft) ; zo dun as n
stópnaal; as n snouk; zo dom as n kou, as 't achterinne
van n ol kou; zo duuster as pik, as rout; dijen as raait;
eten as n dieker, as n slootgroaver; zo eerliek as góld;
zo glad as n ekkel; ook: as n tinnen schuddel, as n oal;
zo gries as n doe f ; zo geel as n daarm, as n haaiden
(gezegd van de huid of van linnengoed) ; gloepen as n
pachter; glimmen as n hondekeudel in duustern (ironisch,
als iets heel dof is) ; 't gaait as n dattien; honger as n
peerd; ze hangen aan nkander as klaren; zo haard as n
bikkel; 't handt hom as n mot 't haspeln; n kleur as
melk en bloud, in het tegenovergestelde geval: as 't bloud
van n eerappel; n kOp as n slij een dik gezicht; zo
kwoad as de nacht (kwaad van aard) ; zo kwoad as n
spin (in een bepaald geval) ; krimpen as n moes op snij;
leven as n haart (springlevend zijn) ; lopen as n snieder;
lopen as n spande hoas (stijf en moeilijk) ; loos as n haimeke, as rout; muide as n hond; ogen as dObbelaaiers, meer
modern: as teeschuddels; poesten as n gint; zo raauw as
spek (gezegd van een wonde) ; sloag as dook; schraiwen
as n meert, as n bunsel; swaiten as n Otter; zo smui as
loaken (zeer handelbaar) ; zo vaals as schoem op 't wot-
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ter; zo wies as n haimeke; zo wit as n muur, as kaalk van
de muur, as n dode, as kriet; zo zoer as kreus (lett. als
een kroos, een veenbes) ; zoepen as n heukel; stinken
as n ulk; spijen as n raaiger.

.

22. Het nevenschikkend voegwoord 6f luidde oudtijds ofte.
Deze vorm heeft zich gehandhaafd in de uitdrukking joa
ofte nee. Bv. Wilt zeggen, joa ofte nee? Dit werd opgevat als: joa Of tenee. En zo hoort men nu ook, vooral
als er met klem gesproken wordt: wilt zeggen, te joa Of
te nee?
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HOOFDSTUK III.
Woordvorming.
Erfgoed.
't Grunnegers is een van de Germaanse dialekten; verreweg onze meeste woorden zijn dus verwant met die in
de andere Germaanse talen, in 't bijzonder met het
Oostfries en de verder z.g. Nedersaksische tongvallen.
En dan met het Fries, het Nederlands, het Hoogduits enz.
,Elk dialekt bezit een aantal oude woorden, die in de
andere talen of in een deel van die talen niet voorkomen.
Zo is het ook ten onzent. Om een paar voorbeelden
te noemen:
gong en pongel (lett. = zak) ; beudel (knaapje); beun;
vring; schathoes (schat = vee); hinneklaid; schópke
(schuurtje) ; baanderdeur ( Gotisch bansts = schuur) ;
onnuur; kwedeln; vrinsken; 't zuun; wirs; ponter;
taail; weer (gesneden ram) ; lodhoorn; striedewieds.
WOORDEN UIT VREEMDE TALEN.
1. Uit het Latijn hebben wij b.v. ons woord wiem, van
vimen = twijg, teen;
graan, van prandium = maaltijd; misschien beide nog van
de Romeinse soldaten. Ook sikkom, L. circum.
Uit het Kerklatijn: op roakeldais, een verbastering van
miraculum Dei = een wonder Gods. Ook: dioak (diaconus) of joak, meervoud joaken.
Verschillende woorden komen uit het Potjeslatijn:
koakelbonen, die in 't water geworpen worden, om de
vis te verdoven; L. cocculus;
zenebloaden, W.K. zennebloaden, L. folia sennae;
venegriek, L. foenum graecum, d.i. Grieks hooi;
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drijoakengomzaal f, L. emplastrum diachylon;
plaaister, L. emplastrum;
lekkeris, L. succus liquiritiae;
menisteneulie, L. oleum melissae.
Van 't Latijn ook [oaitun, fde ouderwetse
mooie mooie
de ouderwetse
sjees, die de verbasterde naam draagt van Phaeton, die

zo ongelukkig terechtkwam met de zonnewagen.
Latijnse rechtstermen leverden;
kondietsie, kólloater, kompakt, kompóst, kommissoares,
konzelint. Ain onder konduksel hóllen = onder tucht
houden, en: hai zit onder de konduksies = hij zit onder
de plak, zullen beide afkomstig zijn van het L. conductio.
Zo ook: ain onder konterbuutse hallen, in dezelfde betekenis, van L. contribuo.
Van L. arguo ons aargewaaiern, aggewaaiern = te keer
gaan, zich verzetten. En fig. = zich aftobben. Haile
nacht het e der mit omaargewaaierd.
Hai het aaltied wat te kommersietsen = te bestellen, aan
te merken. Van L. commercium = handel.
Wat het dij vint n kommootsies! = praatjes, tegenwerpingen. L. commoveo = bewegen.
Ook zal tot deze groep behoren: kemunie, kommunie
de gemeente, in de woorden kemunielaand en kemuniewaark.

2. Zeer groot is het aantal Franse woorden, die in de loop
der eeuwen zijn doorgedrongen:
kompelmint, kompleet, komplot, kepoabel of kompoabel,
konkeraaiern, konterbande, konzórten, veelal kezoaten,
komdaaiern, komdeur, komdoatsies, kom f ottje = couvert,
komnij, rezenaaiern, seze, sees, F. chaise.

Daarbij verscheiden woorden uit de wereld van de mode:
aargemint = garneersel, F. agrément; kestuutsiekoor,
kepóthoud je; sangen (F. sanguin = bloedkleurig) ; buffet;
kanapee; elegant; saus, jus; resepsie; dinee;
koppel ( met gewijzigde betekenis; F. couple = twee) ;
troef, F. triomphe;
suzantsie (met voorgevoegde s) ;
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de haile santepetiek (F. sainte boutique, de heilige
winkel) .
Verschillende woorden dagtekenen uit de Franse Tijd of
zijn toen weer opgekomen. Zo:
konsiënsie (toen veel gehoord, gaat geleidelijk verloren) ;
dij kerel mit zien gemaine kond rieten = met zijn slechte
streken;
ik heb mien kontantemint = ik heb genoeg gegeten;
in dizze kontraainen;
kepót = stuk of ziek; uit het Franse kaartspel; être capot
= geen enkele slag halen; 't zelfde verschijnsel als lebait
= ziek. Il est la bête betekent ook: hij heeft geen slag

gehaald;

septiel;
hai het n snouk vongen van komsja = een heel grote; F.
comme ca.
Merkwaardig is 't woord trankiel, dat bij ons een beteke-

nis heeft, die al zeer van de Franse afwijkt, n.l. vrijpostig,
al te driest.
Verder denkelijk:
trappaaiern (attraper) ; 't tribenoal; dat was zien santen
mint (oogmerk) ; hai proat toerloos deur (toujours) ; zok
verdieverdaaiern (se divertir) ; stranketten ( staket, estacade); dat gaait mit n voartsie (force); ik zel der regat
achter moaken (regard) ; schampeljoun (échantillon) ;
ik heb ter gain sinee veur (genie) ; de boudel in de
roeten joagen (en déroute) .

3, Uit het Engels hebben wij maar weinig woorden overgenomen, o.a. een paar stofnamen als bukskin, manchester.
In de nieuwe tijd leghoorn, een soort kip, die heet uit
Livorno te komen, welke stad in 't Engels Leghorn genoemd wordt. Verder: zieden hemkes, genoemd naar de
Engelsman Sydenham.
En in de nieuwste tijd o.a. jeep, combine, okee.
4. Wat het Duits betreft, ligt de zaak anders. 't Grunnegers en het Oostfries zijn in wezen gelijk en zeer nauw
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verwant met het overige Plat- en Nederduits. Al deze
dialekten hebben van ouds dezelfde taalschat.
Wel zijn er een aantal Hoogduitse woorden bij ons gangbaar, zo als het nieuwe woord pech (letterlijk = pek, pik) ,
doch die zijn over het Hollands tot ons gekomen.
5. In de nieuwe tijd zijn dóór het Hollands een groot aantal woorden binnengekomen van vreemde oorsprong. B.v.:
a. technische woorden: fotograaf, telegraaf, automobiel,
trektor, jeep;

b. munten, maten en gewichten: n sint, meter, kilometer,
gram. Daarbij woorden als: giro, sjek, see f , hieptaik;
c. ziekten: tuberkeloze, bronchitis, pluries, tie(us.
Daarbij: bassil; termometer;
d. sport: stadion, krikket, tennis, kieper, kool, sportterraain, friewiel; jockey; boksen; werrie;

e. 't verkeer: franco; retoer; loket; stoation; s jéf; kon-dukteur; konterleur; traain stopt; reels; wagon, coupé;
f. doordat men in de omgang vreemde woorden overnam, die men „netter" vond: kado; logé, [lakon, n prezintje; diarree;

g. door de invloed van de krant en de radio.

118

SAMENSTELLING EN AFLEIDING.
1. In 't algemeen gelden in ons dialekt dezelfde regels als
in 't Nederlands bij de vorming van samengestelde en
afgeleide woorden.
Samenstelling: naaimessen, noodwonen, kinderwoagen,
schoapherder, roodborstje, woaghaals, doofstom, tóddel doef.
Zo ook onze plaatsnamen als: Veendam, Stadskenoal,
Muntendam, Schewól, Noordiek, Zuurdiek, Zóltkaamp,
Griepskerk, Oostwold, Zeuvenhoezen.
Afleiding: gekhaid, vrundschop, eetboar, uterliek, onachtsoam, bekomen, dainder, onderwiezeres, boerder ij.
Hierbij ook alle verkleinwoorden: vieltje, boomke, keur
nenk je, waal je, hoessie, Jaantje, Haarmke, Naissie, Gittje.
2. Samenstelling door middel van afleiding. Daarbij worden twee of meer woorden tot één begrip door middel
van een achtervoegsel.
Evenals in 't Nederlands: krankzinneg, achtureg, blaauwbekken, knipogen.
Daarnaast heeft het Groningers een aantal eigen vormen:
doeknekt, dikkopie kikker, n laankstoalde lepel, kórtneersde mouders hebben laankneersde dóchters; n schal f
uurde kou; schólmoagd; n schólribd swien; n laankbainde
mug; n laankhoarde hond; krombekte bonen; n kromvingerde maaid; kórtstamde aarten; hoogstamde peerbomen; leegstamd snietjemous; n swaartkópt schaap.

3. Een groot aantal woorden worden gevormd met het achtervoegsel koar; ze duiden personen aan, die de handeling verrichten; steeds met ongunstige betekenis. Dr. W.
de Vries dacht, dat dit koar hetzelfde woord was als het
Middelnederlandse caer of care = vriend, vriendin.
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Dreudelkoar, foeterkoar. havvelkoar, haisterkoar (wild
meisje) , mopperkoar, revelkoar, janneverkoar.
In Westerwolde ook domkoare, nózzelkoare (zeurkous),
loopkoare of vlijgkoare (wilde meid) , krimpkoare (elders

krimpkeudel).
In Stad duiden deze woorden in 't bijzonder vrouwen aan.
Volmaakt dezelfde dienst doen de woorden, gat, kont
en scheet:
t jaa welgat, revelgat;
knovvelkont, zoepkont;
dweernscheet, d welmscheet, babbelscheet, langsoamscheet, (lapscheet (klikspoan), slapscheet = slappeling.
Verder een aantal woorden met zak: dikzak, leugenzak,
lóizak, mietzak, vreetzak, windzak (opschepper) en het
scheldwoord lapzak = lammeling, beroerling.
Op dezelfde wijze heeft bek zich ontwikkeld. Eerst komt
er een reeks van woorden, waar bek nog de letterlijke
betekenis heeft van gezicht: dikbek, snotbek, witbek of
melkbek, alle met een minder vriendelijke betekenis.
Dan een aantal woorden, waarin bek de taal aanduidt:
roegbek, schraibek, havvelbek, grootbek, hoelbek, voelbek, ,cwoadbek, lafbek. Allemaal persoonsnamen met een

zeer ongunstig karakter.
Inplaats van bek ook snoet, en dan wordt het nog niet
beter: diksnoet, roepsnoet, lafsnoet.

4. ... werd. Als werd een verzwakte vorm is van Luierde,
dan is daarmee het tweede lid van een aantal Groninger
plaatsnamen verklaard. Dr. W. de Vries vond in de
oude oorkonden de uitgang wurth = hoge plaats in waterachtig land, zo als een wierde ook is. Hij noemt
Elswerd bij Kantens, Arwerd bij Bierum, Feerwerd,
Gaarwerd, Hel werd, Sel werd, Stitswerd, W ad werd (bij
Uskwerd) , Waai werd, Wietwerd (Houtwierde).
Andere namen vertonen in de oudste oorkonden werth.
= land aan 't water. Dr. de Vries noemt Feldwerd (bij
Krewerd) en Toekerd (oude vorm T uka werth) .
In ieder geval hebben niet alle plaatsen met werd op
een wierde gelegen, bv. Auwerd en Oksu'erd niet.
.
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5. wan. Wij hebben een aantal woorden met wan, die
men ook in 't Nederlands hoort: wanhoop, wansmoak,
wantraauweg.

Doch daarnaast hoort men bij ons ook:
wangoud, wankanteg, wanriep, wanroameg, wanschik,
wanstrabeg, wanvet, wanweer, wanwillig en wan woar.
Dij wanwoar ko f t, dij wanwoar, het.

6.

. . de, ... te ... e. Even als in 't Nederlands hebben wij
een groot aantal zelfstandige naamwoorden, gevormd van
bijvoegelijke naamwoorden met het achtervoegsel te:
dreugte, drókte, hoogte, dikte, bredte, grótte, lingte,
swoarte, zeerte. 1 k vuil gain zeerte meer.
Daarnaast enkele woorden met ... de: laifde, kopzeerde.

En dan zijn er ook nog een paar woorden, die enkel op
e uitgaan:
hai nemt zok in de wizze;
hai krimpt van kólle;
't taauw zit in toeze.

Op 't Hl. en in 't Old. kopzere, liefzere.
Ze keek van wieden tou. Op gain wiede noa.
Aldaar ook: hai kin zien zoade wel kriegen, letterlijk
hij heeft genoeg te eten; fig.: hij zal er zijn bekomst wel
van krijgen.
7. ... el, als achtervoegsel om verkleinwoorden te vormen,
leeft nog in pongel (van pong) , beudel (van bode),
druppel, stippel, tikkel, beugel (van boog).
8. ... el, achter de stam van een werkwoord, vormt een
aantal oude samenstellingen:
drinkeldóbbe; hangel joar; hangelpïns; lopeldag (een dag
om een bezoek te brengen, om er uit te lopen), zo ook
lopelgoud ( het pak, dat men daarbij aantrekt) , 't richtel»
bair ('t oude woord voor 't feest bij 't richten van een
huis) ; widdelkaalk, waddeldag (uit waarkeldag); waskeldag, waskeldouk.

Zulke samenstellingen ook na een znw.: indelkouk,
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hoageldoorn, schiedeldouk, ringelogen ( met een witte
ring om de oogappel) . Vroeger ook de Staindelpoort.

9. . emao, vormt geslachtsnamen;
a, van vadersnamen:
Atsemoa, Haarkemoa, Jansemoa, Luursemoa, Poppemoa,
Wiersemoa, Geertsemoa, Derksemoa, Mellemoa, Menkemoa, Eelsemoa;
b. van plaatsnamen:
Diekemoa, Postemoa, T illemoa, Venemoa, Vennemoa.
(De Friese namen gaan uit op ma, zonder de e: Jansma
enz) .
10.

... ens, geplaatst achter een bijvoeglijk naamwoord,
vormt zelfstandige naamwoorden. Het nieuwe woord
duidt een toestand of een hoedanigheid aan.
In 't Grunnegers hoort men nog: Ik zee 't oet Bekkens
(nieuwer: oet gekhaid) .
't Peerd glee oet op gladdens.

Oet kwoadens het e 't vernaild.
Ik woarschaauw die oet goudens.
Hai het verkóllens.
1 k heb last van hettens.
Hai dee 't oet góiens.
1 k heb hom 't in goudens zegd.
In 't W.K.: Met goudens krielt je 't nait gedoan =
goedschiks. Aldaar ook: 't is n goudens van hom, dat
wie der langs maggen = een inschikkelijkheid. En ook:
I k zai der gain kloarens tou: ik zie geen kans, het klaar
te krijgen. Hai ken van vettens nait lopen.
Algemeen: hai dee 't oet vervelens. Maar weer in het
Zuid-Westerkwartier: hai het voelens in 't oor. Hai wait
van luiens nait, hou der zitten zel. Zai is lelk van
moagerns.
Wel weer over de hele provincie: eerappels rotten c t.• 't
laand mit aal dij nattens.
Dr. De Vries noemt verder nog: lelkens, oet moudwil
lens, hai dee 't in zien onneuzelns, geliekens, mit n gau
wens, dat komt uut n geelns. In Sebaldeburen: met
-

-
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zaachtens en met vriedens = met zachtheid en met

strengheid.
De uitgang ns beantwoordt aan de Ned. uitgang nis.
11.

. . er, vormt persoonsnamen van werkwoorden. Moaker,
loper, koper enz. 't Bijzondere is dat deze vormen ook

voor de vrouwen worden aangewend.
Zai is n laijhebber van kovvie. Ons wichtje het speulers.
Zai is n rouper (Oabèltje Omswinder) .
De Hollandse uitgang ster in woorden als vraagster,

spreekster, wiedster, molenaarster, komt bij ons niet voor.
Toch hebben wij de beroepsnamen naaister en braaister
en herinner ik mij nog mutsestie f ster en bodebesteedster.
Uit het Holl. dringt hoeshólster in voor ons hoeshólderske.
't Achtervoegsel er duidt soms aan, dat iemand niet de
werking verricht, doch ondergaat.
Pait Doddel zien mouder muik ter oetjoagers van.
Dij eerappels bin minne schillers.
Opzetters = 1°. koeien, ook bijenkorven, die opgezet
worden, d.i. die men over de winter houdt; 2°. knikkers of
noten, die men opzet bij 't spel; 3°. kleine koekjes voor
kinderen, die ze rechtop zetten.
Van slechte sigaren:
nou ,dat binnen ook weggevers.

12. Ook in andere gevallen wordt een woord op er voor
vrouwen gebruikt.
Zai is n Duutser, n Bronswieker, n Bremer.
(Zo ook met volksnamen, die niet op er uitgaan: Zai
is n Deen, n Bels, n Vrais, zelfs: zai is n Fransman.)
Verder in uitdrukkingen meet erd:
zai is n dikke slieperd; 't is ook nog n lelkerd. Zie no. 13.
13. ... er, gaat vaak in erd over, vooral met ongunstige betekenis: Dij dokter is n vilderd. Heur hond is n dikke
bieterd, moar 't is gain blavverd. n Lèlkerd, n maalderd.
Dij kou is n bèlkerd. jan is moar n voelderd. 't Is n
minne mieterd; n loze slieperd, n dikke snakkerd, n voele
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routerd, n schoemerd, n schonterd, n snoeterd. Dat
wicht is nog moar n snótterd.

14. ... er, duidt de afkomst van een plaats aan: Grunneger,
Haarsteder, Scheemter, Winschoter, Be rn er, Ste rn er,
Bavvelder.
Daarnaast de namen op ...ster: Hogezaandster, Sapmeester, Zuudbroukster, Del f zielster, Damster, hopster,
Kolhamster, Helmster, Sibboerster, T juchster, Kenoalster.
De uitgang en valt weg: Roester, Grunneger, Helper,
Termunter, W oagenbórger.
Ook bestaat de uitgang ker: Schansker, Hoornker.
Plaatsnamen op er hebben geen uitgang: Slochterbórg,
Schaarmer IJ, Kuzemer Baalk.
Wold
jer,jer,
Schild
jer,jer,
Wold
Schild
15. Inplaats van er hoort me pI jer:jer:
Stad jer.

Ook in geslachtsnamen: W olt jer, V eent jer, Wild jer.
Dit jer duidt ook het beroep aan: zoadjer.
Als 't verkleinwoord op ke uitgaat, is de uitgang ker:
klaaiker, mousker, meelker. In eigennaam: Bosker.
16. ... ers (sters) , duidt de tongval aan. Hai proat Grunnegers. („Gronings zeggen de Hollanders; sommigen
maken daar bij ons Grunnens van, doch dit is geen Grunneger woord.) Ik kon hom vot aan zien Overdaipsters.
t Westerketaaierders verscheelt nog al wat van 't
Oldamsters.
17. ... erij achter de stam van een werkwoord kan evenals
in 't Nederlands de werking uitdrukken:
Kinder haren wat kribberij.
't Is nog moar n beetje lózze loperij.
Haarddroaverij. Ringriederij.
Doch daarnaast in 't Grunnegers tal van andere betekenissen:
Wie zellen de liggerij in order moaken = het bed en
alles wat daarbij hoort.
Zai is lid van de zingerij = van de zangvereniging.
Zien koamer zit boorndevol mit aal zien taikenderij =
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met al zijn tekeningen en met zijn gereedschap om te
tekenen.
't Is ter goud van eterij = van eten en drinken .
Ie heuren tegenwoordeg veul van steelderij (diefstal) .
18. 't Achtervoegsel erf vormt verder tal van woorden, die
uitdrukken dat het nieuwgevormde woord met het grondwoord in enig verband staat; vooral het begrip ,,verza
meling" treedt vaak op de voorgrond.
Zo na zelfstandige naamwoorden:
Mit boonderij staait 't ter van 't joar nait best veur =

met het boongewas.
Kouk jederij is min veur tannen, alles wat koekjes is.
Mit sivienderij is e slim fertuunlek = met de teelt van

varkens.
De hut war opknapt mit wat plaankerij (Mw. Wijnholds) .
Wie hebben ale nusterij oet zied moakt = alle oude

moeilijkheden.
Ze hebben wat melkerij = ze houden er een paar koeien

op na.
Douk jederij = een aantal doeken. Zo: baarg dien boukerij op. Bie de post was niks as wat koart jederij. Ik
mag geern wat bloumkederij in toen lieden. Mit dij
meroakelderij heb ik niks mit op.

19. De uitgang ske vormt vrouwelijke persoonsnamen. Ske
geeft drie groepen van vrouwen aan:
a. de echtgenoot. Vaarverske, mulderske, sniederske,
koopmanske, weverske, sarrieske, meesterske, kopersloagerske, smidske, schoumoakerske, bakkerske, pestoorske,
d.i. doomneeske. Ook achter eigennamen hoort men ske,

vooral als de persoonsnaam ook de naam is van een
beroep: Smidske: de vrouw van Smid; Kuperske,
Kremerske. En vandaar ook achter andere namen:
Lomanske = de vrouw van Loman.
b. de vrouw, die zelf 't beroep uitoefent: avvekoatske,
koopmanske, doomneeske, kastelaainske, hoeshólderske,
koartleggerske, siktoareske;
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c. de vrouw in 't algemeen: jeudske, kammeroadske,
noaberske, vrijgezelske.
Men hoort zowel dij en dat sniederske enz.

20. De woorden op in maken een Hollandse indruk: kennegin; boerin ('t Groninger woord is boer en vraauw; de
aanspraak is ook van ouds vraauw).
21. Ook woorden op es zijn vreemd: meesteres.

WOORDKOPPELINGEN.
Groot is de rijkdom in 't Groninger dialekt aan woordkoppelingen, die in 't Hollands niet voorkomen en die
bij mijn weten ook in menig ander dialekt ontbreken.
1. De meest voorkomende koppelingen zijn die, waarbij
twee meervoudige zelfstandige naamwoorden tot één geheel worden; de klem ligt altijd op het .tweede lid. Uit
de aard der zaak betreft het dingen, die in 't dagelijks
leven heel vaak voorkomen en die bij elkaar behoren. De
voornaamste mogen hier volgen.
Aartenbonen, erwten en bonen. Wie eten nóg al es [leeg
aartenbonen.

Dittendatten, = ditjes en datjes, veelal in de zin van
praatjes, aanmerkingen, bedenkingen.
le komen mit hom nooit wieder, hai het aaltied veuls te
veul dittendatten.

Hakkentonen, hielen en tenen (van de kousen) .
Kinder hebben vot-doadelk hakkentonen weer deur hozen
en zókken hin (Mw. de Haas^--Okken) .

Herenveren, een bijzonder merkwaardig woord, omdat
hier de vorm heren bewaard is. De uitdrukking luidt:
dat mout je in zien herenveren loaten = dat moet je in
ongeschonden toestand bewaren, lett. = in zijn haren en
veren laten. Haar is overigens altijd hoar. In Slochteren
denkt men dan ook aan 't woord eer en hoort men:
in zien erenveren. Dr. de Vries deelde mij mee, dat men
in het Westerkwartier de h niet weglaat, wat bevestigd
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wordt door een opgave uit Doezum: ien volle herenveren
= in zijn volle gedaante.
Hoakenogen, haken en ogen. Hier kwam n wicht bie
deur mit n kórfke mit stópnalen, hoakenogen en zuk goud.

(Mw. de Haas—Okken.)
Ook, en heel vaak, fig. = onenigheid. Doar in hoes hebben ze nóg al es hoakenogen. Ook in de betekenis van
moeilijkheden. Komen hail wat hoakenogen aan te pas,
eer dat zo'n groot waark kloar is.

Hoakentrenzen, haken en trenzen. Alleen letterlijk: dij
hoakentrenzen hóllen nait meer (Dr. de Vries) .
Houkenhórns, = hoeken en gaten. Maaid let houkenr
hcrns zitten = de meid maakt de hoeken van de kamer
niet schoon. Hai vrijt mit heur om houkenhórns = om
een hoekje.
Kantenranten, = kanten en randen. (Kanten, onder invloed van kanten; overigens randen.)
Mótschop wór wat rópperg om kantenranten (Mw. de
Haas ^– Okken) .
Bij de boerderij de slootswallen, de laan en verdere onbebouwbare grond. 't Gras van kantenranten is veur
aarbaider.

Ook fig. 't 01 wief het aaltied gezoes over kantenranten
= zij is niet tevree, of alle hoekjes en gaatjes moeten
schoon zijn.
Kattenmoezen, katten en muizen, doch alleen als de
naam van een jongensspel, waarbij de katten er op uit
zijn, om de moezen te vangen.
Kerkentorens, = kerken en torens. Leert joen meester joe,
dat aarde draait mit hoezen en kerkentorens en aal?
(Kwast en De Graaff.) Naarns stoan meer kerkentorens
as doar bie L6sdórp hin-om.
Ook in 't enkelvoud: de kerkentoren is old (Dr. de Vries) .
Ze laipen op kerkentoren aan (J. de Graaf) .
Kistenkasten, = kisten en kasten. Nooit bie n aandermans kistenkasten komen!
Knorrenbonken; een bonk is een been (in- 't vlees) ; een
knor is insgelijks een stuk been; dus = harde stukken.

127

As 't haard vroren is, din binnen 't op weg apmoal
knorrenbonken.

Kinderraadsel van 't bed:
Over dag staait te pronken,
's Nachts ligt 't vol knorrenbonken.
Koezentannen = kiezen en tanden. 01 minsken roaken
koezentannen kwiet.

Koppenschuddels, kopjes en schoteltjes. Kàppenschuddels stoan in kaast tussen baalde bedsteden. Uit dit
meervoud ook het enkelvoud: Dou mie even n koppenschuddel.

Koppenschuddeltjes, de naam van het sierplantje saxi f raga
umbrosa, dat zo veel mooie namen heeft: hoe-langer-hoeliever, menistenzusjes, schildersverdriet; om de rand van
een bloemperk.
Lappenlonten = lappen en vodden. Dij schooier het niks
aan as lappenlonten (Hogeland). In de ba laggen wat
lappenlonten =lapjes en snippertjes.
Nappenslaiven = nappen en pollepels, nl. dergelijke waar
die een kiepkerel, een marskramer, in zijn kiep had. Zulk
een marskramer heette zelf ook nappenslaifke
ke of nappenslaifker; hai luie mit nappenslaiven, nappenslaifkes.

Nevennichten = neven en nichten. Binnen gain kinder;
aal 't goud gaait noa nevennichten. Ook: noa nichten
neven.
Peerdenbaisten, paarden en beesten, d.i. paarden en
koeien. Op n boerenbouldag wórren op eerste dag aaltied
peerdenbaisten oetmiend. Ook: peerdenkoien. Hai
het fiefteg peerdenkóien op staal.

Pottenpannen, potten en pannen. Zai muik p6ttenpanmen schoon. De gezamenlijke potten en pannen heten
póttenpaanderij, en een handelaar in steengoed draagt de
naam van póttenpaanjer.
Schuttenvringen = schutten en vringen. De schutten
staan op de dammen; ze beletten het vee om uit het land
te gaan; vringen zijn draaibare schutten.
Op dat padje deur 't laand stonnen verschaaiden schut
tenvringert (jan Boer) .
Stokkenbrokken, stukken en brokken. Dij turf dat is niks

128

as stokkenbrókken. Op 't Hogeland stukkenbrukken,,
ofschoon men daar anders ook steeds brok zegt. Maal*

enkel Hogelandsters is stukkenbraiten met dezelfde betekenis. Stukkenbraiten smeten ze op waal (Jan Boer) .
't Woord braiten = brokken, komt in 't overige deel van
het gewest niet voor.
Tiltentalten. Tilt = vlies, b.v. op de melk. Ook 't dek
van kroos en andere waterplanten in de sloot. Verder in
't algemeen: een lap, sliert. Taalt heeft dezelfde betekenis.
Tiltentalten, tiltentaalten zijn dus zoveel als vliezen.
Vlijen op melk doar mout ik niks van hebben, van dij
tiltentalten. En tegen de slager: Hest mie min vlaais
brócht, Izak, 't bin aal tiltentalten!
Evenals bij stokkenbrókken hier dus een koppeling van

twee leden van dezelfde betekenis.
Vintenmaaiden = knechten en meiden. Vint is op 't
Hogeland en in 't Westerkwartier de naam van een
boerenknecht.
Op 't maark wazzen niks aans as wat vintenmaaiden.
Doar was n haile troep ventenmaaiden (De Vries) .
Voddenbonken, lorren en benen. Jeude luip mit voddenbonken.

Vórkenlepels,, vorken en lepels (die bij elkaar behoren) .
Morgen traauwen ze; wie hebben heur vorkenlepels

geven.
Dit zijn allemaal staande uitdrukkingen geworden. Men
kan ze niet omzetten, zodat het eerste lid achteraan komt.
Om bij de laatste voorbeelden te blijven: maaidenvinten,
bonkenvódden, lepelsv6rken bestaan niet.
Ook kan men één lid van de samenstelling niet door een
ander woord vervangen; men kan b.v. niet spreken van
vórkenmezzen.

Toch bestaat de mogelijkheid van nieuwe vormingen bij
vlotte sprekers, zonder dat het als iets bijzonders opvalt
aan 't gehoor. Zo herinner ik mij:
Hoal gaauw wat takkentoeken, din leggen wie ze der
over. Wie haren doudestieds zo'n last van rottenmoezen.
Rai het zien geld op hegenstroeken hangen, lett. op
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heggen en struiken; d.w.z. hij heeft vorderingen op verschillende (niet al te betrouwbare) schuldenaren.
Omgekeerd blijven door deze koppelingen oude vormen
bewaard, die overigens uit de spreektaal verdwenen zijn.
Reeds is gewezen op herenveren en lappenlonten. Een
ander voorbeeld is hozenvouten, dat nog in het Westerkwartier gehoord wordt = kousenvoeten, maar met de
klem achter: Hai luip op hozenvouten. Overal elders is
dit woord vervangen door of heeft het veld moeten ruimen voor: hai luip op hozevórrels. Dit is geen koppeling,
doch een gewone samenstelling met de klem op 't eerste lid.
2. Een tweede groep van deze koppelwoorden heeft het
eerste lid in 't enkelvoud en het tweede in 't meervoud.
Ook hier ligt de klem steeds achter, omdat ook deze
woorden als één geheel gevoeld worden. Voorbeelden zijn:
Koppenoren = kop en oren. Hai kwam koppenoren onder woater. Ze hebben hom koppenoren onder 't stro
stopt (Dr. W. de Vries) .
Spekkenaaier = spek en eieren. Ze eten doar ale margens spekkenaaier.
Op dezelfde wijze spekkenaarten = grauwe erwten met
spek, in 't Oldambt ook spekkengraauwen genoemd.
Zo ook spekkenbonen = bonen met (veel) spek. Dit
,

woord, evenals in 't Hollands, óók veel figuurlijk gebruikt. Hai dut mit veur spekkenbonen = hij telt niet
voor vol mee. Ik zat ter veur spekkenbonen bie.
Naar analogie van al deze koppelingen, waarbij nog
spekkenbrood en spekkenvlaais komen, is ook het woord
spekkendikken opgekomen, de naam van een oud-Groninger nieuwjaarsgebak, koeken van roggenmeel met
sneden spek en worst er in, gebakken in het nieuwjaarsijzer.
3. Ook bestaan er een aantal koppelingen van twee woorden
in 't enkelvoud, altijd weer met de klem op het tweede
lid, dus geheel tot één nieuw woord geworden. Voorbeelden zijn:
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Beppenbes, grootmoeder en grootvader. 't Woord is
alleen nog maar bij 't geslacht bekend, dat nu boven de
zeventig jaar is. (Bepke is nog levend in uitdrukkingen
als: n Old bepke = een oud wijfje; bès = grootvader is
geheel verdwenen.)
Boksemwams = broek en jas. Alleen in fig. zin: hai
revelt moar in ain boksemwams deur = onophoudelijk.
Etendrinken, eten en drinken, nl. spijs en drank. As 'k
mien etendrinken op tied krielt, heb 'k niks te miemern
(Mw. de Haas — Okken) . Van etendrinken is 't hier best
op ploats = op de boerderij (J. Rietema) .
Kóppengat, kop en gat. Hai smeet hom bie kOppengat
de deur uut (De Vries) = bij zijn kop en bij zijn achterste. Dit is heel netjes gezegd; men hoort ook: hai smeet
Jan en Pait op kóppenkont in sloot. In 't Westerkwartier
ook koppenhaals = kop en hals. Hai is kOppenhaals
groter as zien bruier (Dr. de Vries) .

Kappendek = kap en dek, nu ook verouderd. In de tijd,
dat de boeren nog geen koetsen hadden, reed men met
een verdek, een huif, op de boerenwagen. Men zat dan
onder kappendek, waarbij kap en dek hetzelfde is, en
men gevoelde zich rijk (Dr. de Vries) .
Kolenstoof, kool en stoof, d.i. een stoof met een gloeiende
kool er in. Ik zit in kroakstoul mit kolenstoof onder (Mw.
de Haas—Okken).
Naaienbraaien = het naaien en het breien, namelijk naaien breiwerk. Zo tegen de meisjes, die genoeg gedaan
hadden: Baargt joen naaienbraaien nou moar op!
Naaindroad = naald en draad. Din mos Moeke heur aal
weer n nije naalndroad geven (Mw. de Haas.- Okken) .
Nachtendag, nacht en dag. Wie wazzen nachtendag
ien e weer (De Vries) . Ook fig.: Dij twij kiener schelen
nachtendag.

Nattendreug, nat en droog, d.i. het eten, de kost. Hai
krigt zien nattendreug der gelieke goud om (De Vries) .
Omenmuike = oom en tante (Westerkwartier) . Nu
vrijwel verdrongen door omentaante. Ook meerv.:
Omentaantes komen van oavend bie ons.

Peerdenbelslee, paard en arreslee. Wat is dat ja n mooie
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peernbelslee. Het is geen wonder, dat het Grunnegers
een aantal woorden heeft, die op deze wijze met peerd

zijn samengesteld:
peerdenrietuug, paard en rijtuig;
peerdensees = paard en sjees. Daar komt n peerdensees
aan; wat vlogt dij peerdensees ter over!

peerdenseeske, 1°. de volksnaam van de monnikskap; de
bloem doet denken aan n peerdensees met de kap op en
onder die kap zitten Adam en Eva;
2°. op 't Hogeland en in 't Westerkwartier de naam van
een klein soort libel;
peerdenslee, paard en slee;
peerdensleep, paard en sleep, d.i. een slee om eggen,
ploegen enz. te vervoeren. Daar kwam hom n boerenvent
tegen op peerdensleep;

peerdenwipkoar = paard en wipkar. Ook fig.: zai het
mit peerdenwipkoar op e loop west (de Vries) , gezegd
van een meisje dat met een onecht kind is blijven zitten;
peerdenwoagen, paard en wagen, 1°. met de boerenwagen, gebruikt voor landbouwwerk. Ze binnen mit peerdenwoagen noa 't laand; 2°. met het rijtuig. Boer is ter mit
peerdenwoagen op oet goan. Hai hóldt peerdenwoagen
= hij heeft een eigen rijtuig.
Spekkenbrood, spek en brood, nl. brood met spek er op.
Veelal in de uitdrukking: hai dut mit veur spekkenbrood
= hij telt niet mee. Zie boven spekkenbonen.
Spekkenvlaais, spek en vlees (Hogeland en Westerkwartier) . Spekkenvlaais wil der bie kiener voak min ien. Ze
wórren wel zat, mór ze kriegen zo gain spekkenvlaais
(Dr. de Vries) . Wie hebben nog spekkenvlees genog

(jan Boer) .
Voaiemoeke = vader en moeder (Westerkwartier) . As
Voaiemoeke dat mór lieden willen (De Vries) . Ze wil
vaast ok geern nog wat bie voaiemoeke blieven.

Vrauwendle = de vrouw en die, nl. de vrouw en de man,
zeer merkwaardige koppeling, door Dr de Vries opgegeven
voor Oldekerk in 't Westerkwartier. Vrauwendie komen
er aan.

Zoepenbrood = zoepen en brood, brood geweekt in
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d.i. karnemelk. Schertsend, als een boerenmens
zich voornaam voordoet: Wat zoepenbrood nait vc dtl
Zo ook zoepengórt, zoepenmeel = gort, meel in karnemelk.
Tegenover deze koppeling staan natuurlijk de gewone
samenstellingen als zoepenbrij —
= karnemelkse pap;
zoepentien = karnemelksvat; fig. n zoepenlocht = betrokken lucht, enz., die alle een soort brij, tien, locht aanduiden en die dus geen koppelwoorden zijn. Zoepenbrood
is geen soort van brood.
Bij zoepentien en zoepenlocht ligt de klem regelmatig op
zoepen. Zo met alle samenstellingen, die men kan maken:
't zoepenvat, de zoepenemmer, n zoepennap. Doch met het
woord zoepenbrij is 't anders gesteld. Dit komt van ouds
wel alle dagen zeer veelvuldig te pas; het rijmpje bestaat
nog, al is 't gebruik niet meer algemeen:
Brij, brij, zoepenbrij,
Achtien moal in de week
en nog gelieke nij.

zoepen,

---

En zozeer is zoepenbrij één begrip geworden, dat de klem
op het tweede lid rust; ook al duidt het woord een soort
van brij aan, het is toch een koppelwoord geworden.
4. Koppeling van twee werkwoorden komt eveneens voor.
Schaaidendailen = scheiden en delen, namelijk boedelscheiding houden. Wie willen dij maneboudel (mandelig bezit) oet nkander moaken; wie mouten schaaidendailen.

Stievenstrieken, stijven en strijken, als beroep uitgeoefend.
Zai haar 't stievenstrieken opzet (Mw. de Haas—Okken.) Zie ook naaienbraaien.
Tiepelnusken ( Oldambt) = tiepeln en usken, twee namen
voor hetzelfde jongensspel, dat met twee tiepelstókken
gespeeld werd (wordt?) . 't Gewone woord is tiepeln, dat
ook veel figuurlijk gebruikt wordt (knutselen, zich met
beuzelarijen bezig houden) . 't Woord usken is mij alleen
uit het Oldambt bekend; ook dit koppelwoord heb ik
alleen daar gehoord.
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5. Koppeling van twee bijvoeglijke naamwoorden.
Gelenblaauw, geel en blauw, alleen van aldus gestreepte
stoffen. Zai druig nag van dij ólderwetse mooie gelenblaauwe rokken. Zo ook wittenblaauw. Wittenblaauwe
rokken bin ook al laank oet de mode; muike druig aaltied
nog n wittenblaauwe. Zai haar van dij waarme wittenblaauwstreepte rokken.
6. Twee telwoorden:

Zeuven f atteg, negen f ie f teg. Overigens met en: ain en
twinteg enz.
7. Een bijvoegelijk en een zelfstandig naamwoord:
jongkerel, dronkenkerel, jonkvOlk, jonkgoud, jonkbaisten,
jonkwie f , leujonges; op zien grootmans proaten; dat is
gain wiesmans waark; vrijweek; raauwmosterd; lichtmoan,
duustermoan; n haal f kan, 'n haal f pond, n haal f stob turf,
veur n haal f sint kekaigies; blaauwstain, blaauwmodder,
blaauwmaiske; geeloker; Spanzaip (Hl. en W.K.)
Spaanze zaip; bontgoud, witgoud; geelmeel, grofmeel;
laankmous; graauwaarten, gruinaarten; 't witzoad; 't 61minsk; olwieven ('t gebak) .
8. Bijzondere aandacht verdienen de namen van jonge dieren, samengesteld met jong :
jongkat (jong poesje) ; n nustvol jonghonnen, jongknienen;
in 't Slochterbos wazzen aaltied jongkraaien en in 't
Heulaand luip 't vol van jongkievieten en jongklunen; twie
hebben n poar mooie jonghoanen; bie 't mous zatten twij
jonghoazen.
Bij al deze woorden ligt de klem achter, in tegenstelling
tot jonkbaisten, 't jonkgoud, 't jonkschoap, 't jonkwief.

9. Een aantal samenstellingen met rood hebben de vorm ro:
robaiten, robitter, roboeskool, robont, roborst je, robotter,
roboul, robranwien; 't begunt te rodoagen; rodólm en
rodoorn; roduitjes, Rohoan, rokevielen, romenie, rorimke,
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Roschoul, 't Roweeshoes, rowien, rowoddels, 't Rowóld,
rozaizen.

Naar analogie ook:
robaarber, roból (voor roegból) , rodies, rodeur (voor
roudeur) .
Verouderd 't robrukje = schavot, en roroede, dat nooit

een volkswoord geweest is.
De d van rood is bewaard in rode f kes- = rode efkes
(pruimen) en rodoustjes (eerappels mit rode houstjes) .
.

Rowól = Roderwolde.

(Zie voor betekenis en gebruik van al deze woorden 't
Nw. Gron. Wdb.)
10. Koppelingen hebben soms het verbindende woord en:
n naal-en-droad; mit peerdenwoagen, peerdenwipkoar,
peerdenbelslee, peerdensees, peerdenslee; koolren-stoof;
beppenbès: bie koppengat; hailendal, wis-en-donders;
veurennao; drijen f atteg; kop-en-haals, kop-en-oren; koppenschuddel.
Bij vormingen als melkengórt, melkenbrood, melkentwijbak is de verbinding misschien niet het voegwoord en,

doch een oude naamvalsuitgang.
Geslachtsnamen.
1. Vadersnamen: Pietersen, Derksen, Jansen, Wiersemoa
( van Wiert) , Deddemoa, Nannen, Oadams, Koers,
Bruuns, Tammengoa.
2. Toen in 1812 ieder een naam moest aannemen, hebben
sommigen zich naar hun vak genoemd: Van der Schoa f ,
de timmerman, Van der Ploug of Plougsmoa, de boer,
Van der Scheer, de scheermaker.
3. Namen van 't ambacht: De Boer, v. d. Meulen, Meelker,
Koster, Wever, Visker, Schipper, Schreuder (de kleermaker), Smit, Kremer, Vaarver, Mulder, Snieder; of heel
eenvoudig Kostwinder.
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4. Naar de plaats: Diekemoa, Tochtemoa, Van Broggen,
Zielker, Van der Loan, Van der Wiek, Broukemoa.

5. Naar de geboorteplaats, in Groningen zelf: Ter Loan,
Van Haimen, Klunder, Schansker, W olt jer, Van Slochter.

Van buiten: De Vries en Vriezemoa; Drint.
Vooral van Duitsland: Van Emden, van Bremen of
Bremer, van Kleef of Klee[sman, van Zanten, Oldenbor-ger, van Bentem.

6. Namen, die aan verouderde toestanden herinneren:
Nap (dij mit nappenslaiven luip), Buiter (dij mit de vrijer
mit gong om 't vuur aan te buiten) , Schrik (veldwachter),
Rijer (redger), Homan ( hoofdman) , Huusman (boer) ,
Maaier (boer) , Molter, Scholte, Kloosterman, De Mun.
nek, Ruter (knecht) .

7. Vermooide namen: Toxopeus (schutter) , Oaderjoani,
Foaber ('t Latijnse Faber = ambachtsman) , Lamerus
(Lammers) , Nauta (schipper) .
8. De uitgang moa komt veelvuldig achter vadersnamen
voor: Epkemoa, Ikemoa, Buikemoa, Duursemoa, Luur
semoa, Roul f semoa, Uuldersmoa.
Daarnaar zijn later gevormd: Bosmoa, Diekemoa, Ziel.
moa, Wieremoa, Boeremoa, Tunemoa enz.

9. Een aantal geslachtsnamen hebben de uitgang ing (bij
ons uitgesproken als en) ; daarnaast vele de uitgang inga;
Bruning - Bruninga, uitgesproken Brunen r Brunengoa;
Gerrengoa, Aaizengoa, Hiddengoa, Wiebengoa, Tam-mengoa, alle van vadersnaam gevormd.

10. De uitgang stroa, achter plaatsnamen, veelvuldig in Friesland, komt ook bij ons voor. Gedeeltelijk ook in geslachtsnamen van Friese afkomst:
Groustroa (van Grouw) , Bartstroa (van Baard) , Teenstroa ( misschien uit Teerns) .
Daarnaast Zandstroa, Veenstroa, Zielstroa, Diekstroa.
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De verloren e.
In de Veenkoloniën, Westerwolde en het Wold-Oldambt
hoort men een groot aantal woorden, die uitgaan op
een e. 't Zelfde verschijnsel in twee daarvan afgescheiden gebieden: a. de Stad; b. 't dorp Kolham (onder
invloed van Hogezand-Sappemeer) .
Deze e is klankwettig, d.w.z. hij komt overeen met de
vorm, die het woord had in de oudere taal.
Hij is verloren gegaan in Fivelgo, de Woidstreek,
't Gorecht, Hunzingo en 't Westerkwartier.
Zo staan in de twee delen van ons gewest naast elkaar:
aaske - aask; bloaze r blows; bloume r bloum; brogge
brog; doeve doe f ; schure r schuur; stroade (Oldambt
stroace) r stroai; neuze -- neus; keze - kees; kouke r kook;
bèrre r bèr; Poaske r Poask, enz.
In de streken met de volle vorm hoort men de e ook in

woorden, waar die in de oudere taal niet voorkwam:
hingste, kamure, poale, plouge, ringe, staine, schove,
stoule enz.

Ook een aantal bijvoegelijke naamwoorden hadden van
ouds de uitgang e. Deze is eveneens geapocopeerd
( weggelaten, verdwenen) , met uitzondering van zeer enkele gevallen:
Sloot is dreuge.
Neut is geve.
Bin je goud vlogge nog?
Hai is baange.

Naast deze volle vorm is overal de vorm zonder e gangbaar. Een uitzondering maken bliede en muide; dit zijn
de gewone vormen, behalve op 't Hl. en 't W.K.
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DE AANGEVOEGDE T.
Onder de vele merkwaardigheden van het levende Groninger dialekt behoort ook de rol, die de aangehechte t
nog alle dagen speelt.
1. In de eerste plaats achter de bezittelijke voornaamwoorden. Door het gehele gewest zijn de vormen mienent,
dienent, zienent, heurent, onzent, joenent en heurent in
volle gebruik. Wel zien kou is dat? --- Dat is mienent =
dat is de mijne. Dat schoap is dienent = is van jou. Zo
steeds zelfstandig gebruikt, voor onzijdige en niet-onzijdige woorden; zonder lidwoord. Ieder het zijne = elk
zienent. Onzent bin beter. Ook achter de naam van de
bezitter: dit binnen Elchie heurent = die zijn van E.
2. Achter voornaamwoorden, op dezelfde wijze steeds
zelfstandig gebruikt, enkel- en meervoud. Dizzent is
mienent = deze is van mij. Dizzent bin mienent = deze
zijn van mij.
Zo ook dijent die. Dijent wil ik nait hebben. Ook van
personen: Hinderk en dijent = Hendrik en die bij hem
horen, zijn gezin, zijn kameraden, zo als het in 't gesprek
te pas komt.
Op dezelfde wijze zokkent = (de) zulke. Zokkent bin
der wel meer = zulke (mensen, dingen) zijn er wel meer.
Mit zokkent wil ik niks te doun hebben = met zulke lui.
Honderd van zokkent = honderd van dezulke. Hou
zokkent?
Zo ook het vragend voornaamwoord watveurent. Bv.
watveurent hest 't laiste? = welke heb je het liefst?
Antwoord: 't kin mie nait schelen, watveurent dat ik krielt.
Op dezelfde wijze gaat het met het vragende woord
hounent, b.v. in: Hounent hest 't laiste? = hoe zulke heb
je het liefst? Ook houksent.
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Antwoord: Zonent = zo een. Zonent mag ik nait lieden
= zo een, daar hou ik niet van. Zonent, alleen enkelvoud, terwijl zokkent evengoed in 't meervoud voorkomt.
Zonent evenals zokkent ook voor personen. Gaaist doe
mit zonent om? = ga je met zo iemand om?
3. Achter telwoorden. Ze bin mit heur ttvijent, mit heur
baaident = ze zijn met hun tweeën, met hun beiden. Dat
hebben ze met heur drijent om haans had = met hun
drieën uitgedacht, uitgevoerd. Met tinij en drij alleen in
deze uitdrukking. Baaident ook in vrij gebruik. Baaident
bin schuldeg; ik mag gain ain van baaident lieden. En in
de versterkte vorm: Mit heur twijbaaident binnen ze wat
mans. --- Der wazzen verschaaident.
Daarnaast het woord gainent = geen enkele. Ik heb
gainent, zowel enkel als meervoud. Gainent zol dat doun
niemand. Ik kin der gainent van misten = ik kan er
niemand (of geen enkel ding) van missen.
As ie gainent hebben, mói zain dat ie gounent kriegen
als je er geen hebt, moet je zien dat je wat krijgt.
Dat woord gounent is voor 't Grunnegers wel heel bijzonder merkwaardig, temeer daar het in 't Hollands ontbreekt. Gelijk bekend is het ontstaan uit goudent, van
gouden = goede dingen, maar de spraakmakende gemeente heeft elk verband met die oorspronkelijke betekenis verloren. Het is in volle gebruik door 't gehele
Groninger gebied en betekent nu zoveel als enkele, sommige. 't Wordt alleen zefstandig gebruikt:
a. voor dingen. Hest ook gounent? = heb je ook enkele
appels, duiven enz.) Aans zek tie gounent geven =
anders zal ik je er wel wat geven. Gounent bin goud =
sommige zijn goed.
b. voor personen. Gounent zeggen = sommigen zeggen.
I k heb gounent al vroagd = ik heb enkelen al gevraagd.
Een ander voorbeeld levert het woord aaltemoltent of
aaltegoarent = allemaal, allegaar. Zo hoorde ik van een
man, die van verschillende ongerechtigheden beschuldigd
Was: aaltegoarent leugens, meneer! en daarna, met nog
meer klem: hailtemoltent leugens; aaltemoltent ontvoar---

(
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haid! De gewone vorm is aaltemoal of ammoal of apmoal.
Daarnaast ook aalmoalt.
Zo'n dubbelvorm
is ook genogt naast genog. 1 k heb ter
't
genogt van; is nou mooi genogt.
Niet bijvoegelijk. Dan b.v. ik heb genog eerappels;
maar wel: ik heb eerappels genogt.

4. Een volgende groep vormen de bijwoorden. Ik bin der
lezzent nait vrundelk bejegend = ik ben er laatst niet
vriendelijk behandeld.
Te minzent, dat verbeeldde ik mie = ten minste... Dommeet kom ik.
Ik kom der moar inkelt = ik kom er maar enkel.
Dat wil ik ja wel geernt = dat wil ik immers wel gaarne.
Hai woont doargunt, doar woaraarnt = daarginder. Hai
was hier zo event.
Allaint, nevenvorm van allain. Zeker al heel oud, zo als

blijkt uit het teerliedje:
Aal wat mien .ol mouder
Mit 't spinwail verdaint,
Verzoep ik, verswier ik,
Verdraai ik allaint.
Dat kan dan ook om het rijm zijn. Maar ook zonder rijm:
Hai woont allaint; allaint is moar allaint.
Hai komt naarnt = nergens, benoamt in de leste tied
nait.
Ongeveert honderd gulden.
De t hecht zich zelfs aan uitdrukkingen, die uit meer

dan een woord bestaan. Wanneer men iemand vraagt:
woar biste? dan luidt het antwoord: hierzo. Vraagt men
nog eens na, dan klinkt het beslister en stelliger: hierzoot!
Zo ook: woar hest dat hinlegd? Antwoord: Doarzoot!
Er zijn meer van die uitdrukkingen, die uit meer dan één
woord bestaan. Een mooi voorbeeld levert de algemeen
gebruikte stoplap zo te rekent = om zo te rekenen. Wie
binen din zo te rekent liek = wij zullen dus maar rekenen, dat wij quitte zijn.
Doch ook helemaal zonder rekenen: Din het hai der zo
te rekent gain schuld aan = dan heeft hij er dus geen
140

schuld aan. 't Het zo te rekent niks vroren = 't heeft
bijna niet gevroren. Hai is zo te rekent bankrot = zo
goed als bankroet. Zo event. In ainent. Te minzent, op
't Hl. te minvent = ten minste. Och heelent, iwat muit
mie dat ja.
Een eigenaardig geval levert het woord krek op. Algemeen is: dat is mie krek geliek = volmaakt gelijk. Ik heb
ter krek west = ik ben er net geweest. Krek zo! = precies
zo. Dat kin ik zo krek nait zeggen = zo nauwkeurig
niet. Op het Hogeland echter in al deze gevallen krekt.
Dit kan een aangevoegde t zijn. Maar 't is natuurlijk ook
mogelijk, dat daar de oude t van correct bewaard gebleven is.
5. Zelfstandige naamwoorden met de t zijn er maar weinig.
Ovent = oven. Hai gapt as n ovent. Levent = leven.
't Levent is ter oet = hij is dood. Aal zien levent! = al

zijn leven. Bij 't knippen van de nagels kan 't gebeuren
dat een kind roept: Moeke, ie knippen mie in 't levent.
De t blijkt in de verlengde vorm leventeg. Ie zain hom
leventeg nooit weer = bij zijn leven. Hai haar n leventege
slang in n kistje = een levende slang. Dij keerl, dat is
ja net de leventege duvel.
Nog een paar woorden: dozient, in de volkstaal weinig
in gebruik; dozijn. Bavvelt, de plaatsnaam Baflo. Aaibert.
't Kezient. Bie de roest.
In de Marne: 't goaren zit ien toesi.
't Mest = het mes. Merkwaardig genoeg komt deze vorm
alleen in het Oldambt voor. Algemeen kraft = karaf.
Soms 't graft.
Wiegert, mansnaam, naast W ieger,
Gaarmt, mansnaam, naast Germ. Meertent. Simont.
Krist jont. Riekent.
Mórnt, mórgent = morgen en ook de morgen. Ik zel
die 't mórnt wel zeggen. Van m ornt was 't mooi weer.
Misschien naar 't woord oavend gevormd.
,

6. 'Bijvoeglijke naamwoorden met t zijn er nog minder.
Maar een duidelijk voorbeeld is stokkent.
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't Glas is stokkent = stuk. Hai het 't stokkent gooid.
In 't meervoud, naar Groninger model regelmatig met d.
Hai lópt mit stokkende klaaier.
Op dezelfde wijze: hai is dronkent; 't is n dronkende
kerel. Taang is glint. n Voldegent kaal f.
En dan evenals in 't Hollands 't woord dubbeld. Met dit
verschil, dat dubbeld het pleit geheel gewonnen heeft; 't is
nooit meer dubbel in zuiver dialekt, altijd dubbeld:
n dubbeldmoatje = 2 dl.; Dubbelde Oarend, de held van

een volksverhaal, die dubbel zo sterk was als ieder ander;
dat het e dubbeld en dwaars verdaind;
n pampier dubbeld vollen, enz. Hai is moar wat lutjet.
De aangehechte t komt zeer veelvuldig voor bij woorden,
die op n uitgaan. Dit verschijnsel geeft de verklaring
van het woord gelegenthaid; het woord gelegen heeft
nooit de aangehechte t. 't Zelfde is 't geval met
aigentliek naast aigen.
7. En dan is er nog onder de tussenwerpsels 't woord
gommant. .Een heel gewoon Groninger woord is Bommes,
als uiting van medelijden of verbazing. Och gommes, dat
aarme kind! Gommes nog tou, hou zel dat 6 f lopen?

't Zou heel oudtijds een basterdvloek geweest zijn, ontstaan uit God, mens. Men denkt nu aan geen vloek meer.
Naast die vorm nu ook, met evenveel medelijden of verbazing: Wel gommant, hou kwam dat toch!
Och, mien laive gommant, wat heb ik doar van opheurd!

8. Dr. Jan te Winkel behandelde in zijn werk over De
Grammatische Figuren (2e druk, 1884) de achtervoeging
van de t in 't Nederlands.
Van de voorbeelden, die hij geeft, zijn op dezelfde wijze
in 't Grunnegers aanwezig: oarend, de adelaar;
aimand en naimand; deze woorden komen echter maar
weinig voor; lijken wel uit het Hollands overgenomen;
't Groninger woord is ain en gainain;
noakend = naakt;
I azant, uit het Hollands overgenomen.
Daarnaast zijn er enkele woorden, die bij ons de t missen.
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Dat zijn:
borg — burcht; hulzebos = hulst; kreus
ries = rijst; stip = stipt; brulo f .

eendekroos (t) ;

De overige aldaar genoemde woorden komen in 't Groninger dialekt niet voor.
Bij vergelijking blijkt dadelijk, dat het verschijnsel van
deze aangehechte t voor dit dialekt van veel en veel
groter betekenis is dan voor het Nederlands.
Toen het vorenstaande overzicht gereed was, kreeg ik
van geachte deskundige zijde de raad, de stof anders te
groeperen en wel naar het voorbeeld van Prof. Van Haeringen in De Nieuwe Taalgids van 1938. Na rijp beraad
geloof ik, dit niet te moeten doen. Niet uit gebrek aan
waardering voor genoemde studie, dat spreekt wel vanzelf.
Maar mijn werkje hier heeft een ander doel. Prof. van
Haeringen gaat na, welke fonetische en welke andere
omstandigheden de paragoge veroorzaken. Bij mij is het
er om te doen aan te tonen, welke grote rol de aangehechte t vervult in een van onze springlevende dialekten.
Bij de bezittelijke, aanwijzende én vragende voornaamwoorden en bij de telwoorden maakt die aanvoeging
mogelijk, die woorden zelfstandig te gebruiken; de aangehechte t vervult in zekere zin de rol van 't lidwoord:
mienent = de mijne.
In veel van de overige gevallen oefent de t een versterkende kracht uit.
Daarvandaan misschien ook de vorm: hai pruit in ain
toetlemint maar deur, uit het F. tout le même = aldoor
hetzelfde.
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DE VORIVIING VAN HET BIJVOEGELIJK
NAAMWOORD.
1. De voor- en achtervoegsels, die bvn. vormen, komen in

hoofdzaak overeen met die in het Nederlands:
on: ongeleuveg, onwies, onbezorgd.
boar: vruchtboar, kóstboar, eetboar.
eg: machteg, gelokkeg, guteg.
liek: kinderliek, minskelk, zoakelk.
loos: wordt niet veel gebruikt. Toch eerloos, kinderloos.
en, s; vormen stoffelijke bijvoegelijke naamwoorden:

iezern, blikken, stainen, n loakens pak.
zoam, soam: eerzoam, deugdsoam.
achteg, Dit achtervoegsel betekent hebbende, als het de

klemtoon heeft: dailachteg, woonachteg.
Ook bij reusachteg ligt de klem achter, ofschoon het
woord naar zijn betekenis behoort tot de andere groep,
waar achteg aanduidt: gelijkende op:
geelachteg, oapachteg, schoapachteg, kinderachteg,
haarstachteg, óldachteg enz. In al deze woorden is het

eerste lid betoond.
Dit is ook het geval met de derde groep woorden, die
juist voor 't Grunnegers kenmerkend is. Daar beduidt
achteg zoveel als: houdende van. Bv. Gittje is nait hail
slim zoepenbrijachteg. Aldus veelal in ontkennende zinnen. Toch ook: Bie oom Haarm wazzen ze nog al
kerkachteg. Noa aal wat ter gebeurd is, binnen wie nait
T rient je-achteg meer.
Na een bvn. heeft achteg de betekenis van: 1°. overeenkomende met: geelachteg; haarstachteg; 2°. tamelijk.
Wie binnen wat loatachteg. 't Was oareg kóldachteg.
En na werkwoorden beduidt achteg zoveel als: gewoon-

lijk doende.
Bv.: Kloagachtege lu mag ik nait over. Dat vief is zo
vroagachteg.
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2.

... s, achtervoegsel om de waarde aan te duiden. n Sintse
grivvel, n haal f sintse. n Drijstuverze, stoterze, dubbeltjeze
kouk. n Kwattjes mes. Nee, 't is n schellenkse. n Tienstuverze reuster, n gullenze reuster. Ook zelfstandig:
't Binnen doalderzen.

3.

... Zoam. Over 't algemeen doet zoam dezelfde dienst
als zaam in 't Nederlands: deugdzoam, eerzoam, leerzoam, zeldzoam, W.K. zelzem; haandzoam, W.K. haan-

zem; gruizoam.

Daarnaast hebben wij enkele woorden, die in 't Nederlands niet voorkomen, als:
redzoam, zoadzoam, miedzoam, schoamzoam, verdrutzoam, schudzoam. Rogge is schudzoam van 't joar.
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HET WERKWOORD.
Het voorvoegsel be.

1. a. Dit doet dezelfde dienst als in het Nederlands:
beaarven, beantwoorden, n stok laand bebaauwen, ain
bebouten.
b. Herhaling der werking:
wat beschrief ie toch? Wat beloop ie hier? = wat doe je
hier al te schrijven, te lopen?
c. door de werking iets verkrijgen of bereiken:
Wie kinnen de waarmte wel belopen. Hai kin gain hoas
meer belopen = die oude man is ook niet vlug meer ter
been.
Botter is ter in bebakt, zegt Moeder, als de kinderen
een broodje krijgen zonder boter.
d. Door de werking iets trachten te bereiken of krijgen:
Wat beló pst doe tóch aal?
Wat beschrai f t dij kou vandoag?
Hai bevrijt heur allain om heur geld.

2. Oudtijds luidde 't voorvoegsel bie. Molema vermeldt,
dat het op het Hogeland nog van oude mensen gehoord
werd: biegroaven, bietoalen, biedenken. In de Hauwelksbraif van Mr. Synco Reijnders van ± 1840 treft men 't
woord bieproaten aan. Bij Mw. de Haas.---Okken: Kon
mie ja gain groter gelok biejegen!

3, ... in en rn vormen werkwoorden, die de herhaling van de
werking te kennen geven:
miggeln van miegen; steukeln van stoken; koggeln van
koggen; hakkeln van hakken; repeln van repen; trappeln
van trappen; stuttern van steuten; snittern van snieden.
4. Ook overigens komt de afleiding van de werkwoorden
146

met het Nederlands overeen. Wij hebben hetzelfde gebruik van de voorvoegsels ge, ont en ver: geleuven, ontlopen, verkommern.
't Voorvoegsel er alleen in zok erbaarm, erkinnen en ervoaren. Her komt alleen voor in woorden uit het Hollands: herhoalen, zok herinneren, hertraauwen.
't Achtervoegsel egen evenals in 't Nederlands: stainegen,
pienegen.
In vreemde woorden aiern: eksersaiern, komdaiern, zok
mantjenaiern. In moderne woorden vaak eren: telegroaI eren, telefoneren.

5. Van de causatieven ( die 't veroorzaken van een werking
uitdrukken) missen wij drenken, vellen en zogen; maar
wij hebben swichten = doen zwijgen: ain woord swicht
doezend; rizzen (lett. = doen rijzen) = tillen. Van iets
dat te zwaar is: ik kin 't nait rizzen.
6. Intensieven (geven een versterkte werking te kennen) :
bokken van boegen; wikken van wegen; snovvelen van
snoeven enz.
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DE BIJWOORDELIJKE S.
Evenals in 't Nederlands vormen wij tal van bijwoorden
met de uitgang s:
hai luip roggels; hai gal mie onverwachts, onverzains n
stót; 't was onverdóchts.
Dat kin e saks (zaachts) doun.
Hai kwam mie onderwegens tegen. Zien bruier was aanderwegens = elders. Men kin nait alerwegens tougelieks
wezen; ie kinnen allerdeegs nait twijderwegens wezen.
Dat gebeurde tussentieds.
't Is aals te veul, aals te voldounde.
Ik wil 't volstreks nait lieden.
Dat is veuls te swoar. 't Taauw zit drels.
Hai het 't eerlieks verdaind.
't Is sikkoms geliek. Bloots veur oareghaaid.
Hai was zo evens nog hier.
't Mos anlieks zo wezen. Hai dut 't vergees.
Zo schuuns, tiedels, verledens, wieders, lezzens, wie goan
der lopens hin.
Naar analogie van dit gebruik hoort men bij veel sprekers
de s ook, waar hij niet „hoort":
Dat wait ik zulms wel. In elks gevaat, in aals gevaal is
't de woarhaaid. Van elks, van ieders ain.
Uit de voorbeelden blijkt reeds, dat deze bijwoordelijke s
samenstellingen kan vormen. B.v. Vanrechtens mag
zowat nait.
Hai kon nait komen vanwegens dat e zaik op bèr lag.
Zien bruir was aanderwegens = elders.
Zien bruir was aanderwegens.
Hierbij behoort ook het woord desnoods, lett. = des
nood (zijnde) .
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RIJM,
1, Een groot aantal uitdrukkingen hebben voorletterrijm
(alliteratie):
hai luie nog roeg en raauw;
hai sprong over sloot over sling.
Ze hebben gain kind of kraai (kuken);
't schip vergong mit man en moes;
ze aarbaiden mit man en macht;
't is doar aaltijd rond en rij;
ik heb hier geen vree of verbaarg;
't laand kwam om in rap en roet;
wat zitsi doar weer te wippen en weven!
jan Boer zien dichtbundel halt Hoes en Hof. Ons
moandblad bie de Winschoter Kraant is Haim en Heerd.
Ales gong doar scha f en schèl.
Zai het gain boek of bak.
Hai smeet hom bie kóp en kont tou deur oet;
hai kon gain vout of vin verreppen;
hai dee niks as roupen en neren.
In houken en horns was 't voel.
Ze huilen niks over as bèr en bolster.
Hai vret net zo veul as e loeken en lasten kin.
jan Helder was votgoan zunder woord, zunder wies.
Ze hebben nooit gain staart of stoal weer van hom
vernomen.
Achter Kromte was 't laand vol stroeken en strevèllen.
Zai kon zok nait reppen- Of ruiern.
Der is gain pOt Of paan hail bleven.
Ales was in rep en ruler.
Zai was nooit zaik of tuchteg; ze haar nooit gain zaikte
Of zeerte.
Ook:
't Wazzen apmoal lappen en lonten (vodden)
hai dut in lappen en lonten (manufacturen)
.

.
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Hai deugt over gain hoed 6f hoar; hai komt bie mie nait
over deur of drumpel.
Dat is dag en deur ons waark.
Wie hebben laank in beroad en beraauw stoan.
Hai gaait deur dik en dun; hai is weer dik en doen;
hai kin 't ja dik en dubbeld betoalen.
Der is gain maark of munt aan = geen enkel kenteken.

2. In tal van gezegden hoort men eindrijm:
Dat gaait over laand en zaand.
Ales lag door inter over twinter.
Ze sprongen van hak op tak.
1 k mos tol en mol betoalen.
Wie mouten ales in zien eren en veren loaten.
Is gain lak of smak aan.
Kanten en ranten schoonmoaken.
't Laand zat vol van loes en ploes.
Wie binnen nait lak en Plak mit nkander.
Bie raauw en traauw wazzen ze aaltied bie nkander.
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LOKROEPEN.
In de boerderij hebben de huisdieren een vleinaam, waarmee ze geroepen worden, door de kinderen en ook door
de ouderen.
Voor het Groningerland zijn het de volgende:
1°. hes, lokroep voor het veulen en voor het paard,
volop levend in Westerwolde, maar ook elders gangbaar.
Alleen in 't Oldambt hoort men ies, ieske; daar laat men
de h weg.
Naast hes leeft ook de vorm: het.
Op 't Hogeland en in 't Westerkwartier hoort men ook
vaak: hop! Vooral ook om het paard gerust te stellen.
2°. tu, tuke, het lokwoord voor de koe. Zeer algemeen
is ook kói, kói! Dit is een merkwaardig woord, omdat
het misschien een zeer oude vorm heeft bewaard.
3°. taai, lokroep voor het schaap;
4°. hus, idem voor het varken. Dan ook koes, in 't Westerkwartier kos;
5°. tuut, de roep voor de kippen, Westerkwartier tuuk;
6°. piel, idem voor de eend; in Westerwolde piedel;
7°. piek, voor de kuikens van kippen en eenden, vooral
op 't Hogeland en in het Westerkwartier;
8°. poei, de lokroep voor de kat, ook poes, wel het allerbekendste voorbeeld, omdat het gangbaar is door 't
hele land;
9°. sik, voor de -geit. Doch men kan hier ook aan de
sik van 't beest denken, zoals ook Franck—Van Wijk
doet.
En voor de hond is er geen algemene lokroep, omdat hij
bij zijn naam genoemd wordt. Maar overigens is dus al
het gedierte van de boerenhofstede aanwezig.
En nu doet zich het verschijnsel voor, dat al die dieren
zelf genoemd worden naar hun lokroep. Eerst en vooral
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door de kinderen, maar ook algemeen door de volwassenen.
Hes of 't verkleinwoord heske is in Groningerland al heel
gewoon als de naam van het paard.
In 't Westerkwartier overheerst de vorm het je. Kom mor
hier, mien lutje het je!

Het woord wordt ook de eigennaam van het veulen. Zo
geeft Dr W. de Vries als voorbeeld: Kiek Het je der es
roar daanzen!
Ook hop is een naam, vooral een kindernaam: Wie willen
es even noar Hop kieken. Zo ook: wie goan noar de
Koeskes. In 't knieliedje: Wie slachten n kos.
Hetzelfde bij tu, tuke. Vooral weer bij kinderen: Kom,
zel we es noa tuke tou? E n zo als men spreekt van
I anmaan je de kleine jan (lett. Jan -mannetje), zo heet

het ook:
Tukemaanje staait op staal; wie kriegen melk van
Tukemaanje.
Weer net zo met taai. Taai lapt in 't laand.

Heel gewoon is 't geworden met tuut, de kip. Men hoort
algemeen tuut-aai naast hounderaai. Zo tot de buurman:
ie mouten joen tuten opbaargen. In Stad: der zit n
tude in 't daip.

En 't allergewoonst is 't woord poes geworden. Bij
Franck—Van Wijk kan men lezen, dat het woord uit
de lokroep ontstaan is.
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HOOFDSTUK IV.
De leer van de zin.
De enkelvoudige zin.

1. Gelijk het geval is met alle talen, die zich uit spreektaal
tot schrijftaal ontwikkelen, is de Groninger zinsbouw
zeer eenvoudig. Men kent natuurlijk naast de enkelvoudige zin ook de samengestelde, doch deze is veelal
een hoofdzin met één bijzin.
De bouw van de enkelvoudige zin is als volgt:

-

Ik heb hom guster op de weg lopen zain:

onderwerp, vervoegd werkwoord, voorwerp, bepaling van
tijd vóór die van plaats, de onbepaalde wijs van 't werkwoord, het verleden deelwoord, steeds achteraan in de zin.
Hai het zien bruier 't laand goudkoop verko f t:

Onderwerp, vervoegd werkwoord, het meewerkend voorwerp steeds vóór het lijdend voorwerp, en dan de bepaling vóór het verleden deelwoord.
Zai steurt zok aan dij gemaine proatjes haildal nait.

Onderwerp, vervoegd werkwoord, meewerkend voorwerp, bepalingen.
Die bepalingen volgen onmiddellijk op het vervoegde
werkwoord, als men daar meer de nadruk op leggen wil:
zai steurt zok haildal nait aan dij gemaine proatjes.

Ook volgen de bepalingen onmiddellijk op het vervoegde
werkwoord in zinnen als:
Zai zat rusteg n uur laank in n mooi bouk te lezen.
Hai luip haardop in zok zulf te proaten .
Zai zat eerappels te schillen.

2, Ik heb hom lopen zain, Nederlands: ik heb hem zien lopen.
In dit geval is zain een verleden deelwoord: ik heb gezien
dat hij liep.
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In 't Grunnegers staat zulk een deelwoord altijd na de
onbepaalde wijs:
ik heb hem komen heurd; ik heb 't aankomen vuild; ik
heb 't nait woagen duurd; ik haar 't wel geern doun wild;
hai haar dat loaten most; dat haar zai doun zeld.
In 't Nederlands volgen dan twee onbepaalde wijzen op
elkaar: dat had zij zullen doen enz. Bij ons staat hc t
tweede werkwoord in de vorm van het deelwoord.
3. Wanneer een handeling als één begrip gevoeld wordt
met zijn voorwerp, dan worden ze in de regel niet van
elkander gescheiden in zinnen als:
Zai zat te eerappelschillen, te bonen doppen, te kovvie
dt1inken.
Hai het mie hulpen te rogge zichten.
1 k heb n aarbaider aannomen te toen omgroaven.
Zai begunde te hozen stoppen.
4. Het meewerkend voorwerp gaat aan 't lijdend voorwerp

vooraf:
Ik heb (aan) mien noaber mien peerd verko f t.
Ik wil dij bouken nait meer lezen; ik heb Willem ze geven.
Dit geldt ook voor de voornaamwoorden 't en in 't meervoud ze.
Hollands: ik heb het hem gezegd; Grunnegers: ik heb
hom 't zegd.
Hollands: ik heb ze haar gegeven; Grunnegers: ik heb
heur ze geven.
5. Wanneer de zin begint met een bepaling, dan volgt
daarop onmiddellijk het vervoegde werkwoord, evenals
in 't Nederlands.
Op n elften November is 't Suntermeerten.
's lil órns komen kinder al vroug bie schoul.
Der hang n grode vlaag oet.
Der was ais n keunenk.
6. Verschillend met het Nederlands taalgebruik, komt het
in 't Grunnegers geregeld voor, dat het woord 'der 'aan
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't begin van de zin wordt weggelaten. In dat geval begint de zin met het vervoegde werkwoord:
Binnen nait veul meer, dij new aan heksen en spouken
geleuven.
Was gain knibbel brood meer in hoes.
Is gainent bie dood komen.
Stonnen vrouger meer as honderd &t-gen in de Ommelanden.
Kin niks van komen!
Verdrinken meer in 't glas as in 't wotter.
Hedde Bliek aan.
De weglating van doar of der ook in 't midden van de zin:
Dat glas is n scheur in. Ook: in dat glas is n scheur in.
Dat komt vandoan, dat 't hier aaltied gelieke schoon is.

7. Het onderwerp wordt dikwijls versterkt door 't aanwijzend voornaamwoord dij; bij onzijdige onderwerpen door
dat:
De schoumoaker dij zee dat de schounen kloar wazzen.
Meester dij haar der niks gain schuld aan.
't Peerd dat zette vot haard aan.
Kou dij was tou 't laand oet.
Laamp dij stoomde.
't Wotter dat stroomde der net zo haard oet as dat 't er
in kwam.
't Wicht dat dee gain slag, hail dag nait.
De woorden dij en dat veranderen niets aan de betekenis van de zin; zulke zinnen behoren tot ons taaleigen.
Op dezelfde wijze als bij het onderwerp komen dij en dat
voor bij het voorwerp:
Dat hoes dat het e verkoft.t.
Hai het dij haile vint dij het e nog nooit zain.
En ook de oorzakelijke voorwerpen worden op soortgelijke wijze versterkt:
Aan Groningen
Aan Grunnen doar docht ik aan
dacht ik.
Veur mien mouder doar heb ik ales veur over.
Zulk een herhaling of versterking, ook bij bepalingen
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van plaats en van tijd en van omstandigheid. Dan is die
versterking een ' bijwoord:
Veur 't hoes doar stonnen vair lindebomen.
Guster dou was hai der nóg nait.
Bie leven en welwezen din komen wie.

8. Als het onderwerp meervoudig is, kan de versterking
enkelvoudig zijn in zinnen als:
Roggebloumen dat is roet.
Rotten dat is 't aldergemainste ontuug.
Dij peren dat is roof goud.
Dij wichter dat was nait veul biezunders.

In al deze gevallen vat men het meervoudig onderwerp
als één enkelvoudig begrip op. Dan blijft ook heel vaak
het woord dat weg:
Wichter is zok oareg goudje.
I rummels is ook brood.
Sniebonen mit n binkje is lekker eten.
Eerappels is nait veul van 't joar = zijn niet best.

9. Ook het werkwoord wordt in heel veel gevallen versterkt door herhaling met doun als hulpwerkwoord in
zinnen als:
Hai het in zien levent n bult aarbaiden doan = hai het n
bult aarbaid.
Wie hebben bie ons oom aaltied veul lopen doan = wie
hebben der aaltied veul lopen.
Zai het heur til mouder n bult ploagen doan.
Doun drukt een geregelde gewoonte uit in deze gevallen.
10. Doun geeft ook te kennen, dat de handeling is afgelopen:
Eerappels hebben 't wazen doan.
Hai het in zien levent wat zoepen doan, (maar nu is 't

ook afgelopen) .
11. Doan hoort men na een ander verleden deelwoord, als

men zeggen wil, dat ook alle bijkomende werkzaamheden verricht zijn:
Wie hebben wosken en doan.
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Ze hebben hom sloagen en doan = en verder mishandeld.

Zo ook in de onvoltooide tijden:

Dat ko f t en dut moar aal aan = men koopt en koopt al

maar voort.

Men aarbaidt en dut om deur wereld te komen.
Wie laagten en deden = we zaten pret te maken.
't Was miezelt weer, hail dag miggeln en doun (J. de

Graaf) = 't motregende de hele dag al maar door.
12. Ook wordt doun veel gebezigd ter versterking, als men
het werkwoord zelf niet herhalen wil:
't Is hier benaauwd; de barst knipt joe dicht, dat dut e.
Loop rond om mie, dat dou!
Hai zoet as n poepse kou, dat dudde.
Doe logst dast swaart worst, dat duste.
13. Doun drukt de uitoefening van een beroep uit. Hai dut
't vouermantjen. Wat dut e? = wat is zijn vak?
14. Doun als overbodig hulpwerkwoord:
Dou der dinken om! Ook: dou der link om! = denk er
om! pas op! 1 k dou bedanken = ik bedank. Hai dut bedanken = hij legt zijn betrekking neer. 't Haar heur nog
niks doan as tegenlopen. Doar is dij oavend wat lagen
doan! Valen dou 'k nait. Aarbaiden dee e nooit.
Stelen dut ze nait. Zai dee 't lustern der tou = zij zat

alleen maar 't gesprek aan te horen.

Zeggen dee gain ain wat.
Muien dut mie 't nait.
Regen dee 't al laank nait meer.
Zelfs: wat móie doar zo te zitten doun?
Dat mout men jongelu nooit vroagen doun. (Jac.

Kremer) .
Aan 't woord kriegen deden ze hom nait.

15. Doun = plegen, gewoon zijn. Hai dee 't plougen mainst
mit vair peerden.

16. In de voorgaande voorbeelden doet doun dienst als een
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hulpwerkwoord. Als zelfstandig werkwoord wordt doun
ook op allerlei wijzen aangewend in de Groninger zinsbouw.
Behalve in zijn letterlijke betekenis van doen komt doun
voor als:
handel drijven. Zo laank as ik ter in dou, heb ik nog
nooit zoo'n swien had.
b. doun drukt een handeling uit, die verder uit het verband duidelijk is:
Wat deest ter hin? = wat had je er te maken?
Wat dou ik om vief uur al op?
Wat dust hier in toen? = wat geeft je 't recht, om hier
in de tuin te komen?
c. Doun heeft de betekenis van de handeling, waar 't op
aan komt.
Om zeuven uur was 't ter te doun = toen moesten wij
opstaan, 't varken slachten, aan 't dorsen, of wat ook.
Vooral:
Vooral: 't Is vandoag bie noabersvolk te doun er
komt een kleintje.
Komt ter ook wat te doun ? = is de vrouw al in verwachting?
Din heie 't ter te doun = dan is goede raad duur.
Hai dut 't moar! = hij heeft het ver gebracht. Ook: hij
gaat zijn gang maar. En ook: hij veroorlooft zich grote
uitgaven.
d. 't Is hom der om te doun — hij doet zijn uiterste best.
e. Kosten, gelden, opbrengen. Bonen deden dou twaalf
gulden.
f. Geven, aanreiken, lenen. Dou mie n rieksdoalder.
Dou mie de schovvel moar. Dou mie de haand.
g. Verkopen. Koopman het mie klontjes doan.
h. Leggen: Dou n tar f op 't vuur. Plaatsen: Ze hebben heur jonk je bie 't sniedern doan. Geld over n hoes
doun.
i. Te doun hebben onder = geven om. Of zien mouder
verdrait het, doar het e ook nog gain spier onder te doun.
j. Uitvoeren. Ik dou ja niks = ik voer immers geen
kwaad uit. Hai kin mie niks doun = hij kan mij niet
a.
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benadelen. Doar is niks mit te doun = maak je maar
niet bezorgd.
k. Hai het 't ter tou Joan = hij is overleden.
I. Omgaan. Bin dat dij lu, doar ie aaltied mit doun?
Ze doun al n zetje mit nkander = zij hebben verkering.
Hai dut mit aander vraauwlu.
m. Ik kin 't nog wel doun = ik heb de tijd nog wel.
n. Te doun hebben mit = lijden aan. Zai het 't mit ogen
te doun.
o. Er toe doen, afdoen. Wat dut dat, dat hai moat
klaain van gewas is? — Nee, dat dut niks = dat dut ter
niks tou.
p. Bestaan. Dat flarregout van muggen, wat dounen ze
der! = waarom zijn die in de wereld? (Dr. W. de Vries.)
q. Berokkenen. Dat dut e hom zulf (aan).
r. 't Dut mie nij = 't verwondert mij.
s. Veroorzaken. 't Ain dut, dat 't aander nait vot wil =
ik heb al zoveel gegeten, dat er niets meer bij kan.
t. Wie deden wel der 't eerste was = wij liepen om 't
hardst.
u. Woar dou ie om? = waar speel jullie om? hoe hoog
is de inzet?
v. Ain deur doun, oet doun = schrappen van de lijst;
aangeven als overleden.
Dat kin je wel deurdoun = haal daar de pen maar door.
17. Doun wordt ook als zelfstandignaamwoord gebruikt.
I k kin gain doun mit hom hebben.
Dat is gain doun geliek. Dat is mor maal doun, 't is
min doun = een lage daad.
Maart is in ain doun = de marktprijs gelijk gebleven.
Noa doun (Hl. en W.K.) , elders noa dounde = naar
verhouding. Elk noa doun = ieder naar zijn krachten.
Algemeen: noa zien doun = naar zijn leeftijd, kracht,
vermogen gerekend. Noa zien doun het e flink op e
liest taikend.
18. Loaten als hulpwerkwoord is zeer veelvuldig in gebruik
en doet verschillende diensten:
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1°. doen. God let de zun schienen over góien en
ktvoaien.

2°. bestellen. Ik boat dij bomen nooit kappen. Hai luit
zien schoapen scheren.
3°. veroorloven. Moeke luit kinder in 't appelhof
speulen.
4°. veroorzaken door nalatigheid. Hai luit mie n uur
zulken veur niks.
5°. niet verhinderen. Doomnee luit zien eerappels oet
toen stelen.
Hai let de boeren dorsen.
6°. loaten is ook het hulpwerkwoord voor de aanvoegende wijs, vooral om een aansporing uit te drukken:
Loave nkander helpen!
Loat e nou toch aanpakken!
19. Loaten met een werkwoord in de onbepaalde wijs staat

steeds achteraan:
Der bin aaltied gounent, dij Gods wotter over Gods
akker lopen loaten.

20. Een deelwoord komt voor in: hai het 't wicht zitten boaten, ook lopen loaten. Na loaten staat zowel de oude vierde
als de jongere eerste nv. Dus: boat ons goan. Loat hom
(boat e) zo zaik wezen as e wil. Loat heur, (loaten zai)
nog tien joar leven. In 't W.K. komt loaten ook in de
lijdende vorm voor. De schounen wazzen moaken loaten.
't Peerd wórre lopen loaten (d.V.) Algemeen: 't is mie
zain loaten. Zain loaten, zo ook lezen, heuren,
pruiven, roeken boaten, kan aan bij zich nemen.
Hai luit Mevraauw 't lezen of hai luit 't aan Mevraauw lezen. Maar steeds: hai luit ons vuilen, dat hom't nait aanston. Na loaten kan liggen wegblijven; Hai let zok ter niks
aan gelegen.

Als hulpwerkwoord heeft loaten vaak de verkorte vorm:
Loa'k mor tougeven. Dat boa' je lopen. Loa'we toch
vot goan! Dat huus lai'we opvaarven (W.K.)
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21. Heel merkwaardig is de bouw van zinnen als:
hai is wel, dat e sesteg gullen in de week verdaint.

Deze vorm komt nog meer voor in de voltooide tijd:
't het wel west, dat ze gain brood in hoes haren.

Ook aldus:
hai het wel west, dat e gain brood in hoes haar. En ook:
hai het wel west, hai haar gain brood in hoes.

22. In Groninger zinnen komt geregeld een dubbele ontkenning voor:
I k heb ter nooit nait west.
Doe hest nooit gain schuld.
Hai vindt nooit niks.
Wie haren nooit naarns om docht.
't Is niks nait goud mit hom.
le huiven niks gain zorg te hebben.
Zai hebben zok naarns nait aan steurd.
Der zat naarns gain vis in 't wouter.

Men heeft wel eens gedacht, dat men al deze zegswijzen
foutief moest achten, doch dit is volstrekt het geval niet.
Ze behoren zuiver tot ons taaleigen. ik heb ter nooit nait
west betekent immers: ik heb ter volstrekt nait west. De
dubbele ontkenning is eenvoudig een versterkte ontkenning.
Dit blijkt ogenblikkelijk, als men met een ontkenning te
doen heeft, die op zich zelf afdoende is. Zo kunnen wij
niet anders zeggen dan: Gain ain wait ter wat van, of:
Gain minsk, dij doar ooit van heurd het. Een tweede
ontkenning is in zulke zinnen onmogelijk.
23, In ontkennende zinnen wijkt onze woordschikking af van
de Nederlandse, in gevallen als:
dat is aaltied zo nait = dat is niet altijd zo;
dat gaait aaltied zo nait;
dat krielt ie overaal zo nait.
24. Zeer veelvuldig komt het onderwerp der gedachte, dus
het ware onderwerp van de zin, niet overeen
met het taalkundig onderwerp: Ain ding is 't beter om ...
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Schoapen het e haildal gain verstand van. Botter was
gain biekomen aan (J. de Graaf). Vraauw Bolt heb ik
n bult aan te danken. Mien toentje hoal ik mien wintergerak oet.
Zoltherens kin 'k mie wel veur schudden. Zien voader
haar e aaltied baange veur west.
Boeskool dut mie 't lief van zeer.
Draank kin 't best boetentou.

Dit psychologisch onderwerp behoeft volstrekt geen zelfstandig naamwoord of voornaamwoord te wezen:
Ophangen mozzen ze hom!
Aarbaiden dut e nait meer.
Aal te rioal maggen wie nait over.

Op dit ware onderwerp van de gedachte volgt steeds de
persoonsvorm van het werkwoord. Ook als dit een gebiedende wijs is:
Geertman smiet mie ook nait weg!

25. Dit onderwerp kan de vorm hebben van een bijzin:
Om ieder dag bie de weg te lopen haar hai niks gain
zin aan (Mw. Wijnholds) .
Wat moar wat leek gongen ze op Of.

26. Als het onderwerp een verzamelnaam is, kan het gezegde
de vorm van 't meervoud hebben:
Ons volk binnen der op oet.
Gaarmts volk wonen doar al meer as daarteg joar.
n Haile troep luipen haard weg.
Zo ook na een eigennaam in zinnen als: Huzengoa bin
al aan 't inhoalen. Doch dan meer met het onderwerp in
't meervoud: Huzengoa's bin al hoast kloar.

27. 't Onderwerp kan weg blijven, als de zin duidelijk is:
a. met doe als onderwerp. Bist nait wies. Magst die
schoamen. Gefst naarms wat om!

b. Soms ook in de derde persoon:
Smoaken goud (als men 't over appels heeft) ; bedaarven nait.
Hou gaait 't mit Haarm?
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Is noar Ammerikoa.

28. De Groninger is niet graag uitbundig in zijn spreken. Een
Hollander zal zeggen: Dat is prachtig! Dat heet bij ons:
't is nait maal. Zo van iemand, die men prijzen wil: dat
is gain minne.

De samengestelde zin,
1. De Groninger zinsbouw komt in 't algemeen met de
Nederlandse overeen, met dien verstande dat men geen
ingewikkelde zinnen gebruikt. In plaats van samengen
stelde zinnen met verschillende bijzinnen, vertoont het
Groningers of twee hoofdzinnen of één hoofdzin met
één afhankelijke zin.
Van ieder type moge hier een voorbeeld volgen.
A. Nevenschikkend zinsverband.
a. Slóchter is n mooi dorp en Schewól mag der ook
best wezen.
b. Slóchter is n mooi dorp, moar Schewól is mooier.
c. Sick-liter is n mooi dorp, want 't zugt ter apmoal
gelieke welvoarend oet.
In al deze gevallen de woordschikking van de hoofdzin.

B. Onderschikkend zinsverband.
a. Onderwerpszin. • Dat doe die doen drinksi, dat dut

die de dood.
Gezegdeszin. Mien verzuik is, Of Fókko ook mit

b.

eten mag.

Voorwerpszin:
Aal wat mien ol mouder
Mit 't spinnewail verdaint,
Verzoep ik, verswier ik
Allaint.
d. Bijvoeglijke zin. Dij jong, dij doar op wipkoar zit,

c.

dat is n grode rakker.
De volgende zinnen hebben alle een bijwoordelijke bijzin.
Naar hun dienst onderverdeeld:
e. redengevende bijzin. Hai dut nait mit, omdat e zien
zin nait kriegen kin.
f. gevolgaanduidende zin. 't Begunde in ains haard
te deuen, dat wie konnen scheuvels wel opbaargen.
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g. doelaanwijzende zin: Hai let gain uur verloren
gaan, dat e toch nOg deur zien eksoamen komt.
h. verhoudingszin. Hou Older men wordt, des te beter
kin men wat deur de vingers zain.
i. voorwaardelijke zin. As e zien hazzens gebruukt, kin
e 't zulf ook wel begriepen.
j. toegevende bijzin. Schoon dat e zien uterste best
dee, hai kon 't toch nait winnen.
Aal wat e ook doan het, moar dit is zien waark nait.
k. bijzin van omstandigheid. Hai het minnepain oet
de nood hulpen, zunder dat ain der ooit wat van wies wor.
1. bijzin van beperking. Hai is goud eerlk, veurzover
as ik hom, kin.
m. bijzin van vergelijking. Zo as de ollen zongen, piepen de jongen. Hai keek, net of e 't in Keulen dundern
heurde.
n. bijzin van wijze. Hai hangt aan de latten, noardat
ik van zien aigen bruier heurd heb.
2. In 't Hollands laat men bij een afhankelijke zin het verbindingswoord dat vaak weg. Dit is in strijd met het
Groninger taaleigen.
Holl. Hij ging weg, eer hij betaald had = hai gong vot,
eerdat e betoald haar; veurdat e betoald haar.
Toen wist de liereman, van wie het dubbeltje was = Dou
wos de liereman, van wel dat 't dubbeltje was.
Hoe 't mogelijk is, kan ik niet zeggen = hou dat 't meugelk is ... .
Hou haarder dat 't regent, hou gaauwer is 't doan.
Hetzelfde geldt voor 't voegwoord als in zinnen gelijk:
Ze werken zo hard ze kunnen (Holl.); bij ons: ze aarbaiden zo haard as ze kinnen.
3. In Hollandse zinnen hoort men vaak 't aanwijzend voornaamwoord deze, als dit terugslaat op een persoon of
zaak, in een vorige zin genoemd. Bv.: Zij vroeg Jan om
hulp, maar deze weigerde. Dan bij ons altijd dij; ze
vruig Jan dat e heur helpen zol, moar dij wol nait.
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Zij telde de dubbeltjes na, voordat ze deze opnam. Bij
ons: veurdat ze dij opnam, of: veurdat zai ze opnam.
4. De toegevende bijzin begint soms met doar: Dust 't
moar aal, doar ik die 't op haals Of verboden heb!
Hai zel nou al weer traauwen, doar zien uraauw nog
gain haalfjoar dood is.

5. In afhankelijke zinnen staat het hulpwerkwoord steeds
achteraan. 't Was aan hom te zain, dat e n bult aarbaid
haar; dat e n bult aarbaiden doan haar in zien levent.
1 k vruig, woardat e vandaan komen was. Hai het 't nait
doun kind; doar heurt meer tou, om zowat doun te
kinnen. Dezelfde woordschikking ook in hoofdzinnen,

als het werkwoord in de voltooide tijd gebruikt wordt.
B.v. Ik heb 't nait woagen duurd. Doe haarst 't wel
doun wild. Hai haar 't vroagen most.

6. In veel gevallen heeft de bijzin nog de vorm van de
hoof dzin:
1 k bin baang, 't gaait mis.
Wie zeden, ie mozzen dat moar doun. 1 k zag, hai luip
haard weg.
Heur voader is der n neef tou, dat ze bin nog n beetje
femilie.
Hai wol nait bekinnen, omdat hai haar gain schuld.
In zulk een geval kan dat wegblijven:
Hai wos der niks van, om hai haar der nait ainmoal bie
west.

Vóór de bijzin is er bij deze zinsbouw altijd een ogenblik
rust en ook aan de toon is te horen, dat de spreker een
nieuwe mededeling begint.
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HOOFDSTUK V.
Eenheid van spelling.
Bedoeling is, dat onze spelling zo eenvoudig mogelijk zal zijn:
a. zo goed als geen accenten of andere tekens; het Hollands
doet het er zonder, wij kunnen het ook in bijna ieder geval;
b. geen afkappingsteken ook, die nergens voor nodig zijn.
Dus nooit geev'n doch geven; niet heb'n maar hebben;
niet d'r, doch der. Bv. Hai was der nait.
c. in 't algemeen een spelling, die met de werkelijke uitspraak
van onze Groninger taal overeenkomt.
Natuurlijk met volledige waardering van de tongval van
ieder deel der provincie. Ieder goed schrijver geeft de taal
weer, zoals hij die in zijn eigen streek hoort; dat is de eerste
eis. Maar dat gaat buiten de spelling om.
Zo zegt men in de ene streek neus in de andere neuze. Hier
hoort men rotter, elders woater. In Hunzingo en 't Westerkwartier ien, wiend, kiend, spient, in de andere gouwen hoort
men in, wind, kind, spint. Dáár zegt men hooi, hier is het heu.
In al deze en in veel andere gevallen is er duidelijk verschil.
Dat verschil blijft volkomen geëerbiedigd; ieder dialekt moet
tot zijn volle recht komen. Maar gelijk gezegd, dat heeft met
de spelling niets uit te staan.
,

a.

1. De a in open lettergrepen wordt niet verdubbeld: valen,
alen, naren, klaren, ragen, lagen (lachen) , plazen, kwaben.
2. De aa in gesloten lettergrepen wordt geschreven wanneer
de klank bij ons lang is; ik haar (ik had) , aarm (tegenover
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Hollands arm) , ombaalgen, aaldoagen, aalberens, aarbaiden, aarten, staart, aarg,, ,baarg, vaalg, naalgen, baal,
maal, staal, haal f,, kaal f , maart.
3. Lang is de klank in aal = alles. Aal wat ik joe doar zegd
heb. Ook in: aal doagen = alle dagen; aal zien goud; aal
hou geern, dat ik 't doun wol. Doch al in de betekenis
van reeds: hai is der al weer; 't is al over. Ook is de klank
kort in: 't gaait nog al; ik heb al genog, enz.
e.
I. De e in open lettergrepen wordt niet verdubbeld: pelen,
lezen, reken, Evert, premie, even, leger, heren, eren,
negen, melen brij, nemen, steken, begeren.
2. Uitzondering, wanneer de ee op 't eind van een woord
staat: zee, mee (de drank) , tee, Kee (de vrouwennaam) ,
nee, vee, tevree, snee, stee, doomnee.
3. De toonloze e vervult bij ons dezelfde rol als in 't Hollands.
Zo: gelokkeg; gebrekkeg; gelieke veul; n grode jong.
Maar bij ons komt die e ook voor als zelfstandig woord.
Dat is het woord hij, wanneer er geen klem op valt. Zo
zeggen wij: hai het geliek; maar: ik wait, dat e geliek het.
En zo steeds: ik leu f , dat e komt. Hai mout waiten, wat
e dut.
Steeds alleen e, zonder klem en dus zonder de h. Die

wordt niet uitgesproken en dus ook niet geschreven.

De uitgang eg.
le De Hollandse uitgang ig wordt geschreven eg: miezelt,
dokeg, klaainzereg, kureg, vrachteg, dun-achteg.
2e De e vervalt na een toonloze lettergreep in woorden als:
schroaperg, dokerg, vranterg, mieterg.

De uitgang en,
le De uitgang en in werkwoorden wordt geschreven als in 't
Hollands: kriegen, leggen, lopen, stelen, dailen, valen, reken (Holl. rekenen) , taiken (Hou. tekenen) , steken.
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Zo ook wie kriegen, wie lezen, wie heuren, wie mainen;
eveneens ie zeilen, ie. mouten, ie komen, ie roaken. En ook
de vormen met zai: zai plokken, zai teppen, zai scheuren.
2e Hetzelfde geldt voor 't meervoud der zelfstandige naamwoorden: peerd .-- peerden; big — biggen; hoes — hoezen; vis --- vizzen; schoap schoapen; swien swienen;
teef --- teven; hoas --- hoazen; boom — bomen. Dit is

voor de schrijvers en vooral voor de lezers het eenvoudigste. En bij het hardop lezen en bij 't spreken hoort men
toch wel de Groninger uitspraak met de zware n op 't eind
van deze woorden.
3e De e vervalt na een toonloze lettergreep in woorden als:
wibbeln, kibbeln, kraiveln, rabbeln, jammern, joustern,
timmern, kóiern, lóiern.

4e Met en worden ook geschreven de afgeleide zelfstandige
naamwoorden als: schaaiden --- scheiding; verainen
vereniging; reken — rekening; taiken — tekening; verhuverhuring; bedoulen --- bedoeling.
ren
De uitspraak is volmaakt dezelfde als die van 't werk-woord.
h.

Gelijk bekend, wordt de h aan 't begin van een woord in 't
Oldambt en in de Veenkoloniën vaak niet uitgesproken. Van
de weeromstuit hoort men soms de h in woorden, die deze
letters elders niet hebben. Zo blijft er niets anders over dan
de spraak te volgen van die streken, waar men geregeld de h
uitspreekt, waar hij hoort, en weglaat, waar hij niet hoort.
Dus overeenkomstig het Hollands: hond, houd, ham, heerd,
haisterg, heelt enz.
Schrijvers, die de eigenaardigheid van hun dialekt willen doen
uitkomen, wijken daar wel van af. Doch in 't algemeen is het
beter, ook hierin tot eenheid van spelling te komen.
De h wordt nooit en nergens gehoord in 't woord e, de verzwakte vorm van hai. B.v. Zo dut e; dat leu f t e; doar gaait e;
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zie e 3. Veelal vormen dan de e en het werkwoord één
woord: zo dudde zo doet hij; dat leu f de dat gelooft hij;
doar gaaide — daar gaat hij. Geen bezwaar dat ook zo te
spellen; doch nooit he, want dat bestaat niet.
1.

1 e Ie wordt geschreven, als de klem er op valt, zowel als
de klank kort, als wanneer hij lang is:
kort: iemen, hiemen, liemen, begriepen, kniepen, stiekel,
wiekel, wiedel, tiedels, spiedelk, ieder, Giene, Triene,
Biene;
lang: kriegen, ziegen, riegen, vieren, stieren, bieten, vielen,
schrieven, blieven, rieven.

2e le ook in lettergrepen op 't eind van een woord: lelie,
kripsie, Jannewaorie, Annie; Baauwchie, Betsie, menie,
roezie, kenarie, hallozie;
dus ook in de verkleinwoorden: takkie, bossie, fossie,
kóppie, poessie, trallarechie, Annechie, keuneginnechie.

3e I, als er de klem niet op valt: muzikant, foabnikant, Napolion, petrolium, rezimint.

4e I ook in vreemde woorden: artikel, opinie, idem, juni,
juli, dito.

5e I verder in verschillende eigennamen: Idoa, Minoa, Ipe,
Ike, Rikoa, Marioa.
in.

Het voegwoord en wordt in de meeste streken uitgesproken
als in:
ik in doe; hangen in wurgen; bonen in aarten, enz.
Deze schrijfwijze geeft aanleiding tot grote verwarring. Daarom zetten wij steeds en, gelijk bovendien ook de uitspraak is
van 't Hogeland en 't Westerkwartier.
Dus: ik en doe; hangen en wurgen; bonen en aarten.
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in.

Een aantal Groninger woorden heeft in met een zeer gerekte
klank. Als men deze klank aanduiden wil, zet men er een
teken boven als het Franse accent grave.
Aldus: minnen, stinnen, ielinne, 't inne, n sint, n print,
n tint, 't rezemint, bekind, schèns.
't Verschil in uitspraak is duidelijk, als men na elkaar uitspreekt b.v. winnen en winnen; beminnen en minnen.
Meestal is de aanduiding niet nodig, omdat de zin toch wel
duidelijk is. Doch sekure schrijvers bedienen zich graag van
het teken en voor de lezer is het een gemak.
In verschillende streken zegt men mènnen, stènnen, ielènne,
schèns enz. en dan behoort men 't ook zo te schrijven.

o

.

1. 0 in open lettergrepen wordt nooit verdubbeld:
open, lopen, kopen, ropen, stolen, koren, oven, ogen, zo,
ho, robaiten, oren, boren, hozen.

2. de o in gesloten lettergreep, die uitgesproken wordt als in
't Hollands bos, wordt niet door een teken aangeduid: bos,
dost, fossie, gobbe, tobbe, op, bok, stokkend, bol (stier) ,
bom, bon, rond, or, orke, vot, wotter, zodden, povven,
stovvel, rovvel.
3. De o in gesloten lettergreep, die uitgesproken wordt als
in 't Hollands pot, kan worden aangeduid door ó: pot,
n bod doen, Of, lof, grof, Och, stok, rok, Ol, Old, kold,
kop, Ovver, stóvver, Ozzen.
Vaak is deze aanduiding niet nodig, als uit de zin duidelijk
blijkt, welk woord men bedoelt. Maar als men een teken
gebruikt, dan nooit anders dan o, ter voorkoming van
verwarring. Dus klok (uurwerk) naast klok (de kip) ;
vódden (lompen) naast vot (weg) ; bod, aanbod naast bot
(erg) ; bol (gebogen) naast bol (stier) ; vol (vouw) naast
vol (gevuld) enz.
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lands niet voorkomt, doch die bij ons veelvuldig is, b.v. in:
hai stat, hai 16 pt, hai rapt, n rot, n rótterge appel; snot,
snatterg, ras hoar, razzen, raskam, blózzem, tros, strot,
hai het lot, lós,starm, slarm, darm, Rattemeroog.
Wij duiden deze klank aan met 6, gelijk ook in andere
talen gebruikelijk is. Deze klank komt altijd voor in een
gesloten lettergreep.
u.

1. De u in open lettergrepen wordt nooit verdubbeld: lu,
vraauwlu, Suze, zuzen, huzen, n hal (sint-pru, bunen, inschunen, strunen, ombuten, bule, pulen.
2. Verdubbeling in gesloten lettergreep:
kuut, puut, buut, uur, huus, uut, geluud, betuun.

3. De u in gesloten lettergreep.
put, schut, nut, nul, sturven, hai gut (giet) , hut, nust,
rust, hai dut (doet) , n bult, dezul f de.
Niet te verwarren met de 6, b.v. in storm (storm); h stat
(hij stoot) enz.
..
i^.

II en ei hebben volmaakt dezelfde klank en men kan dus met

één van deze twee letters volstaan. Wij bevelen ij aan,
overal, b.v.:
snij, rij, tij, dij jong, Oethoester Mij, 't dut mie nij, n nij klaid,
't hier lij, vrij, de vrij van de vout.
Doch daar de klank gelijk is, geeft spelling met ei geen

moeilijkheid.
Merkwaardig is ook de IJ als naam van een waterloop: de
Slachter, de Schaarmer, de Woltersommer IJ, op verschillende
plaatsen de Olie IJ, soms verbasterd tot 01 Nij.
Cu.

De eu levert geen moeilijkheden: neus, scheuvel, sneu, heu,
heug en meug, zeubrannen, eu (ooi).
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Wanneer een woord op eu verlengd wordt met en, dan hoort
men er een lichte j tussen als in heujen, deujen, ook vaak
geschreven heulen, deuien.
oa.

Oa duidt de doffe klank aan, die in 't Hollands niet bestaat,
doch die bij ons te veelvuldiger voorkomt:
stoat, koal, 't kenoal, oap, knoap, roapeulie, aas, haas, Kloas,
roazen, kwoad, Oafie,
ie, Oagje, Oai ( mansnaam Hajo) , toai,
oaker, oakster, oal, hoalen, hoalboom, oam, oar, Aolderk.
Alleen deze oa voor deze zo welbekende klank. De ó in Of
dus niet door oa voor te stellen. Ook niet de è-klank in 61.
Spitzen schreef Aolwieke en bedoelde 01 Wieke; maar men
dacht aan n Wieke mit oal der in.

Van groot belang is 't voor alle schrijvers en lezers, voortaan
oa te schrijven voor onze doffe klinker, en ó in woorden,
als Of 61 enz. Er is immers een geheel andere klank in tof dan
in roaf; 01 klinkt volstrekt anders dan oal.
oe.

Oe geeft geen zwarigheid; wordt zowel voor de lange als voor
de korte klank gebezigd.
Kort: moes, toen of toene, doen (dronken), poetroal, proesten, loeken, op hoek (op de hurken) ;
Lang: in toene, in de roeze, moezen, stoer, boer, stoeven,
doeven, doe r,, oel, schoel.

aai en ai.

1. Aai te schrijven, overal waar de tweeklank lang is: n aai,
't waait, raails, taails, hai gaait, hai staait, maaid, waait,
waaide, waaiden, faailen (dweilen), ook: eerste en twijde
f aailen bie n verkoop; gaail, staail, haail en zegen, paait,
zaailen, zaailgoaren, traain, klaain.
2. Ai te schrijven, als de tweeklank kort is:
zail (ziel) , hait, Pait, Grait, ik wait, waiden (wieden),
hail (heel) , hai, fai! ik zai, baiden, ik bai, graide, hai hait,
kenail.
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't Verschil tussen aai en ai steeds in 't oog te houden. De
rijkdom van de Groninger taal bestaat ook in de rijkdom van
onze klinkers. Zo min als men zich bij het spreken ooit vergist, zo min moeten onze schrijvers onachtzaam zijn op deze
rijkdom.
Welk een verschil b.v. tussen waait (tarwe) en ik wait; tussen
waaiden (weiden) en waiden (wieden) ; tussen haail en hail,
tussen zaail en zail.
aau en ou.

1. De tweeklank aau is bij ons in de meeste streken lang:
vraauw, laauw, blaauw, kaauw, kaauwen, taauw, raauw,
baauw, baanwen, Daauwe, daauw, gaauw, graauw,
haauwen, maauw, naauw, paauw, traauw, traauwen.

Dus dit ook in schrift laten uitkomen. In enkele delen van
't Hogeland schijnt men de klank kort uit te spreken; schrijvers van dit dialekt hebben gelegenheid, dit te doen blijken
door vrauw, lauw, blauw te schrijven.
2. Een geheel andere klank is de ou, die wij horen b.v. in:
kou, tou, hou, dou (toen), dou (in stad = doe) , nou,
rou (roede) .
Men lette b.v. op 't verschil in klank tussen: kou (koe) en
kaauw (kooi) ; tou (toe) en taauw (touw) ; hou (hoe) en
haauwen (houwen) ; nou (nu) en naauw (nauw) ; rou (roe)
en raauw (rauw) ; s jaau wen en H oll. sjouwen.
Dit verschil niet te veronachtzamen; elke schrijver verheugt
zich over de rijkdom der klanken. Elke goede spreker is er
keurig op.

o i.
1. Oi, alsmede een klank, die in 't Hollands niet anders
voorkomt dan in mói ( goeie morgen) , doch, die bij ons
vrij algemeen is. 't Eerste deel van de tweeklank is de a
van pat, enz. Zie o.
Nauwkeurige schrijvers zullen dus allicht ói zetten:
floiten, kom hier bói, 16i, kóien, stóiten, kóiern, lóiern, dóit.

173

2. Oi met doffe klank, dus zonder accent, komt weinig voor.
B.v. in foi (foei) . En in sommige streken kolen inplaats
van kóien.
ui .
De ui stelt zowel de lange als de korte klank voor. Kort:
zuiken, wie ruiken (raakten), wie muiken (maakten), muike
(tante) ; 't vuur aanbuiten, wie luiten (wij lieten) ;
lang: bui, zuzui, zuzuien, kuien (kuien), hai is wat hui, mui
(tante) , muizegger, smui.

ch en g.
De ch duidt de scherpe klank aan. Dus steeds in de verkleinwoorden: kaauwchie, Meriechie; keuneginnechie, Annechie,
Hillechie.
De g is zacht. Dus schrijven wij boggel, koggeln> kaggel,
verwiggeln, riggel, enz.

d en t in werkwoorden.
Achter een zachte medeklinker in 't verleden deelwoord een d,
net als in 't Nederlands. Dus: 't is gebeurd met d, ook al
spreekt men daar de t uit. En zo overal: 't is veraanderd,
hai het schilderd, zai het 't heurd.

Met scherpe medeklinker:
I k heb brocht, kaft, hond het blaft; 't laand is mist; wel het
dat bakt? weer net als in 't Nederlands; hoe minder afwijkin-

gen, hoe beter.
n.

n is het lidwoord; ain is het telwoord. Dus niet: hai het ain
haart van gold, doch n haart van Old.
Dat hij maar één hart bedoelt, komt uit als een spreker zegt:
ze wazzen ain haart, ain zin.
Dus steeds: 't is n verdrait; hai stool n kou; hai huil n ongelok, enz. enz.

't Afkappingsteken kan wel wegblijven.
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r.
Woorden op r, voorafgegaan door een lange klinker, vormen
vaak hun verkleinwoord op eigenaardige wijze. De r verdwijnt, de klinker verkort; zo:
schaar (schaduw) ; schattjetikken (schaduwtikken, jongensspel) ; staart --- stattje; n draaistate je; haart ( hart) --- hatt je;
schattje (kleine schaarde) ; peerd pittje; steert stittje;
heerd tt'e,
hi ^ Geert Gittje; aart attje; boord --- botte;
Maartoa Mattje; (lort [lottje; koar (kruikar) kott je;
Soar — Sottje; board bottje; kwaart kwattje; vuur ---vuutt je; schuur — schuuttje; Derk Dettje; zoer — n zoettjestoal; órt — óttjen.

Ook de afleidingen en samenstellingen vertonen dezelfde
vorm: aan aan pitt jen (iemand aanzetten (lett. aanpaardj en) ;
pittjetoom; vuuttjebrannen (hei en ruigte in brand steken, kwa-j ongensspel) . Zo ook: nitt jen, kwitt jen, snitt jen, s jott jen,
aan pott jen.

Te schrijven met dubbele t vanwege de scherpe en duidelijke
uitspraak. Zo is er groot verschil in uitspraak tussen pitje
(van een appelpit) en pittje; schatje en schattje; stadje en
stattje; hitje en hittje; potje (zuigeling) en pottje (lutje pózzie);
matje en Mattje.
SW.

Zo goed als in geheel Groningen hoort men sw aan 't begin
van een woord in plaats van zw.
Dan dus ook sw schrijven in woorden als: swaalfke, swaarm,
swaart, swabbern, swak, swelen, sweerd, savet, swetsloot,
swel, swemmen, suil, swien, swikstellen, swieren, Switser
(Zwitser), swaaien, spekswoor, swoan, Swoantje, swoul.

t en ft.
Zie r.

v.
Wat het Hollands niet heeft, bestaat bij ons wel, namelijk de
zachte klank, die wij aanduiden met vv:
blavven, snovveln, rovvel, dovvel, mavven (uit de kazerne) ,
stravven, kivven, Kavver, Stàvver.
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vr.

Woorden, die in 't Hollands met wr beginnen, hebben bij
ons steeds vr. Holl. wrijven is vrieven; de vr. moet dus geschreven worden in woorden als: vranterg, vrinsken, vrózzeln,
vraid, vrouden (wroeten; de mol vradt; hai het vr6d) , n vring.
Hier is duidelijk verschil met het Hollands; dat moet dus ook
in geschrifte uitkomen.
z.
Evenals met vv schrijven wij tal van woorden met zz, om de
zachte klank aan te duiden. Het Hollands heeft dan ss, b.v. in:
Mizzen, Vózzenborg, twij vizzen (tegenover wie goan aan 't
vissen of visken); roaden en gizzen binnen twij mizzen; wie
wazzen; hazzens; n hond aanhizzen; n wazzen neus; zai hebben goud wozzen; wie mozzen; bozzen stro; buzzen melk;
Azzen; luzzen. meulenazzen; 't laand bemizzen; klózzen;
rózzen; suzzen; Hazze (mansnaam) .
sch.

De sch alleen te schrijven, als hij ook uitgesproken wordt:
schip, schuur, aaischen, dórschen, Mepsche. Dus: vis, vris,
Vrais; veelal ook aaisen, dorsen.
In menig woord horen wij de sk; dan die ook te schrijven:
minsk, visken, rusken, aaske, waskeu.

Koppelingen.
Onze taal kent veel woordkoppelingen zoals: dat douve nait
(dat doen wij niet) ; zevve vot? H1.: zeie vot? (zullen wij
gaan) ; dat leu f de nait (dat gelooft hij niet) . Er is geen bezwaar, deze koppelingen als één woord te schrijven.
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VI. TOEGIFT.
n Stukje om te lezen. Enkele Grunneger woorden en zegswijzen zijn schuin gedrukt.

Jan Helder
Moeke zat te eerappelschillen onder kestaanjeboom, dij dou
nog bie 't kaarnhoes ston. Loater is e doodgoan, moar dou
ston e der nog.
Moeke zat in schaar op n mooie haarstdag; kinder speulden
om heur tou; ain van zes, ain van vair, en 't lutje in de waig,
ook in boeten; 't was zok aiveg mooi weer.
Kwam n man 't padje in, nait old en nait jonk, nait groot en
nait klaain, gain boer en gain aarbaider. Moar n nuvere keerl,
kon je zo wel zain. Hai zag der schier oet; n pet haar e op,
zo'n nijmoodse en zien schounen wazzen poetst, al zat ter stof
op van de laange weg.
Hai haar n vrundelke oetkiek, dat zag Moeke zo wel; dij zag
vot ales.
n Stok haar e bie hom en doar hong n pongeltje goud aan,
over zien scholder.
't Was zo'n pakje, nait in n roie buusdouk of in n ol kuzzenr
sloop, zo as dat apmis te zain is bie n swaarver. Nee, 't was n
mooi nij zakje. Dat paaste net bie hom; ales was gelieke
schoon en helder bie hom. En hail vrundelk vroug e:
Mag ik wel een nap vol water, boerinne?
Heie nou wel ooit? De man pruit hoog Hollands. Moeke keek
ter van op. Der wror ja nooit gain Hollands proat, nou ja,
Doomnij van zulf en Meester, dat heurde zok zo. Moar aans,
wel zol zok oetlagen loaten? En Moeke zee:
Och, maal keert, boerinne, dat zeg wie hier nait, moar n kopvol kovvie kinje wel kriegen. 't Staait al kloar, ik bin der
zulm ook net aan tou. Trek moar n stoul aan; ik wol mien
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eerappels eerst schild hebben, moar dij kinnen wel even
wachten.
Moar ze wachtten nait. Dou Moeke in hoes gong, dou nam dij
vremde man de bak mit eerappels en 't koapmeske, dat ter op
lag, en hai zat al te schillen, net of e aal zien levent nooit wat
aanders doan haar.
Moeke ston doar veur de twijde moal ridder sloagen.
't Duurde moar n ogenblik. Ze zee;
Nou, as ie dat din zo geern doun maggen, tou din moar; ik
heb nog wel wat aanders te doun. En hai kreeg der zien
twijde kèpvol kovvie bie en hai muik de eerappels schoon onder de pomp, dou e 't schillen doan haar.
't Olste jonkje luip mit n knapbus, moar hai kon der nait
mit schaiten.
Laat mij je proppeschieter maar eens zien, zee de man. 0, ik
zie het al, de stempel is stuk, dat kan zo niet.
En hai nam de kinder bie de haand en luip ter mit noa de
fledderbos; hai snee der n nije mooie knapbus oet; n stokje
holt haar e ook al gaauw vonnen en doar kon net n stempel
van, dij der persies in paaste: Dou aan 't eldernproppen zuiken, dij der genog aan de bos hongen. Nog nooit haar der
zo'n mooie knapbus west; ie konnen overaal op schaiten en
van ales roaken. Kinder wazzen nait van hom af te sloagen.
Moar hai was al weer mit wat aans aan de gaang. Swienen
luipen boeten, moar der was n plaank 16s van 't hekje, doar
ze in zatten.
Boerinne, waar is de spijkerbak?
Staait in schuur bie 't eerste goul. 't Mos al n poar doagen
wezen, moar Voader kon der nog nait aan tou komen.
De vremde man huil de spiekerbak en hai haar 't zo kloar.
Net kwam Voader van 't laand. Wel hest doar aan 't waark?
Ja, hou dat e hait, dat heb 'k hom nait vroagd, moar hai kin
eerappelschillen en knapbuzzen moaken en timmern kin e ook.
Ik ben Jan Helder, boer!
Zien kost het e wel al zowat verdaind, zee Moeke. Eerappels
bin al hoast kloar, hai mout moar mit aanschikken; hai zel ook
wel honger hebben. Moakt joe moar gaauw kloar.
En Jan zat bie ons mit aan toavel. En hai vertelde moar. Hai
haar zeker overal west, hai wos overaal wat van.
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Voader haar al es vroagd, woar of e heer was, moar hai haar
't veuls te drok, om weer wat nijs te vertellen. En de kinder
luiten de nije knapbus zain, en morgen zol e der nog ain bie
moaken. Of 't goud was, dat e in schuur sloapen mog?
En dou Voader gain nee zee, dou wis Moeke 't al. In schuur,
dat huift nait, Jan; de kooi op kougaang is leeg en dij ligt
ter kant en kloar.
Ze gongen aanzied. Dou 't morgen wor, weer wat nijs;
Jan was al aan 't waark.
In n boerenschuur en op n boerenhaim is aaltied wel wat te
doun. Jan haar 't al laank zain; in drokke tieden blift ter
wel es eerst wat liggen, totdat 't wat tumeger is.
Onder 't brood eten zee Jan, of e woar mit aan 't waark kon
dij dag. „Mie dunkt, ie kinnen wel ain bruken vandoag.
joa, wat dat aangaait
Jan Helder haar zien Sundags goud al oet. Jan Helder
gong mit noa 't laand. Jan Helder kwam weer mit van 't
laand.
Moeke, heie ook even n kom en n beetje zaip? Joa, mit gruine
zaip wil 't ook wel, moar Spaanze zaip is beter. iEn de baaide
leujonges kregen elk n kort kaalken piepke en dou aan 't bobbeltjes bloazen. Nooit mooier bobbeltjes gongen de locht in,
ain nog hoger as aander; 't was ter ook net zok mooi stil
weer veur. Lutje Jan kraaide 't oet. En dou was 't oavendeten
al weer kloar, opbroaden eerappels mit zoepenbrij achternoa.
En zo gongen de doagen veurbie. 't Laandwaark was of lopen;
't dorsen begunde; snijvlokken stoven. Jan Helder haar zien
kost best verdaind.
't Wor vroug duuster 's oavens; laamp wor aanstoken. Kinder
zatten al bie toavel: Jan Helder kon zo mooi knippen. Moeke
haar hoast gain ol kranten genog veur Jan Helder zien geerden en kóien en volen en kaalver en veur n mot mit n hail
toom biggen.
Nou n meulen, Jan.
Ik wil zo geern n toren, Jan.
En din ook nog n schip, Jan.
Woar hest dat leerd, Jan? vruig Moeke.
Boven in 't laand, boerinne. Joa, dat hoog-Hollands, dat verleerde Jan nooit.
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Boven in 't laand, Jan? Woar is dat? Nog wieder as Drint?
Vroag hom moar nait, zee Voader. Hai zegt ons toch nait,
in wat nust dat e oetbród is. Moar dat is ook niks. Dat mout
e zulf moar waiten. Voader was aaltied veur de vrijhaid.
Och, Moeke ook wel, moar vraauwlu binnen nou ainmoal
slim nijschiereg.
Nijschiereg dat wazzen ook de boeren en burgers, dij in
de laange winteroavens op verziede kwammen. Moeke en de
vraauwlu achter toavel; Voader in horn van heerd; manluvolk
der om tou; Jan mit in de rieg.
Hai kon zien woord wel doun, moar 't hoogste woord haar e
nooit. Hai pruit mit over 't vij en 't gewas; hai vertelde
alderdeegs wel es wat, dat de boeren nait wizzen, moar dat
hai zain haar in aander streken. Hai mog ook wel es n boer
zien vet geven, as dij es wat hooghaarteg pruit over snieders
en schoumoakers en zok volk. Doar mog e nait over. Moar
aaltied hail in 't fersounlieke, nooit mit gain roeg of raauw
woord.
En as ze din vruigen, woar of e vandoan was en hou dat e
zo moar tou locht oetvalen was, din haar Jan Helder al laank
weer n aander stok bie 't inne.
De boeren en de vraauwlu gongen net zo wies weer vot as dat
ze komen wazzen.
En as Voader en Moeke n oavend op verziede gongen, din
paaste Jan op en 't was n feest veur de kinder. Spultjes doun,
moar benoam vertellen: Van Janman in 't pampieren hoeske,
Van Grode Kloas en Lutje Kloas, Van de Swieniegel en de
Hoas, en nog zoveul meer.
Kinder hebben dij vertelsters nooit weer vergeten. 't Mooiste
vertelde Jan aaltied van ales wat ter leeft. Zeker, ik wait ze
nog aaltied.
As 't nait neudeg is, móie nooit n dair doodmoaken. Gain
vogeltje en gain kraai. En benoam swaalfkes nait, en aaibers
ook nooit, en aander vogels ook nait.
* * *
Janman wil morn zolt op staart leggen van 't baauwmantje.
Der luip zo'n mooi baauwmantje op loan en Jan wil hora
morn vangen.
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Janman wait nou wel beter, zee Jan Helder; baauwmantjes
mouten veur heur jongen zorgen in 't nustje. Moar nou
gaauw noa joep nustje ook; klok slagt net acht uur. En wat
Moeke zegd het, dat gebeurt.
* * *
En zo is 't Maai worden, n Maaidag om nooit te vergeten,
zo'n dag as 't gold oet de locht regent. Voader kwam in hoes,
en zien eerste was:
Woar is Jan Helder toch?
Het hai din nait bie die west op 't laand?
Da's ja roar. In hoes het e hail dag ook nait west Kooi
was leeg. Jan zien stok en zien pongeltje weg. Jan Helder
weg, zunder woord zunder wies? Nee, nait haildal. Kinder
vertelden, dat Jan nog zegd haar 's morns, dou ze achter 't
hoes bie peerstaaldeur aan 't speulen wazzen:
Nou móie aaltied goud oppazen.
Joa, Moeke, zee de olste, en Jan pruit hail nait hogelk. En
as Jan ons 's oavens wat vertelde, din pruit e ook net as wie.
Dat was ales. Zien stee was leeg en bleef leeg; gain ain dij
der wat van begriepen kon. Der was ook nog nooit gain on.meugelk woord veurvalen. En aal oavens din zee de ain of
din zee de aander:
Woar zol Jan Helder nou toch touhollen? — Gain antwoord.
* * *
Op n oavend, dou 't weer haarst was, zat Voader veur 't glas
en keek de loan langs. 't Is verdold of Jan Helder der weer
aan komt, zee e. En 't was hom!
Goeien avond, boer en boerinne! En waar zijn Herman en Jan?
Dij kwammen der al aanspringen, en roupen en lagen en
schraiwen, ales touglieks. Jan Helder is ter weer, en ieder
zat al op n knij. En: gaaist nou nooit weer vot, Jan?
Nooit weer?
En Moeke: was dat ook votgoan, Jan? Hou konst zo wezen?
Hai fai, nooit weer doun; kinder kinnen die nait misten.
En Voader keek stroef: Woar hest touhollen? En wat
wilt nou?
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Moar Jan zat al weer op zien stee, en hai vruig hou ales goan
was, en hai dronk zien kovvie en Moeke muik wat eten kloar.
En dou kinder aan zied wazzen, dou zee Jan, en dat is ook
net 't ainegste dat e ooit zegd het:
Het was zulk hemels mooi weer die morgen. En der wtir
nait meer over proat. Aanderdoags 's morns was Jan al weer
vroug aan 't waark, net of e nooit gain uur vot west haar.
En hai dee zien waark boeten, en dou de snij slokken weer
vlogen, in schuur. En hai zat weer mit in de rieg, as de
boeren op verziede kwammen. En as dij vruigen, woar dat e
neten haar, din vertelde net wat aanders; hai haar de vroag
zeker haildal nait heurd. Hai paaste weer op de kinder; ook
't lutje wichtje was gek op hom.
Boeren zeden: ik wol zo'n swaarver nait in hoes hebben.
Moeke verantwoordde zowat allain moar mit dizze woorden:
hai gaait nou nait weer vot. Moar dou 't weer veujoarsdag
was en de zun weer zo wondermooi scheen, dat aal 't laand
blaank lag, dou was e toch weer verdwenen. Weer net zo,
zunder woord zunder wies, behaalve din dat e tegen de
kinder zee:
Aaltied goud oppazen!
Wat dat te begriepen? Hai was zo aigen. As Voader en
Moeke hier of doar es gain road mit wozzen, din wos Jan
Helder voak nog wel, hou 't kon en mos.
En nou toch weer weg. Nee, as e nou nog ooit weeromkwam,
din zol 't nog zo makkelk nait goan.
Moar Jan kwam weer en kinder kropen weer bie hom op
knij en Moeke muik zien kooi in koustaal weer kloar.
Zo is 't nog twijmoal goan, ieder keer as de zun weer over
't laand scheen. En as 't din weer haarsi wor, din wtir de
niks zegd, moar ieder docht:
Nou komt Jan Helder hoast weer.
Moar hai kwam nait, in September nait, in October nait, in
November nait. Zo weir 't Midwinter, widde Midwinter,
snij f lokken stoven.
's Middags veur eters keek Voader tou 't glaas oet. Moeke
muik 't Midwintermoal kloar, ekstroa lekker, mit riezenbrij
achternoa; ze wol n bord meer op toavel zetten.
Moar aal wel dat ter kwam, gain Jan Helder.
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Nou komt e nooit weer, zee Moeke. En wat de kinder dou
schraifd hebben, dou Moeke zee van „nooit weer! ", dat is
mit gain pin te beschrieven. Moar 't was zo. jan is nooit
weer komen; ze hebben nooit gain staart of stoal meer van
hom vernomen.
Boeren zeden: hai zel wel in de Kelonies zeden hebben.
Wel zel 't zeggen?
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