IS U U VOOR OE HOLLAND IN· EN
UITGEVOERD? 1)
DOOR W. DE VRIES
In deze Mededeelingen, deel 61, serie A, nO. I, stelt Kloeke
de tweede helft van bovenstaande vraag, in aansluiting aan
de in kaart gebrachte re zultaten van zijn onderzoek naar de
grenzen van muis, muus (waarmee echter, .zoals ons blijken
zal, een andere monoftong is saamgevat), en moes. Zijn antwoord is bevestigend. D it schijnt lichter te aanvaarden dan
de door hem aangenomen gelijke herkomst van -tje enz. De
Hollandse invloed zou zich ditmaal niet uitstrekken tot OostFriesland, waar men moes zegt, noch tot het zuiden, waar
muus oud was; voor een zeker deel van Rijnland zou hij
histories begrijplik wezen. Bij -tje was een bezwaar, dat het
zich verbreid moest hebben over een anders sprekende gordel
heen; bij muus is de tussenafstand op de kaart miniem (in
werklikheid niet); zelfs zou aaneensluiting bestaan wanneer
b.v. luus in stee van muus was genomen . Daarenboven is
het vooruitdringen hier niet zó als bij -tje enz. werd aangenomen : naar consonanten " gestaffeit".
Kloeke zal wel terecht bestrijden, dat al eeuwen lang ij en
ui in Holl. a I gem een diftong zijn. Ook zal hij terecht voor
de wording van 't Afrikaans kerk en school laten meetellen.
De gehele gemengde bevolking vóór haar verstrooiing stond
onder hun invloed. Wie ie en uu zei, sprak zelfs minder
1) Om te voldoen aan de wens van het bestuur der Akademie heb
ik, hoewel ongaarn, 'n en een vervangen door een en één . en de onderscheiding tusschen m'n en mijn enz. opgeofferd, terwijl ik veel minder
afkort dan in de vakliUeratuur gebruiklik is.
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voornaam dan de slaven, want die leerden destijds onze taal
van een slavenschoolmeester. Bosm an, Oor die Ontstaan van
A/rz'kaans, vermeldt blz. 127 dit voorschrift van Van Riebeek :
"omme de gemelte slaven te beter tot het school ende hooren
off leeren van de christelijcke gebeden te animeren, is mede
belast na 't eyndigen elcq een croessjen brandewijn ende 2
duym tabacq te geven etc., ... . alles in 't bijwesen van den
Commandeur". Dit surrogaat van met de paplepel ingeven
zal bij een zo eenvoudige zaak als ij en ui probaat zijn
bevonden.
In Afrika is dus wel de oe en uu van een deel der kolonisten door ui vervangen, voor 't minst bij hun afstammelingen, doch het 'Afrikaans heeft nimmer, mag men aannemen,
oe of uu gehad voor tegenwoordig ui. Intussen, dit staat
slechts zijdelings in verband met verspreiding van uu over
onze tongvallen. Nauwer met de uu als voornamer dan
oe. Want die voornaamheid zal verklaard moeten worden
zoals Kloeke doet : uu zei een meer ontwikkelde streek.
Een kennis van mij uit Oost-Friesland, aan wie ik omstreeks
1898 vroeg of men ook daar veelal vond dat buutrf mooier
was dan boetrf, antwoordde dat men dit er niet had ontdekt.
Oorzaak is stellig, dat dáár sinds lang Hoogduits de voorname taal is. In Groningen enz. staan woorden als buut'!, op
één lijn met goed, zoet, kwaod voor goud, zut't, kwoad. Ook
hierin, dat ze niet slechts als netjes gebezigd worden, maar
vaak om voor vreemden verstaanbaarder te wezen (evenals
men b.v. klein zegt voor luddek). In 't algemeen is zulke
vocalizering niet in de tongval gedrongen; evenwel had uu
een kans meer, doordat soms vormen met en zonder Umlaut
naast elkander stonden; werden beide veralgemeend, dan
kon men ook in andere woorden minder vreemd vinden dat
naast oe uu werd gezegd. Dat werkelik muus enz. daardoor
in echt dialekt gezegd wordt waar alleen moes enz, klankwettige inheemse ontwikling zo~ zijn, is hiermee niet beweerd,
Voor het grote muus·gebied welks noordgrens die der
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Veluwe zou wezen is geen bewijs bijgebracht, dat daar vóór
't eind der XVIe eeuw moes gezegd werd. Ik ben trouwens
niet zeker, in hoever dat Kloeke's mening is . . Toen eeuwen
tevoren de uu-grens min of meer vast werd, kan ze (tenzij
niet aangevoerde feiten dat uitsluiten) wel ongeveer gelegen
hebben waar ze nu ligt. Is ze uitgezet, dan kan men denken
aan Utrechtse invloed [ook Kloeke wijst daar nu op'; Noorden Zuid-Nederlandsehe Dialectbibliotheek, 1I, 41]; de bisschopszetel en haar geestlikheid hadden prestige; en de eerste was
volkrijk, tot de tweede behoorde een aanmerklik deel van
alle ontwikkelden in 't bisdom. Die invloed zou allicht ouder
zijn dan laat XVle eeuws. In elk geval, de kaart vermag invoer uit Utrecht noch uit Holland aan te tonen, en zou dat
ook niet vermogen wanneer men de Veluwse ue (zie beneden)
als uu liet gelden. Daarenboven is vreemd, dat uu voor oe
uit Holland zal zijn ingevoerd in streken die meer dan Hol·
land - juister: meer dan de invloedrijke streken van Holland 1) - neigen tot het umlauten van lange vocaal. Maar de
kaart maakt ook 't uu.gebied te groot. Van Schothorst geeft
voor de Noordwest-Veluwe op ue, b.v. mues, met tongspanning en kaakstand van è en lippenstand van u (iets opener
dan in ndl. boek); ook in puep pijp, vuef(tax) vijftig. Dit wijst
m.i. op autochthoon ontstaan. En de streek is geen uu.gebied,
maar heeft uu (ü) vóór f, v, j , g, eh, meestal vóór z. Blijkens
het kaartje van Van Schothorst strekt het mues-ge bied zich
westwaarts minstens uit tot Spaken burg, Bunschoten, Hoogland, Soest, Amersfoort, Leusden ; dan buigt het zó dat Scher1) Zie bij Winkier (Dia/ec/icon) in Laren (Gooi) elleu md genoemd,
heuen hoeden; het eerste ook op Urk, waar 'hoeden' anders is uitgedrukt. Stad Utrecht (Belgisch Museum, VII) h eelt eujen hoeden, zeukw
zoeken . De streek met deze Umlaut had enige, hoewel geringe, invloed
op ' t Hollands dat ten noorden van 't IJ het Fries heeft verdrongen;
zie bij Boekenoogen b. v. reura roeren . Men ksn e venwel zeggen dat
Goois geen echt Hollands is (vg!. ook bij Winkier ' t participium ekeumen,
verleuren in beide tongvallen met N ieuwe Taalgids, XX, 249).
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pen zeel en Renswoude erbinnen vallen; verder oostwaarts
omvat het minstens Lunteren, Ede, Otterlo, en voorts alles
ten westen van de stuifzanden en heuvelrijen en van de
Woldberg. Tot en met Nunspeet is dit d e uitspraak; in Doorn.
spijk is daarnaast "ook een andere in gebruik"; Olde·
broek heeft haar niet. Volgens Kloeke echter schier de hele
Veluwe.' De kaart laat een onjuiste indruk achter. Korrektie
voor de Veluwe en Noord·Utrecht maakt reeds wantrouwender
tegenover invoer van Hollandse uu verder noordwaarts. Dat
Holland evenzo gesproken heeft, blijkt uit niets.
Daarentegen schijnt in een deel van Friesland Hollandse
of altans Dietse oorsprong van uu zeker. Op 't Bilt heeft de
taal Hollandse grondslag; uu is regel, maar ude > uje is oie
geworden, b.v. bedoie beduiden. Het Stadfries berust op Dietse
en inzonderheid Hollandse invloed. We zullen echter reden
vinden om aan te nemen, dat de zuidlike plaatsen, tans door
Fries gebied met veel uu's omgeven, reeds in een aantal
woorden uu of zijn voorloper hadden, en dat hij in de meer
noordlike in sommige woorden voorkwam . Van Ameland
geldt hetzelfde en ook van Midsland.
Midsland, zegt Winkier, is verhollandst doordat daar de
ambtenaren woonden. De uu van West· en Oostterschelling
kan ontleend zijn, inzonderheid aan Midsland; maar 't Fries
elders heeft parallellen. Is uu inheemse ontwikling, vreemde
inwerking, of beide ? Voor ons oordeel is van belang, dat
verder Friese uu dichtbij en veraf voorkomt.
Schiermonnikoog is in zijn taalopmerklik zelfstandig, toch
kent het uu uit oe, nog wel parallel met niet-Hollandse eu
uit iJ en Ö, en ya uit iJ. Men overziet dit gerieflik bij Siebs
in Grundriss der germ. Philologie I, I. Naast rypa rups, bytr
boter, myla muil, sY3 (ik) zuig. enz., staan daar rfÊp (ik) roep
- en ook b.v. plya3 ploeg, blyad bloed -, krePr koper (metaal),
pret hoofd (ofri. pote schedel), rrez roos; ook waar de vocaal
aan 't Saksies of 't Nederlands ontleend was, b.v.restt} oosten.
Soms heeft û zich ontwikkeld tot îû, vooral vóór of na I, r,
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en na h (b.v. bîûr boer); een regel is niet gevonden. Op
meer dan één wijs openbaart zich dus de neiging, de gutturale vocaal naar de i-kant te verschuiven.
Schiermonnikoog staat met uu uit oe niet alleen in 't Noorden der provinsie; enkele plaatsen gaan zelfs een stap verder,
tot i. Kloosterman, Het Vocalisme van Metslawier, konstateert
klankwettige ti, vóór zachte labiale en dentale spirans (niet
vóór zj), b.v. (in Nederlandse spelling) druuf uit drûva druif,
snuwe snuiven, uus uit ûse ons ; ft vóór n, t, Zn,
sk, st; · ti.
o
vóór p, m, k, eh; meest !fou vóór I; Frieseh Woorcknboek
drûj, gespr. druev (in strûs druven; û is uu in gesloten syllabe),
snuve, ûs. Winkler's Dialeetieon, I, 429, deelt mee, dat men in de
vissersdorpen Wierurn, Moddergat en Peazens oe en uu minder dan elders hoort en lange i gezegd wordt b. v. in 'uif,
'thuis', 'stuit' (znw.). Yt en thys (y is hier i) geeft het Frieseh
Woordenboek op resp. voor Peazens en Moddergat en voor de
drie dorpen ; deze hebben ook skite schuit; in menig ander
woord (b .v. in us ons, personale en possessivum) schijnt in
heel Friesland uitsluitend uu gehoord te worden. Èn genoemde
fonetiese wet èn i uit Uu wijst ook hier op "bodenständige"
klinkervergÎijding, zoals die nog verder voorkomt in' tFries binnen
en buiten de provinsie Friesland. Zo in genoemde drie dorpen
eveneens de degutturalizering in railje ruilen, overigens in 't
noorden en oosten van Friesland ruilje, en in rees, elders reus 1).
Siebs zegt, Grundriss 2, I, 122b, dat verkorting van ofri. û
vóór r, I, n in 't Nieuwfries hoogstwaarschijnlik geleid heeft
tot b.v. fyl (y = ndl. uu), myla, niet-verkorting tot û > u (bij
hem û'); m. a. w., later werd toch verkort maar bleef oe-qualiteit bewaard. In open syllaben is volgens Siebs û in de
Zuidhoek en op de eilanden y geworden, elders niet. In gesloten syllaben is, wegens sterke "Formausgleichung", de
juiste toedracht niet reconstrueerbaar. In verscheiden dialecten
1) Er is dus reden om niet, met het Ned/. Wb., ryp in deze drie
dorpen gelijk te stellen met dialekties Hollands rijp: buiten die plaatsen
kent het Friesen Wbo alleen rûp.
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wijst sing. hûs, pl. hyz1J op ongelijke ontwikling naarmate de
lettergreep gesloten of open was; elders doet bryn of bryn, yt
tegenover sûr invloed der volgende consonant vermoeden.
Friesch Wbo heeft S . hûs, pl. hûzen, huzen, en hûske (dus ndl.
uu) in alle voorbeelden, hûske, alleen in 't lemma na hûske.
J. H. Halbertsma stelde in Taalgids, IX, naast elkaar dialekties hoes, huzen en loes, luzen, alsmede bürren, buórren
buren, buurt bij bûr boer, tans gewoon lik boer geschreven.
Zie bij Kloosterman hûs, hüz1}, lûs, lüz1}, maar mus, mJ!:.0"z1}
Muuskes is naast mûzen naam van eenaardappelsoort (Frz'esch
Wb.); Sipma, Phonology flnd Gram mar, blz. 31 noot 1, heeft
mûske muisje, mûske guit; niet in Wbo - Huus juist in composita bevreemdt niet, maar berust op toonvermindering (vgl.
stêdshûs) , en is dus een geval als de uitspraak van Moandei enz.
als -di. Het is trouwens een vreemde stellin,g, dat uu ontleend is
in pluralis huzen enz., maar niet in singularis hûs; uu is stellig
even autochthoon als uz' in Maastrichts muz's mv. van moes,
muz'ske, huiske van hOes e. a. Uit de pluralis kon uu in de
singularis dringen, evenals in 't gebied dat uu als Umlaut van
û heeft. In de Zuidhoek is dat niet te scheiden van fonetiese
uu, want daar ging de palatalizering ver. Vooreerst in deze
zin dat ze, evenals op Schiermonnikoog, ook iJ aantastte;
zie Grundyz'ss 2, I, 1223 stual, mv. stuolV en stylv, brûar, mv.
brur1f, en bryrv, schrenrt; Hindelopenfyt{f' Schiermonnikoogse
klanken gelden algemeen voor bezwaarlik door vreemden te
fixeren, meer nog dan andere Friese. Hierop, maar ook op 't
horen van andere personen, kan berusten dat Siebs indertijd
anders hoorde dan nu Eykman heeft gekonstateerd: Verhandelingen Akademt'e van Wetenschappen, Nieuwe Reeks, XXV, n O,I,
p. 112, styal.- stOl"!; (0 als 00 in ndl. door), sxyan .- sxyna, p. 118
bry: r. Voor ons doel volstaat, dat aan wel naast niet gepalatalizeerde oorspronklike iJ niet te twijfelen is; dat bewijzen
trouwens ook alle taalproeven. - Voor de Zuidhoek schrijft
Frt'esch vVb. stullen, verkleinwoord stultsje, enz. Vóór dentaal
wisselt hier dus palatalizering met "breking" tot uo; van de
132

7
laatste geldt: "je nach dem folgenden Kons. herrscht Schwanken".
In verband hiermede zijn Stadfries - ten dele trouwens
ook Zuid hoeks - skunen, futen, muder niet te houden voor
hypercorrect, waarnaast zonderlingerwijs 't enkelvoud van de
eersten niet-hypercorrect (terwijl men juist bij zulke aIlergewoonste woorden zich wel niet zou vergist hebben in de vocaal),
maar voor enigszins anders gepatalatalizeerd dan stullen,futfen
enz. AI ontbreekt de Friese eigenaardigheid dat de vocaal in de
afleidingen, incl. 't meervoud, onvolkomen is, toch zijn de
woorden Friese relicten. [Vgl. als ander palatalizeringsverschijnsel Stadfries u in mutte moeten, must moest, mutten
gemoeten, < ó; de veelvuldige klemloosheid heeft evenzo de
overgang bewerkt als in Stads en Zuidhoeks fut voort, oostIike Wouden en Metslawier fuót (ft,fout), elders overkort
foát.] Zo ook Zuidhoek hudden hoeden; in gewoon Fries
wordt de lange dalende diftong van hoed kort en rijzend in
hoedden (en hoedtsje), met spelling als foetten enz. vgl. ook
Stadfries su (de) zou en wu(de) wou, die in 't Landfries alleen
'Oe hebben. Wat uu naast uó betreft merke men óp Stadfries
guud goed collectief, goed adj.-adv. (zie b.v. Winkier in Van
de Schelde tot de Weichsel); in het Friesch Wh. is 't eerste
gûd, spr. guod (rijzend, korte oe ó) of gud (dus: voc. van
stullen enz. gelijkwaardig met t,fó), het tweede goed; Metslawier heeft t,fou alleen in gt,foutsje goedje. Nog heeft het
Frt'esch Wh. gûds, gûdden, gûn(s) enige, sommige = guuds bij
Winkier (Leeuwarden); in de uitspraak staat dus - met hd_
u ditmaal - gfud tot guódden zoals hutld hoed tot huódden.
Als uitspraak van G. Japix is beneden ondersteldoü; Winkier
heeft voor diens woonplaats Bolsward inderdaad, naast
skoenen en foeten, skDunen en fouten - te verklaren uit de
in 't Fries telke~s voorkomende overgang van dalende diftong
tot rijzende. Datou licht u (uu) werd, is duidIik. Er is dus weinig
twijfel aan de gelijkheid van Stadfries skunen met Landfries
skûon, juister skitón (gewone schrijfwijs skoen), Zuidhoeks
skoen(en), skunnen, - en van Stadfries futen met Landfries

+
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(Sipma, § 98, 4), Zuidhoeks Jutten, BalkJret'~ (Grundriss'l.
J, · 1415), Hindel. Jüt'! (bij Ju·~t; Verhandelingen der Akademz'e van Wetenschappen, N. R. Letk., XIV, 131). Voor
muder is geen parallel meer te vinden; alleen moer bestaat
nog. Maar voor de verkorting doet niet af dat de tweede
syllabe tot het grondwoord behoort; zie boven en vergelijk
nog modern boesgroen boezeroen, spreek buós- of bus- (Frz'esch
Wb.); *muóder 1) is te vergelijken met bloedrz'ch, spr. bluódrech,
en met woorden als buóter, buóten, buóse, muóle in Ferwerderadeel. [Maar bij 'goed' subst. en pron., is misschien
oorzaak: de mindere klem in de talrijke composita van 't
eerste, en verbindingen van het tweede als 'goen mensen',
met klemverdeling als b.v. 'schoenmaker' skuónmakerJ.
Van tevoren ligt de bewijslast op wie Fries uu voor ontlening verklaart. Gezien de verbreiding en gezien de parallelle
palatalizeringen scbijnt die last niet licht. Er komt bij, dat
zich dergelijke verschijnselen · vertonen in de Noordfriese
tongvallen, die toch niet verhollandst zijn. En daar de sprekers
der kusttongvallen met die der eilandtongvallen weinig verkeer hebben (om elkaar te kunnen verstaan spreekt men
Nederduits) , en ook die der verschillende eilandtongvaUen
onderling, is mooglik de grondslag (b.v. gunstige articulatiebasis) reeds oud. Bij Siebs ziet men, dat in twee tongvallen
der kust û ten dele u , ten dele y is; de overige hebben y
overal, behalve dat twee groepen soms re (ndl. eu) laten
horen vóór r, I , m. De eilandentaal is bij Siebs door SyIt
vettegenwoordigd; daar is û (ook de rekking van ü) geworden
y: dy jij, ny nu, tym duim enz. (gryn grond, hvn hond,hn',!
gevonden). Helgoland is de we~ opgegaan van Peazens enz.;
het zegt b. v. sîg zuigen, brfs bruisen, Us naar huis, tim
duim, # uit, dz'k duiken - wisselend met naar 'i hellende 11
(Siebs, Helgola nd, 174). - Zie verder ü in alle Noordfriese
tongvallen; bij Winkier hüs(s).
I) Ik vind nu in Taalgids, IX, 28, Stadfries muóddtr (J. H. Halbertsma).
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Nauw verband tussen uó .en u blijkt ook hieruit, dat beide
verkorting zijn niet slechts van Oudwestfries (jua<o, maar
ook van owfri. u (oorspronklik lang of gerekt). Van de "tonlange" u konstateert Kloosterman de eerste verkorting, nl. in
'boter' en 'schotel' (§ 181 A); weinig gelooflik is de door hem
aangenomen navolging hiervan bij û (men moet zich dus,
om zo te zeggen, in de quantiteit wat vergist hebben); uit
deze verklaart hij bt}-out1! buiten, bt}-outüs koestal (letterlik :
buitenhuis). Metslawier mt}-ouz';! voor te verwachten müz1! blijft
hem duister. En toch zijn deze vijf woorden (en bij bûse,
mûle Ferwerderadeel uó; Sytstra en Hof, p. 24) gelijk te
stellen met die vóór I van § 185; slechts is in 't laatste geval
Ü alleen in ktUa (normaal Fries kûle; alweer komt uu niet
uit Holland) kuil, en bestaan uia en ful. Gepalatalizeerd ou
leidt tot iets als Öt', iü'; bestaan verkorte vormen, dan hebben
die u. Niet gepalatalizeerde trok samen tot û; maar soms met name daar r contractie verhindert en b. v. suoar zuur
doet ontstaan - werd deze û, of wellicht de oorspronklike
gecircumflecteerde 0, tot ua. Deze onderging 't lot van dalende
diftongen in oude en nieuwe tijd: het accent ging over op
het twee.de element en men zei naast buoar boer: bt}-órkja
verbum, enz.; in de Zuidhoek (welks neiging tot palatalizeren
wij leerden kennen) echter burkje, evenzo naast luore: It}-órkje
gluren, Zuidhoek lurkje.
Kloeke konstateert, dat Bogerman u, uy, uu schrijft voor û;
hieruit "mogen we veilig concluderen, dat de 'ü' als representant van oudgerm. û vóór 1551 nog niet in Friesland
inheemsch was". Maar in verschillende talen bleef men 't
oude teken gebruiken nadat de uitspraak veranderd was. Os.
u stelt tevens ü (kort en lang) voor, en U, Û is eveneens ook
Umlaut; in 't Oud hoogduits wordt pas in later tij d en alleen
door sommige schrijvers verschil gemaakt. En hoe had
Bogerman, die u, uy, uu in gebruik vond voor de klank van
Nederlandse oe (ongeveer), ndl. uu-klank moeten voorstellen?
ue betekent ndl. iië (a): zie in spreuk 2 het rijm gued: mued.
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Dat yu, iu niet voor de hand ligt, is 't enigste niet; het zou
zijn alsof een rijzende tweeklank bedoeld was, zoals in
riuchter rechter, ferdriuwe verdrijven e. a. Daar men dus
aan de woorden niet kan zien of ze uu of oe hebben, leren
ze ons niet, of uu - of een klank die licht uu kon worden
- destijds in de Friese tongvallen of in Bogerman's taal
ontbrak. Hier is mijn bezwaar ten dele hetzelfde als vroeger
bij 't verklaren van -tje enz. Was aangetoond dat in Friesland
enz. vóór de 80-jarige oorlog geen uu of daartoe naderende
klank voor oudere oe-klank bestond, dan zou men eer dan
tans waarschijnlik kunnen achten dat uu uit het Hollands of
in 't algemeen uit het Westnederlands was ingevoerd. Wel
bleef ook dan inheemse ontwikling van uu, langs welke weg
ook, even denkbaar als tevoren (zelfs waar eenvoudig uuklank uit oe-klank mag zijn aan te nemen, kon de nieuwe
tijd niet in dezen remmen); maar we zouden die misschien
verwerpen op grond van andere overwegingen.
Bogerman's persoon en tijd zijn de rechte niet om ons
over de uitspraak veel te leren. Beter adres is G. Japix, die
zich er rekenschap van gaf hoe hij zou spellen, en wiens
werken genoeg omvang hebben. Vooreerst leze men Nauwkeurigen Neder-lander: "Den vijfden klanck-Iuyder klinckt
zeer na bij, doch niet volkomen, als ou, niet zo de Seeuwschen, ende andere, in de woorden Houck, Douck, Bouck,
(die men elders, als ook bij ons, Hoeck, Doeck, Boeck-staaft)
doen: maer gelijck-men uyt-galmt: Tou, Trouwe, Vrouwe.
enz. Edoch vermits dit 'et niet ten nauwsten uytdruckt, was
't nut dat den sinnelijcken Lezer de middel klanck uyt vorschte
tusschen ou en oe, dat is tusschen brouw ende broe. Schouw
ende Schoe; ende segt dan uwne: oven. Gruwne: grond.
Juwne: avond, alsook uwz huwz-muwz: onze huys-muys niet
uws huws met een s, omdat hij het te hort 1) afbijttet, maer
met een z, die wat langer zuyzet". Deze in meer dan één
1) Fout voor kort? Of: met 'n hort?
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opzicht aandachtwaarde woorden doen ons een klank kennen
als ou met niet zeer heldere onvolkomen o.
Evenals in 't Oudoostfries is de rekking van u met û saamgevallen. Juwne is Oudwestfries gecontraheerd t·uun.
Deze klank nu stelt G. Japix in 't algemeen voor door uw,
maar ik herinnerde mij afwijkingen, en wilde zien of die
alle woorden gelijklik betroffen. Ik vond palatalizering alleen
vóór t, $, n, . en niet doorlopend aangeduid vóór t en $; op
$ volgt k of t in de woorden die stellig oude û hadden, maar
wegens 't gering aantal voorbeelden kan dat toeval zijn. Die
palatalizering wordt vóór t en $ uitgedrukt door oei, oey. Met
deze klank is ie.ts dergelijks het geval als met Antwerps euij
bij Huygens. Zoals de laatste niet aan Huygens' Ut' gelijk is,
maar er genoeg mee overeenkomt om ook evenzo te worden
geschreven, zo is oei bij G. Japix niet aan uw gelijk, maar
kan toch ook zó geschreven worden. Mijn indruk was, dat
eerst ou OÜ is geworden, en dan de in diftong gewone differentiëring der elementen de ó gutturaler heeft gemaakt : OÜ > UÜ.
- Ik gebruikte de zich noemende Franeker uitgave van 1684,
die door de ingeplakte titel verbergt dat hij is de Leeuwarder
van 1681. Trouwens die titel gewaagt niet van derde, maar
van oorde druk.
Voorbeeld vóór t is vooreerst 'buiten', nu bûte(n). Boeyt(f)e
lezen we I, 53, 55, 61, 62, 63, 69, 78, buwtte vaker, buytte I,
69. 'Beuken' is nu bûkje, bûtsje (mhd. puehen; Van Schothorst
buken met hd. u); I, 90 (iek) to-buwcke, I, 56 boeyt$ ik. 'Boter'
is nu bûter, Zuid hoek en SchiermOlinikoog buter, Oostdongeradeel buótter, Hindelopen en Stadfries butfer; I, 69, 70
boeyt(t)er. Guit' is nu gut; guwt lezen we meermalen; goeyt
rijmt 76 op uwt; waarschijnlik heeft het Fries de Saksiese
en ndl. Ü indertijd slechts door u kunnen weergeven. Van
'kuit, sura', nu kût en kut, komt de plur. koeitten, 1,71, voor.
'Uit', nu ut, is vaak oeyt, b.v. I, 24, 59, 90, 155, nog vaker
uwt. Bij de zo veelvuldige woorden 'uit' en 'buiten' kwam
licht de vanouds bestaande spelling uit de pen, of ter perse.
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Maar 't is ook telkens tuwt mond, met afleidingen (zie blz. 15).
Het gevoelsmoment kan hier oe bewerkt hebben; zie p. 48.
'Ruiter' is nu ruter; over fri. u (ndl. oe) zie bov. 'guit'; roeiterschear staat 1 76, ruwtter I 178 en II 95. 'Schuit' is nu skûte, al
onderstelt skite in noordlike vissersdorpen het te verwachten
sküte (Kloosterman § 184); 11,105 schuwtte. 'Sluiten' is nu slute;
J, 53 sloeyte, 69 besloeytte; uw J, 29, 166, 204, 226; 11, 101;
ook nu en dan besluw-. Wellicht is dus ook hier naast gepalatalizeerde ongepalatalizeerde klank aan te nemen. I, 136
wt-spruwtt' uitspruit; nu sprute. - Anders beoordeel ik
buwt(te) buit, herhaaldlik, nl. als verfriest ndl. bute met uw
voor ontbrekende
nu bût. Want luwlte luit, nu lute,
vindt men ook herhaaldlik, en het komt ongetwijfeld uit
ndl. lute. Moeyterye muiterij (subst. en verb., nu geen
Fries), I, 66, schrijf ik toe aan inwerking van moeyte; anders
was de oi van mnl. motten gebleven; vgl. jloyte, stoytjen.
- Dat toetjen, van 't orgel, heeft klankschilderende oe; nu
toetsje en tûtsje.
Tot de gevallen vóór s reken ik niet cluws'ner kluizenaar,
I, 39, 4Q; dit is gesyncopeerd *cluwzener; nu kluzener,
klûzner. Maar blijkens spelling en mededeling van G. Japix
hebben ook huwz en dergelijke z, zodat slechts een paar
woorden met sk en st overblijven. Herhaaldlik leest men
kuwsk, kuis, ook in afleiding; daar het verloren is, schijnt
het een niet diep in de taal gedrongen ndl. cuusk; ofri.
alleen onkuscheit. blijkens ei onfries, en onkushed, met wellicht verfriest suffix, beide eens, ook eens onkuisched met
ndl. uz'. 'Kabuiskool', in Groningen enz. boeskool, is nu
bûskoal, I, 70 boeyss-koal. Tegenwoordige û kan Saksies
wezen; oei bij G. Japix is te verwachten als substitutie voor
ndl. u. I, 71, oer-knoez'ste overknoest, met knobbels bezet:
bypoet"ste bepuist komen niet overeen met knûst, pûst in het
Fries, maar wel met Kloosterman's opgaaf in § 184, dat û
korte ü wordt vóór st. Ook vóór sk; afwijkend kuwsk
kan men anders beoordeelen. Daar in boeyss-koal de k tot

it;
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het tweede lid behoort, is 't het veiligst, dit niet als voorbeeld te laten gelden, al kan het een zijn.
Vóór n is û altijd gepalatalizeerd, maar (schier overal) tot
enigszins andere klank dan vóór ten s, want de spelling is Ut', uy.
'Honing', Friesch Wbo hum'ch, huning, hunm'ch, hunning, is
huym'ng(h), I, 7,11, 194, 1I, 62, huynm'ng 1,77, huynnig 201, huyntg 213 (Ie druk 3 huymgh tegen 2e 7 huym'ngh); oerhuinigde
prt.overhonigde I, 43, oer-huynntgd ptc. 105; geen andere spelling. De u in open syllabe is in 't Oudfries gerekt; blijkbaar
is vervolgens u evenzo verkort als in 't naburig Saksies 0, nl.
doordat n gem in eerde (vgl. Stadgronings hönneg, Westerkwartier hönnek). Voorlopig schijnt dit aanneemlik. Uit met
boetïe overeenstemmend *hoeimg werd *hoeinmg; in tautosylabies hoein onderging de diftong verkorting, tengevolge
waarvan de articulatieafstand der elementen niet bleef gehandhaafd, vandaar uü >áü >ü; mettertijd kon n weer enkel worden
uitgesproken, maar 't verschil is te gering om uit de spelling
iets op te maken 1). - Terwijl regelmatig is hoane (hoan')
hoon I, 214 (als moanne maan enz.; au> ofri. á; hána zie
Van Helten, Zur Lext'cologie des Altosffrt"est'schen), zal ü of
û zijn aan te nemen wegens huyn(e) I 36, 93, 106, 171, 196,
verbum huynje (: duynje) 83, tuwzenerhánne smaed-huinjen
11 93, forhuynd I 136 (en in 't lofdicht van M. Lasis 235);
geen andere spelling. Het F. Wbo heeft hun en verwijst naar
heun, maar dat ontbreekt er; verbum hune, hunje, 't eerste
nieuwe vorming naar 't substantief. Doch Tietjerksteradeel
heune < ofri. hena honen; uit Sytstraen Hof, 22, is op te
maken dat e eu wordt in heuch hoog, kenlik niet uit het
ernaast genoemde heach, maar uit heech, dat de vocaal van
leech laag heeft overgenomen. Gewoonlik houdt men elke
eu (buiten de Zuidhoek en Schiermonnikoog) voor bewijs
1) Deze wijst evenmin de qualiteit uit van; die waarschijnlijk 3 was;
in overeenstemming met wat in lndogerm . Forsehungen, VII, 356 vvo
wordt aangevoerd, is als grondvorm aan te nemen huna(n)g
ohd.
hona(n)g.

=
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van ontlening; deunsk (z. ben.) en (reid)teugel naast tûgel
rietwortel maken dat niet waarschijnlik. - Bruyn, I, 19, 61, is
verklaarbaar uit geminatie in de geflecteerde casus; nu brun.
Het rijmt, 19, op duyn, nu dun, dat 'we verder slechts
vinden in Doeynkerckers, I, 79, met vóór consonant gebleven od, tegenover duin naar 't zo veel gebruikt meervoud.
- Dronken' is nu dûn; het F. Wbo zegt: "op de grens van
Gron.", en heeft zonder die beperking dûn gedompeld. Ik
heb, Tijds. Ndl. Taal- en Letterkunde, XXXIV, 4-5, het
eerste uit het tweede afgeleid; maar bedenklik is de verre
verbreiding van Nederduits dûn. Zie ook Mz·ddelndl. Wbo
duum, tevens over 't volgende, dat er van schijnt afgeleid.
G. Japix heeft I, 89, duyn in fol. Voor uy mag men
ook hier de geflecteerde casus aanspraaklik stellen. Dunje
is nu "teeldriftig zijn; daarvan blijk geven", eigenlik van
koeien; zo ook I, 83, duynje (: huynje); F. l-Vb. deunsk,
dunsk; vgl. bov. heune. In *dumia, verwant met pasgenoemd
duum, zal geminatie hebben plaats gehad. Volgens Indogermanz'sche Forsehungen, VII, 356 en vv., werden m en n
oorspr. alleen gegemineerd vóór donkere vocaal incl. a (dus
b.v. pI. dummath) . Gerekte u viel met û samen, en bleef
lang in de niet-gegemineerde vormen ; *dumje werd *dunje,
en uit hierbij gevormde plur. dunnath enz. werd *doez·nn(e)t,
duin!. - I, 96, staat kluynje kleumen. Met Kiliaen verklomen,
mnd. vorklomen berust fri. klûmje op rekking van
ofri.
*klumia; daarnaast klomje, ook bij G . Japix, zooals b. v.
owfri. tonge naast tunge. In kluynje dus weer nj < mj; m is
veralgemening van de vormen waar geen j volgde. Nuyntje
neurieën I, 108, 157 ; gesubstantiveerd nuz'ntjen 26; praet.
nuwntje 100; F. Wbo njuntsje, en nunder zandschelp ; Gronings subst. nuner, nuunder, nuun, verbum nuun,!-, nuuntj,!-;
deze verklanking (o,a. van wat men hoort met de schelp tegen
't oor) is dus niet jong: Mooglik is uw enigszins andere verklanking. - Maar de imperatief basuwne bazuin, I, 93, heeft uw
ter vervanging van eertijds ontbrekende ndl. uu (mnl. basune >

u;
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subst. *basuwne,' nu fri. subst. basune, verbum basûnje).
Deze verklaring van ui vóór n wordt bevestigd door twee
woorden waarin eveneens oei, vóór consonantgroep, ui is
geworden. Vooreerst door nuisk(je); zie beneden njuet. I, 82 struys, 11, 69 struis, I, 143 struysch, I, 184 geflecteerd
struwsse (niet met z, zooals huwz enz.) is 'krachtig'; F. Wbo
strûs, strûs, strûsk is dat ook, maar vooral 'bars'. De opvatting
in Mnl. Wbo struselike zal wel juist wezen; dus < *strûtsk, bij
ags. strûtian strijden, mhd. strûz strijd, striuzen sträuben, mnl.
struseUck. Dit strûtsk is inzover onzeker, als ook geumlautet
strêtsk mooglik is, zodat oorspronklik alleen 't adv. û had.
Verder vond ik, behalve in buytte (zie boven), nog een
onverwachte Ut'. Tuwt mond heeft steeds uw; Fries Wbo tût
en ook tût kus, tûtsje kussen, tutel, tûtel liefje. Ook de
derivata hebben uw, daaronder, I, 33 tuwttelke'; maar I, 37
staat huyningh-swiete tut'telke honingzoete bekje; ui kan uitgelokt wezen door huym'ngh; maar eenvoudiger aanname is,
dat de zetter of correctör, of misschien G. Japix zelf, met
de nieuwe spelling een heel enkele keer zich vergiste, ook
zonder zulk een verleiding te voelen, zodat tweemaal ui
voor oei staat.
Vóór d treffen we aan: geluwt geluid, I, 169; huwd huid,
I, 41, 58, 142, en hoed in rijm op moed en goed, 1,112,134;
herhaaldlik kruwd kruid; ruwä schurft, I, 52; herhaaldIjk
suwd zuid, suwden I, 219; geen andere spelling. Dit klopt
met de latere toestand, maar niet geheel, want in een deel
van Friesland hebben sommige woorden ook of alleen uud
(bij 'zuid' kent het Friesch Wbo sûr, zuider, nog in sommige
plaatsnamen, maar ook zulke namen hebben in de regel û).
Elders is men behoudender; Kloosterman konstateert algemeen û vóór d, ook waar deze in de Auslaut verscherpt
wordt uitgesproken.
De door uy, Ut' voorgestelde klank moet oorspronklik, als
hij is verkort uit ûü, diftong zijn geweest. Of G. Japix reeds
ii zei, kan de spelling niet uitmaken. Het is van tevoren best
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mooglik; van Nederlands uy, ui kende hij natuurlik èn monoftongiese èn (niet overal gelijke) diftongiese uitspraak. Vóór r
slechts de eerste, en hier schrijft hij zelf in 't Nederlands geregeld uy, b.v. schuyr schuur. Ook laat hij in 'tNederiands Luther
rijmen op uyt 'er. Maar ook ingeval zijn taal de diftong bezat
van Nederlands huis, zou hij die wel door uy, ui hebben
voorgesteld. Zijn rijmpaar leuy-aert: keuyert (Hulde aan G.
Japt'x, IJ, 142) spreekt dat niet tegen, want Ut"'!. had andere klank
dan Uil. Toch onderstel ik ij, te meer omdat anders later een
klank als onze Ut' had moeten worden ü, en zulk een overgang niet aanneemlik is. Daarentegen is bij verhaaste uitspraak van uü m.i . moeilik iets anders te verwachten dan
üü > ü.
Evenals vóór d is vóór z uw gebleven, ook in woorden
als muwz, huwz. Kloosterman heeft lange u vóór zj (en vandaar ook in brûze bruisen, waarnaast elders klankwettig
brûzje) en in woorden als hûs, mûs (terwijl b.v. grüs wordt
'toegeschreven aan invloed van grüske, slüs aan di: van
slüzn;
verkorting dus die de quantiteit wijzigde),
maar ü vóór
o
,
zachte dentale spirans, met het voorbeeld üs poss. < ûse.
En zo ongeveer is de gewone toestand, trots allerlei afwijkingen (b.v. reeds Westdongeradeel suzje voor sûzje suizen). Vóór I heeft G. Japix alleen uwl; tegenwoordig hoort men
ten dele ii. - V ó6r r leest men loere, soer; nog hoort men
geregeld ua, of ongeveer. - Vóór w staat overal u: I, 71
druwen druiven, 11, 1Q9 schuwt schuift; I, 243 stoam'-snuwt
stoomsnuift, 229 snuw't, I, 113, ja sluwe zij stuiven; 122
stuwt stuift, 195 trans. stuw' t, 229 intr. id., bij 't trans. 60
moude-stuwer van de zon (Huygens stof-beroel'der), en I, 506
forstuw doe verstuiven. !, 162, rijmt snuwwer snoever op
bouwer; blijkens G. Japix' beschrijving van uw geen al te
onzuiver rijm. Dat zou wel voor den dag komen bij de
hedendaagse uitspraak. welke is zoals Kloosterman konstateert, nl. ft vóór zachte labiale spirans ; dra/, kitf, skii/, sntiwe
snuiven, sawer. - De vóór d, z, I sporadies, vóór w regel~
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matig aanwezige
is dus niet op een lijn te plaatsen met
vóór i, s, n, voor welke de grondslag reeds voorlang was
gelegd. Men zou kunnen zeggen dat zekere neiging voortduurde om û te palatalizeren, en in later tijd aantastte wat
vroeger gespaard bleef. 't Meest bevreemdt de overgang vóór
w; ze kan ontwikkeld zijn in de Auslaut (drav enz.) en vóór
cons. (snaft enz.), en zijn overgedragen op de positie vóór
vocaal (eerst drawe enz. naast drûwe enz., ,dan ook elders
naast û, dan verlies van û), !tv is eigenlik üav; neemt men
voor a oudere palatale uitspraak aan, dan is uu ontstaan
zoals vóór t enz.; dat vóór i, s, n de klank sterker z'-achtig
was en daardoor vroeger werkte, bevreemdt niet. Ik wees
op zulk een uitspraak 't laatst Tijds. Ndl. Taal- en Letk.,
XLVI, 100. De Grammaticus bij G. Japix schrijft zelfs vysz'r
wijzer, comparatief, en in Een Tsamensprekinghe (1609) staat
vóór cons. veelal z', hoewel ook e; r. 1 : Hey WouUr commz'r
wt, wa deele, soe so sliepz'n? Regelmatig is ûva > ûwa ouwa;
vandaar skouwe schuiven (vanwaar subst. skou naast skuf) ,
stouwe stuiven.
Enige moeite gaf mij de scheiding tussen ofri. û en iu,
zodat ik het laatste niet geheel on behandeld meen te kunnen
laten. Ik begin met de alfabetiese bespreking van enige
woorden. - Ndl. gruz's hoop ik elders te behandelen. Met
de fri. op grz'us berustende vorm komt overeen gries bij Plantijn
en Kiliaen, met t"e zoals in kz'eken kuiken. Nl. Wbo voegt hierbij
griesje en grz'ezel(tje) ; het tweede is in 't noorden thuis en zou
daar uu moeten hebben; 't zal behoren bij mnd. gris grof
zand. 't Fries heeft grus, wat ook < grûs kon zijn. Bij G. Japix
rijmt I 139 oon grjues op krjues, dat ditmaal met jeu gedrukt
is (dubbele klank is denkbaar - zie beneden -, maar de
minder goed rijmende zou wel niet gekozen, doch kon ontglipt zijn). Of 192 oon gruys, 232 oon groese andere grondvorm onderstellen, betwijfel ik ; evenals 't ndl. in gruze(le)menten uu naast uz' heeft, zal 't fri. woord "retories" gewijzigd zijn. - 'Kruis' heeft eens jeu (z. bov.); I, 118, 139
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krjues; I, 18 3e ps. crjuesget, 214 't krjuesch/en. Nu krûs,
krusigje. - Ljuentje, ljoentje smeken, vleiend vragen, heeft
vocaal als njuet, njoet bedaard (F. Wbo njût tam; Kloosterman nilat: on. nytr); nu Ijuentsje. I, 157, rijmt nuynfje:
Ijuentje, mooglik evenmin geheel zuiver als bovenvermeld
hoed: goed, moed; de dichter had niet veel keus. 't Woord
ziet er uit als afgeleid van *ljuene, ljoene (-n(t)ke > nfje) ;
maar verder kwam ik niet, tot ik in Bauer, Die Moringer
Mundart, § 359 las. In afwijking van de andere verba heeft
'liegen' in sing. praesentis en inf. de vocaal van de 2e en
3e sg. Daar dit welbeschouwd geen zonderlinge veralgemening is, zou ik owfri. lio(e)ga naast Naga aannemen , en
verder dooreenwarring van de (niet bewaarde, en dus teyoren
min gewone) verba lio(e)ga liegen en lëina loochenen (dat
licht als 'liegen' werd opgevat wegens leina leugen). Het
verband tussen 'liegen' en 'vleien' is duidlik. - Meermalen
lezen we njoe, njue, nu njû, njue genoegen, genegenheid;
owfri. nt'ljd vreugde = os. nt'ud; voor de apocope vgl. brea
brood, goe goed e. a., ook F. Wb., IV "I tSo u is, volgens
den Zuidhoekschen tongval, de plaatselijke benaming van
De Sûdbûrren te Warns" (uit ·sû zoals kou uit ofri. kû koe).
- Njuet, njoet tam kwam bij ljuentje ter sprake. Daar
gerekte u met û is saamgevallen, werd *njütsk evenzo nut'sch
als *strûtsk struisch. Vandaar I, 78 nuysk-bestjoeren traag
besturen, 37 nuysckje wandelen. Het F. Wbo schijnt nûskje
beuzelen, langzaam wandelen, niet als levend te kennen.
Tegenwoordig njeskje talmen, adj.-adv. njesk stil-prettig, schijnt
vermenging van ons woord met nesk zacht.
Het XVIIIe-eeuws Molkwerums in Wassenbergh' s Taalk.
Bi/dragen, I, heeft (naast broek gebruik imprt., voegel vogel,
schoerre schuur, en tjoester(nisse) duister(nis)) Ut's ons, onze,
sluiten gesloten, vutÏle vele, vuilte mear veel meer (ofri.fule).
Ook verder leest men in 't Zuid hoeks van die eeuw nog
Ut' < û; het zal wel traditionele spelling voor uu zijn geweest,
en niet ndi. ui bedoelen.
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De klank û blijkt in . de Friese gewesten onvast, wordt
licht palataal, hoewel niet lichter dan o. Voor de Noord.
friese idiomen is aan invoer uit Holland niet te denken, voor
Schiermonnikoog enz. bezwaarlik : in plaats van voor Hol·
landse invloed vonden we daar o.parallelen voor spGntane
ontwikling (ook ft> i'; zie nog p. 5). Dat maakt reeds· ge·
negen, en de ongelijkheid der omstandigheden waaronder in de
verschillende · dialecten de overgang plaats had noopt, aàn te
nemen wat we meermalen zien : gelijkheid van veranderingen irt
verwante idiomen, waarbij wellicht de grondslag der verande~
ring geërfd is. Trouwens, het Stadfries daargelaten is ook in 't
zuiden de taal te echt Fries gebleven om, zelfs als men geen
kennis heeft genomen van het hier aangevoerde, licht aan Hol·
landse invoer van uu te geloven. Nadat Friesland zelf de uu
beza~ konden wél zeer licht leenwoorden met ·uu indringen,
vooral in de steden.
Zoals men het Stadfries, Amelands, Midslands en Bilts
wel noemt: sterk Fries getint Frankies, zo heten de tong·
~allen van 't westlik Westerkwartier met Burumerland, van
de Stellingwerven en van Vriezenveen wel: sterk Fries getint
Saksies. Voor 't Burumerlands is die kenschetsing juist. Westlik
Westerkwartier is slechts door de Lallwerzee ·van Schier·
monnikoog gescheiden; men kan dus op het denkbeeld
komen, dat ook hier Hollandse invloed spreekt uit muus
(terwijl men in de buurt van Drent moes hoort zoals daar)
en uit andere aan Holland herinnerende trekken van 't voca·
lisme. Maar niet alleen is die invloed in deze afgelegen streek
bevreemdend; ze laat ook gelijksoortige wijziging onverklaard.
uu komt er ook voor als Umlaut van 0, dus < 6; men zegt
nuum1fl noemen, huu1fl hoeven verbum, en in sommige dorpen - want in andere is het analogice oe - zuuk'j zoeken,
bruur broer. Een orgaanneiging, zou men zeggen, in ·dezelfde
richting als in verschillende streken buiten Groningen.
Holland had deze uu niet uit te voeren; blijkbaar is
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ze klankwettig ter plaatse ontstaan. Zie voorts beneden.
Met het Stellingwerfs ben ik te onbekend om de feiten te
overzien. Zijn grens schijnt niet met die van muus samen
te vallen. In Winkler's proeve staan huus, buten, nuumd genoemd. De vonnen zijn in elk geval die van Noordwolde,
en tevens die van 't westlik Westerkwartier; nuumd wijst er
op, dat we ook hier allerminst genoopt zijn aan overneming
uit het Hollands te geloven. Winkier tekent aan, dat nuumd
in de andere Stellingwerfse dorpen ook wel neumd luidt.
Daar joelen verklankt, bevat de proeve geen woord dat de
gewone voortzetting van û doet zien (huus en buten zijn nu
eenmaal geen goede voorbeelden), dan zoer zuur. Ik verneem
nog, dat men in Wolvega zegt huud huid, tune tuin, maar
boegff buigen, schoev1ft schuiven. Men zou de tongval moeten
kennen om van dit verschil rekenschap te kunnen geven, maar
Hollandse invloed blijkt hier zomin als in 't Westerkwartier.
Over 't Vriezenveens zie Tijdschr. Ndl. Taal. en Leiterk.,
XLVI, 206-209. Het blijkt dat het, trots hu us en uut, oe kent.
Op blz. 144 en 145 zegt Kloeke, dat de Groningse gemeenten Grijpskerk, Grotegast en Niekerk (lees Oldekerk;
Niekerk is daarin 't enigste dorp) tot "het Kollumer muus·
gebied" behoren: Stellingwerfs, zoals bij Te Winkel en in
Van Ginneken's Handboek, is onjuist; het Hollands heeft
zich als een wig tussen 't Fries en 't Gronings gedreven;
zelfs is de taal Hollandser dan 't Stadfries. Hoewel zeer
twijflend oppert Kloeke als mooglikheid, "dat ook de Doopsgezinden hier bij de verspreiding der uu-uitspraak een rol
hebben gespeeld". In de gemeente Grijpskerk zijn er inderdaad, en vanouds; maar dat Bouwens gedoopt heeeft te
Lutjegast, heeft niet het Doperdom in de zandstreek wortel
doen schieten. Ik ga vooral hierom op de zaak in, omdat in
't algemeen zulk een invloed, waarop Kloeke elders telkens
wijst, mij ongeloofiik voorkomt, behalve wanneer een tevoren
schier onbewoond gebi.ed een grotendeels Doperse bevolking
uit een uu-streek mocht gekregen hebben. Ook kunnen, als
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veel turfgravers uit Giethoorn naar de Groninger Veenkolonieën gaan, die inkomers de uu be v 0 r der e n, al zou iemand
hun stand daarvoor te laag kunnen achten. Waren dat nu grotendeels Doopsgezinden - wat ik niet juist waarschijnlik acht -, dan
zouden Doopsgezinden voor de Veenkoloniale uu in huus
en uut medeaanspraaklik gesteld kunnen Iworden. (Ik acht
die uu's hier en ginds uit gelijke kiem gegroeid.) Intussen
leest men ook bij Blaupot ten Cate, dat de vele Doopsgezinden (hoeveel , persent ongeveer van de bevolking?) bij de
stichting der eerste Veenkolonieën vooral uit Friesland en de
stad Groningen kwamen - dus meest uit Kloeke's oe-gebied,
te meer daar de omliggende streken, tot in Duitsland toe,
ook nogal volk leverden, en daarenboven reeds als omgeving
van invloed waren. Sedert 1711 vestigden zich, in Sappemeer,
voor 't eerst gevluchte Zwitsers; van Hoogkerk kwamen
soms leeraars om de gemeente te stichten, en na scheuring
werd in de ene gemeente in 't Hoogduits gepreekt, in de
andere in 't Nederlands. In 't laatst der XVIe eeuw kwamen
Paltsers (uit Zwitserland naar de Palts gevlucht) in de stad
Groningen; in of na 1711 Zwitsers uit Zwitserland. Voor
sommigen werden boereplaatsen in de omstreken van Hoogkerk gehuurd of gekocht. Afstammelingen wonen daar nog,
evenals in de stad - maar juist dit is oe-gebied. Trouwens
in 't algemeen is in 't oe-gebied evengoed herdoopt als in
Lutjegast ; daarenboven hebben er heelwat Doopsgezinde gemeenten bestaan, waaronder zelfs betreklik zielrijke. Maar
mag men aannemen dat de leden er een uitspraak op nahielden, die, in tegenstelling tot de spraak van hun plaatsgenoten, voornaam aandeed? Mij dunkt, zelfs de uit uu-gebied
inkomenden zullen oe-sprekende kinderen gehad hebben,
want al wat voornaam was gaf aanstoot. Wie ziCh in enig
opzicht niet nederig gedroeg - zilveren lepels gebruikte of
een witte of bonte estrik had, of geen ouerwetse kleding
droeg, "de nedrigen gelyck", of (enz. enz.), werd nog in de
tweede helft der XVIIe eeuw niet overal geduld. Nog in
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1839 heerste in de gemeente in Balk uiterste nederigheid,
begroetten gemeente en leraars elkaar bij 't binnengaan van
de vermaning in 't Landfries, en nodigde de voorganger in
dezelfde taal tot zingen (Blaupot ten Cate, Gescht'edenis der
Doopsgezinden t'n Friesland, Bijlage 6 en 18). Voorname
spraak zouden de oude Doopsgezinden stellig gemeden
hebben. Daarenboven zonderden ze zich af van de wereld,
zodat hun spreken niet de toon kon aangeven; het tot voorbeeld te nemen zou bij de anderen niet opkomen.
Voor mij, die van de kinderjaren af telkens personen uit
genoemde streek hoorde, was de opvatting van hun taal als
Hollands verbluffend. Hoewel ik mensen goed gekend heb die
geboren waren tussen 1788 en '90 en familieleden van mij
over nog verder verleden bescheid weten, blijkt niets van
woorden in de trant van Bilts 'ochtend', 'varken', 'kruiwagen'
of van verklein uitgangen als -t'gje, -ie, of van klankontwikkling
als oud < old of als in bedoie beduiden, of van -e voor -en
(hoewel 't Fries zowel als 't Hollands tot kome, geve enz.
zou leiden). Niets van wat het Bilts als oorspronklik Hollands
doet kennen, niets ook van wat Stadfries enz. als verhollandst
kenmerkt, maar deelneming aan zuiver Saksiese ontwiklingen,
en Saksiese woordenschat met wat Friese toevoeging. Menigmaal is 't Fries Hollandser door nader buurschap; het heeft
b . v. dope, genoemde streken hebben deup1fl .
Maar waaruit is dan te verklaren, dat inderdaad de spraak
van 't westlik Westerkwartier zoveel Hollandser indruk maakt
dan 't andere Gronings? Uit eigenaardigheden van 't vocalisme die volstrekt niet tot Holland zijn beperkt, en uit ver~lgemening van Umlautloze vormen. 0 is 'n oe-klank geworden
welks juiste aard men met instrumenten zou mogen onderzoeken : de Westwesterkwartierse vocalen nauwkeurig na te
~eggen lukt vreemden zelden. In goed, poel enz. kan men
nawerking van 't Fries aannemen; Friesland heeft ook een
oe die niet de gewone Nederlandse is, en reeds ofri. 0 helde
naar û over; men kan dus Saksies 0 zo dicht bij Friesland
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wat anders hebben nagesproken dan meer oostwaarts (ou in
oostlik Wester kwartier is nog doffer dan elders in de provinsie~ . Maar ook allerlei Saksies heeft oe met of zonder
naklank. Oorspr. û is, behalve vóór r, uu geworden - wie
niet van Kloeke's expansie-theorie overtuigd is, ziet ook hier"
een in sa. tongvallen gewoon verschijnsel. Nog afkeriger van
verklaring uit 't Hollands zal hij wezen als hij let op 't
paralIele bij 6, dus op woorden als nuum'f!/- noemen, huü'f!/hoeven, zuukn zoeken. Stadfries of Bilts hebben niets van
die aard; ten grond ligt Saksies iJ (Leeuwarden futen, skunen
en dgl. hebben met Umlaut niets te maken). Men vindt dan
ook bij Winkier: Noordwolde in Stellingwerf nuumd, Zwartsluis nuumt, Zwolle enuumd, Zweelo nuemd (overhellend
tot de elders bewaarde eu-klank ?). - De t'e-klank in brt'ef,
lt"ed, bliek bleek is te beoordelen als de oe in goed (Noordhorn enz. ij, minder helder dan ai in 't andere Gronings;
hetzelfde geldt van de ui in nuim'f!/- enz.). Evenmin Hollands
is b~t' apud, m~t' tegenover reeds oostlik Westerkwartier bt'e;
mie; vgl. enerzijds ook oostlik Westerkwartier enz. br~t' en
dgl., anderzijds Stadgronings bat', mai (daar ook dou tul. '
De tweede eigenaardigheid is in mindere mate weer aan
't oostlik Westerkwartier eigen, en naar 't schijnt ook aan
Hunzego. Terwijl 'geloven' in Groningen anders leu'f!/- is,
zegt men in genoemde streken loo'f!/- (zie verder Tijdschrtft
Ned. Taal- enLetterk., XLVI), in 't westlik Westerkwartier daarenboven bloet'''!, broer enz., hoewel ook uu voorkomt (zie t. a. p.).
Vergelijken we duidelikheidshalve nogmaals hûs en mûs
zonder in te gaan op eigenaardige klankontwikkelingen in
Maastricht of elders, en met weglating van 't Fries, als te
zeer een andere taal - dan valt als verschil op: ongelijke
kans op Umlaut. Was alleen met het woord zelf rekening te
houden, dan zou men hun kansen vrij gelijk mogen stellen.
Ook dan kon wel in 't ene geval û, in 't andere
bewaard
blijven; zoiets ziet men telkens, en daarop werken zoveel
factoren in, dat men niet op de gedachte zal komen het

.a
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verloop te kunnen reconstrueren. Maar in ons geval is, meen
ik, dat verloop wel enigermate aan te geven. In 't mnd. heeft
mûs, als z'-stam, pI. mflse; hûs, oude es/os-stam, heeft pI. hflsere
naast hûse. De Groninger Sikke Benninge schrijft huseren
en hu(e)se. De vaste Umlaut van 't eerste kon licht Umlaut
in het tweede ten gevolge hebben; hflse naast hûse stond
dan gelijk met de plur. van z'-st., die ook met en zonder
Umlaut voorkwam. Zoodat ook m#se allicht mûse naast zich
had. En hftse kan zeer goed in de schrijfwijs huse schuilen;
zulk een bijvorm hoeft niet te blijken, omdat veelal, en in
de bloeitijd van 't mnd. in de regel, Umlaut van 'ii niet werd
aangeduid. Voor ons land is hflse in elk geval zeker; Gallée
heeft hûs: hftse(r). De uu-klank werd bevorderd doordat
husekijn in sg. èn plur. uu had. Men ontmoet dit verkleinwoord
in oude stukken telkens; van 'muisje' te spreken schijnt niet
naar de tijdgeest van toen te zijn; het Mnl. Wbo kent alleen
uit Voc. Cop. muysken . Gorechts hoes, plur. huuz,:!, vermeld in
Schuringa's proefschrift, heeft m. i. bewaard, wat O. a. in 't
Stadgronings door "Ausgleichung" vernietigd is. En huus in
de Veenkolonieën, en niet alleen daar, is omgekeerd veralgemening van uu. Vandaar dat men het zegt waar b.v. tuun
niet gehoord wordt. Husz'nge zal meegewerkt hebben.
Buten in oe-gebied, o.a. in Steenwijk en in een deel van
Groningen, acht ik ontstaan door invloed van uut ; dit naar
algemeen uter- en uterst, met Umlaut. (Uteren is mnl. voor
gewoner uten; in 't mnd. is het omgekeerd, zoals het Mnl.
Wbo reeds opmerkt; ook dit uteren kan gewerkt hebben).
De aan Kloeke verstrekte gegevens zijn ·gewoon lik moeilik
van elders te kontroleren, omdat 'muis' in dialektproeven
zelden voorkomt. Met 'huis' is men gelukkig veel beter af.
Toen ik voor ' t bestuderen der verkleinuitgangen Van de
Schelde tot de Wez'chsel doorzocht, trof mij opnieuw, dat in
't Zutfense uu voorkomt in enkele gevallen die in 't noordoosten zich ook voordoen. Bij Kloeke vond ik hier dan
ook huus-gebied aangeduid; ik zocht verder, en vond huus
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(en ook uut, buten) eenstemmig geschreven uit Zutfen,
Zelhem, Borkelo, Lochem, Laren. Winkier heeft eveneens
huus, buten in Zutfen, DinksperIo, Varseveld. Maar de oorzaak die Kloeke voor 't westen van Groningen opgeeft
(verdringing van de Friese taal door de Hollandse), noch
die voor de Veenkolonieën dienst doet (instromen van o. a.
veel uu-sprekers in nog te ontginnen grondgebied), noch die
welke hier en telkens wordt voorgesteld (talrijke Doopsgezinden nu of vroeger) kan hier dienen; evenals elders is
m. i. te denken aan 't meervoud en 'tzo gewone verkleinwoord.
Vandaar uu in niet aaneenliggende, niet verhollandste streken,
al of niet door zuiver oe-gebied omsloten. Beter: waar alleen
woorden als de genoemde uu hebben, daar is oe-gebied; uu
door Umlaut of analogie doet daaraan geen afbreuk. Daarom
kan een kaart van dat gebied nogal van Kloeke's kaart
afwijken, b.v. in de Graafschap zowel als in Groningen; hij
kan nl. de streken insluiten die huus en moes hebben.
Hetzelfde als van deze tongvallen geldt van de eigenaardigste
uit Twente, van welke juist om zijn vreemd voorkomen
nogal taalproeven zijn geleverd. Vriezenveen is een heel oude
veenkolonie. De tongval is niet gevormd onder Hollandse,
mooglik onder Westfaalse invloed. Toen ik weer, getroffen
door 't raadselachtig vocalisme, de taalproeven naging in
Van de Schelde tot de Weiehsel, vond ik boek, moel, maar
huus, uut. Misschien moet ik erbij zeggen, dat Vriezenveen
allerminst een Doopsgezindengebied is. De eenvoudige verklaring kultuurwoord blijft natuurlik over.
Hiervóór is de zaak zo gunstig mooglik gesteld voor wie
gelooft aan zo sterke overneming van Hollandse uu elders;
want aanvaard is, dat in Holland uu algemeen was voorzover niet jonge invoering van ui uit Antwerpen haar had
beperkt. Maar ik acht die mening onhoudbaar, en meen dat
omstreeks 1600, en zeker ook vroeger, een groot deel van
Holland diftong had. In Amsterdam, wel niet zo weemlend van
vreemden als later, maar toch vol inkoomlingen, hoorde men
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stellig diftong en monoftong (de eerste zou ik houden voor
echt Amstellands zoals voor echt Zaans). De berichten doen
gissen, dat men in de ene kring overwegend dit bezigde,
in de andere dat. In Bredero's dagen werd" zo konstateert
ook Kloeke, ui reeds als norm aangemerkt. En ontwijfelbaar
door Vondel. Waar deze vastlegt, dat "onze spraeck" in
's-Gravenhage en in Amsterdam "allervolmaektst gesproken"
wordt "bij lieden van goede opvoedinge", daar zou het
vreemd zijn wanneer Huygens, nog wel van Brabantse
afkomst, uu voor Ut' had gezegd - onverschillig hoe 't
Haags dialekt was. Toch kan men zich voor uu beroepen
op de gelijke spelling van zijn Nederlands, zijn Delflands
en zijn Zaans. en dan op Tijds. Ndl. Taal. en Lettk., XL,
147: "Huygens' spelling in zijn TriJntje Cornelt'sdr. met
"euij" van alle woorden met "ui" (nnI. ook aldus met "ui"
gespeld), wanneer ze door Antwerpenaars gesproken worden ... ,
terwijl hij ze, door de Zaankanters gesproken, met "ui" of
"uij" spelt; hetgeen dus wil zeggen dat de Brabanders reeds
wèl, de Noordhollanders nog niet de mnl. ü tot 'ei!;, (of 6ï)
gedipthongeerd hadden." Dit stemt evenwel niet overeeq
met Worp's uitgave van Huygens, V. Daarin hebben etlike
Antwerpse woorden uiJ, andere euiJ, andere beide, maar zó dat
dat wat dikwels voorkomt beide heeft. Dit getuigt van een klank
die van Huygens' ui niet sterk verschilde, maar die zó er
uit kon komen dat het begin ongeveer als eu klonk. Men
zou kunnen denken aan wat het Antwerpsch ldt'oticon voor
't noorden der Kempen opgeeft: eu als in Frans peur met doffe
i als naslag; Huygens kan wel reeds èn deze èn wat andere ui
gehoord hebben. De frequentie van euy en uy is blijkens
mijn lijstje vrijwel dezeltde. Merkwaardige uitzonderingen zijn
dusend (./), 594, 646, 989, 1394, en duvel, 235, 401,693, 716;
daarnaast noch euy noch uy. Het zijn dezelfde woorden als
daar nog u hebben, en elders in de mond van menig Ut'·
spreker, en Huygens geeft als Delfiands dusend (Hofwyck,
2383), tegenover bruyn: duyn (2391, '2); duvel heeft Huygens
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ook, maar als Delflands 2253, '4 duyvel: suyvel, wat best jUist kan
zijn; ook nu hoort men hier u en ui van plaatsgenoten, en
zelfs van één spreker. Wat hij zelf schrijft, heb ik niet onderzocht; ik heb de indruk dat ui bij hem als norm geldt, maar
toch staat HoJwyck, 623, en Worp, V, 19 (Aen den Drucker)
dusend. Het was toen, zou ik zeggen, als nu: Ut' gold voor
't rechte, maar voor dut'zend en duivel hoorde men ook wel
u-vormen. En we merken, dat Huygens de uu .anders voorstelt dan door uy. Zo ook vóór r; zie beneden. Reeds toen
en vroeger moet Ut', uij de passende voorstelling geschenen
hebben van een diftong, en die zal al lang bestaan hebben.
Men heeft Huygens' werk maar in te zien om te merken dat
hij waarlik niet Antwerpse afwijkingen van 't Hollands evenvaak niet als wel aanduidt. (Vers 160 eindigt met Sclerdam
van Tryn; nu zegt Marie na: Saerdam, en dit brengt Huygens
op daer en maer; het afschrift verbetert: door, moor). Huygens heeft 'n verklaring toegevoegd, getiteld Brabantsch
(Worp, 106); die bevat Cloos enz., koy enz., gay enz., nt'ee
enz., beurgen, börgen enz., dij vogeltjen enz., vertaald door
Claes, koey, ghy, neen, borgen, dtÏ vogeltje - euij was geen
afwijking van betekenis, want het blijft onvermeld. Dat het
Huygens en de lezers aan wie hij in de eerste plaats dacht
niet onbekend was, mag men . reeds aannemen omdat de
ondervinding leert dat men bij zulke klanken niet ver hoeft
te lopen om wat andere uitspraak te horen. Nog in de XIXe
eeuw was te Amsterdam eui en ai resp. Kattenburgs en
Haarlemmerdijks; zie Van de Schelde tot de Wet'chsel, I, 268.
Huygens' kennis van 't Zaans mag men, gelijk Te Winkel
zei, niet nauwkeurig achten. Maar een algemene indruk moest
juist hij, met zijn belangstelling in verschillende volkstaal,
stellig krijgen in een tijd waarin men onvervalst dialekt ook te
horen kreeg als Zaankanters naar Amsterdam of elders gingen;
"lieden van goede opvoedinge" komen hier niet in aanmerking.
Een afwijking ten bedrage van uu tegenover ui'; zou hij wel
hebben ' uitgedrukt; vgl. duvel, dusend, Maar in plaats van dit te
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doen laat h ij in Zaanse mond niet alleen dat ik jluytie rijmen op
van buyte (1015, '6), waar men wel niet, in weerwil van onze
dialekten, aan mnl. jluten zal denken - maar ook - daar
hij niet bij Boekenoogen kon vinden dat 'piger' laat' was luytjes subst. op luytjes adv. (1363, '4). Wil men opwerpen
dat lui wegens oorspr. lude, waaruit luje, geen goed voorbeeld is - en dat kan men -, dan wordt alle bewijsvoering
uit rijmen moeiliker. Ut' is geen van de gewoonste klanken,
ui2 is dat allerminst. ]n de hele Spieghel en in de eerste
zes boeken van Coornhert's Odyssea (verder las ik niet) heb
ik geen rijm ermee gevonden. Sprekend over de Twe-Spraak
onderstelt Kloeke, Noord- en Zuidndl. Dialectbt"bUotheek, 16,
noot 2, dat d > j tot diftongiese kleuring kan geleid hebben.
De voorbeelden in Twe-Spraak zijn niet alle zulke, maar in
alle andere volgt t of I (behalve in niets afdoend uy, luy).
I k hou het voor toeval, of voor gevolg van de overvloed van
woorden op dentaal, maar het kán wijzen op wat afwijkende
klank vóór dentaal, zoals we in Friesland ontmoeten. Men merke op, dat in de Spaansche Brabander b.v. staat.:
"Ba, woor sayde gay, dagge me niet en kuyst Mayn mantel
en wambays? (mnl. wambeys; zie Van Helten § 36 b) sagh,
say zayn soo bepluyst", en zo elders, zodat de Brabantse ui
niet of weinig vreemd werd geacht - en dat evenzo uy
wordt geschreven waar Robbeknol spreekt, zodat Bredero
dezelfde of ongeveer dezelfde klank toekent aan de mi nder est a n 'd in Amsterdam. Dus: alweer, ditmaal zelfs overal,
gel ij k e voorstelling waar Antwerps en een Hollandse tongval tegenover elkaar geplaatst worden. Het is deze Amsterdamse ui waarvan reeds de Twe-Spraak zegt, dat een schaap
zou merken dat ze van uu verschilt. Kooiman heeft dan ook
de opmerking gemaakt, dat Spieghel, Bredero, Vondel en
Huygens niet meer vóór r ui of uy spellen. Dit breken met
de nog door de Staten-Bijbel gevolgde traditie zal wel veroorzaakt zijn doordat men Ut', uij duidelike afbeelding van
een diftong achtte, evengoed als gelijk eindigend klei, mooi enz
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Waar geen dialektschildering plaats heeft, daar is - ook
waar ,,'t Komt zo in 't rym te pas" geen mooglike verklaring
schijnt - het afleiden van een uitspraak uit het rijm een
vaak ingewikkelde zaak, waarbij nauwkeurige filologiese beschouwing nog niet altijd rezultaat heeft. Want niet alleen
stumpers rijmden met wat ze als andermanstaal gehoord
hadden of zelfs verkeerdlik ervoor hielden, of gingen om de
rime sou ken misselike tonghe in bouken, of vergenoegden
zich met rijm voor 't oog - vooral als een gewoon rijm wat
lastig te vinden was. En dat was het bij ui'. Toch meen ik
enig houvast te hebben. - Onder de rijmwoorden bij Huygens
durf ik bui niet noemen als hebbend ui2• Het woord wordt
ook elders niet behandeld zoals fluit, lut' piger, kuieren enz.
Winkier zegt, Tf!algids, IX, 219, dat bui in 't Fries en ook in
't Leeuwards wat doffer klinkt dan lui, kut'eren,fluit(en), duit,
sluüen. Zo is 't ook in Twente, blijkens Taalkundig 'Magazijn, lIl, 384. Gallée heeft büj, Twente büje; vgl. o.a. ook
Gunnink, § 99, bUje, Van Weel biije. Verschillende Groninger tongvallen hebben in die andere woorden 5i, andere aai,
maar alle hebben but'. Franck-Van Wijk leidt het trouwens
af van bûjo. Laat ik twijfelachtige klanken 1) weg, dan
vind ik in de onlangs door Heinsius uitgegeven Korenbloemen,
lIl, IV vooreerst Voorhout, 293, '5 stuyten: fluyten, beide met
ui 2• Behalve stuü(en) en fluü(en) komen nog duit en ruilen
in rijm voor. Fluü(en) schakel ik niet uit, hoewel 't mnl. ook
flute(n) heeft, wegens de klank in hedendaagse tongvallen.
De verdere voorbeelden zijn : duyten: sluyten, Mengelingh
91, 92; geluyfen geluiden: fluyten, Dagh-werck 1233, '4; geluyt: fluyt, D ., 1319, '20; sfuyt botsing: uyt, Uytlandtge
Herder, 218, 220; stuyten: luyten, Mengelingh, 9, 10; besluyten: stuyten Op de selve [Venus en Adonis] 1, 2; kluyf:
stuyt (ww.), Aen de Vrye Nederlanden, 141, '2; ontsluyt:
1) B.v. huyck wegens mnl. huke; Dagh-merck 1023, '4 gebruyck: huyck;
verder Hofmyck, 1741, '2 huyck: pruyck.
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stuyt (ww.), Dagh-w. 1715, '6; schuylt: geruylt, D., 47, 48;
ruylen: pruylen, D. 725, '6. Meer was eigenlik ook niet te
verwachten; reeds ndl. uil is niet veelvuldig, uiz is zeldzaam;
De twee ui's behoeven voor Huygens niet gelijk te zijn geweest, maar waren het toch zeker ten-naaste-bij. En als
Delflands heeft hij · luyt : jluyt (Aen Joffr. v. Trello), 61;
62 (Worp I, 168); jluyte: sluyte Vrouwe-lof 113, '4; kuyten:
luyten, Een Boer, 83, 84; jluyte: buyte 127, '8, luyve: kuyve
('t laatste ken ik met F .-V. W . Ut' l toe) aid. 123, '4.
Wat leren ons in dezen de grammatici? Van De Heuyter
zegt De V ooys, Nieuwe Taalgids, XI 17 noot: "Uit zijn
woorden zou men opmaken dat hij, bij Vlamingen en Hollanders, in deze uu een i-achtige naklank hoorde, waarop
dan zijn schrijfwijze Ut' zou berusten ... Dit zou zijdelings
bewezen worden door de schrijfwijze ui vóór gutturale nasaal
(b. v. dUt'nekt, naast et", oi, ai in dergelijke gevallen." De
Delftse uu zoals Montanus (1633) die beschrijft zou de ~ange
wezen van de u in put (zo reeds Eykman in De Nieuwe Taalgids, XVII ; zie hierna p. 32); en Kloeke zal wel terecht de uu
in Leiden, waar Montanus gestudeerd heeft, gelijkstellen met
die in Delft, voor welke Van Heule (1626) uu juister aanduiding vindt dan uy. En daar De Heuyter als Delftenaar
geen geheel andere uitspraak dan Montanus zal bedoelen,
mogen we misschien besluiten, dat toen zoals nu sommigen
wel, sommigen niet een min-of meer diftongiese uitspraak
hadden (men hoort wel ongeveer veeil en vooral veei (meestal),
reu;, paraplu met zeer nauwe ü als naklank). Dan bestonden
~ en ~;. Zó versta ik De Heuyter's "den Flamijnc en Hollander (die ic volge) gebruiken Ut' ende die zom die lainge
vocale uu". Nu is ook begrijpelik, dat de Leidenaar Van
Heule huus juister spelling noemt dan huys (Nt'ewe Taalgt'ds
XI,213), en toch zijn stadgenoot Leupenius zegt, dat de Ut' van
hut's ten onrechte gebruikt wordt in huir(XIV, 145): vóór r kan
men ~; zelfs niet goed zeggen. (Vergelijk dat volgens Winkier,
]dioft"con, 11, 44, woorden als but'k, huis, tuin in Enkhuizen een
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klank hebben tussen ~, uu en eu in; de uitspraak "heeft van alle
drie wat". Aid. 21: Vlieland tussen ï en u; 56 Urk zó of u, dat
is niet duidlik, maar misschien alleen vóór k, want 'huis'
wordt eus uitgesproken, met de opmerking dat juist op Urk
ui als eu klinkt, wat toch niet ver van its afstaat; 43 Bennebroek buk.) De ~i was voorbestemd, zich te ontwikkelen tot
volle diftong, hoewel nog steeds met bescheiden afstand
tussen de elementen (waar men geen oi of dgl. zegt). Ui
schijnt mij dus tweemaal ontstaan.
Van deze opvatting blijft Kloeke metterdaad niet zo ver
verwijderd; zijn uitwerken van het beeld der monoftongiese
uu in Holland en verschillende Nederlandse streken heeft
wel iets van uitwissen; zie ölz. 1l5. Hoe licht de grens
vervloeit, was reeds Winkier helder; 11, 153, zegt hij van
Pernis en Hoogvliet, dat zeer flauw een korte, onvolkomen
i achter de lange uu gehoordt wordt; "dit is wellicht de
eerste oorsprong van de tegenwoordige hollandsche uitspraak
van dien klank (als ui)".
Er is geen reden om zich over zulk een toestand meer
te verwonderen waar het Holland dan waar het Brabant en
Friesland betreft. Reeds voorlang is de opmerking gemaakt,
dat diftongering van lange vocalen begonnen zal wezen met
gecircumflecteerde uitspraak. Zó, of reeds met enige differentiëring der qualiteit tussen begin en eind, zal al lang in
't Westgermaans zijn gesproken . Zie b. v. Franck in het TiJds.
Ndl. Taal- en Ik., XXIX, die, behalve op de overeenkomst
tussen ndl., hd. en eng., wijst op het Moezelfrankies Zevenburgs, dat ook diftongeert, hoewel in de XIIc eeuw in het
toen verlaten moederland geen diftong aantoonbaar is. Het
Nederduits heeft aan 't verschijnsel deel. Engries is è T, è ü ; 't
eerste element kort en "scharfbetont", 't tweede halflang en
zonder klem (Grim me, Plattdeutsche Mundarten). [Saksiese
tongvallen in ons land hebben diftong vóór vocaal en ten
dele aan 't eind van een woord; Hoogduitse eveneens. Dit
acht ik niet met Behaghel, Geschichte der deutschen Sprache,
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§ 148, "Vorstufe" der algemene diftongering; bij deze begon
de wijziging bij 't beg i n van de vocaal]. De klank û elders
is teruggekeerd (vgl. hd. at·, au < mhd. ei, ou < ohd. ai,
au) . Zomin als dialekties ndl. braid, graut · bewaart mûs de
oude klank; het is gecontraheerd uit m.us. Waar oU tot öiï
was gepalatalizeerd, was tweeërlei contractie mooglik: tot /i
bij absorptie van 't zwakke element, tot de gerekte der u
van put (of ongeveer zo) bij wederzijdse assimilatie. Andere
streken kenden geen contractie, doch klem verspringing.
Franck, t. a. p., 286, noemt ei, 0 " ontstaan uit ei, oU. Voor 't
zogenaamd Engries is palatalizering van 't eerste element
aan te nemen: hus > ho us > höus > hèus. De diftongering
verliep niet in alle streken tot in biezonderheden gelijk.
Maar men zou bij alle Westgermaanse lange vocalen zeker
parallellisme kunnen aannemen: de verdere ontwikling schijnt
beheerst door de circumflectering. Bij de uiterste vocalen
ï', u hadden de organen de tijd wel om de uiterste stand
te bereiken, vandaar e,o bij 't begin, zodat de overblijvende
i, u niet meer zo lang was als Ii, e, ó; daardoor ontwikkelde
zich geen ïa, ua (parallel met aa, ëa, oa). Maar e en ó eindigden, naar men algemeen aanneemt, zó, dat de specifieke
stand verlaten werd, zodat ze werden ëa, oa, dan met differentiëring der elementen ëa, oa en vervolgens ia, ua, dan
(met palatalizering, resp. gutturalizering van a door i, resp. u)
ie, uo > î, û. (niet juist alom) . - Ii kon meer gutturaal of meer
palataal zijn (b. v. het eerste vóór gutturalen en labialen);
parallel met de ontwikling van e en ó zijn nu vooreerst:
liD > aoa en lie > aea. De eerste differentiëring bestond bij ëa
en oa in toenadering van a tot en bereiken van a, de tweede
in verwijdering van ë en 0 van a; het parallelle is bij aoa en
l/.ea onmooglik. Immers toenadering van a tot a zou geen
differentiëring zijn. Dat is wél nog donkerder worden van
aD, nog helderder worden van a e, en /Ja, ~a > /Jé, ~ó > /Je, ~o;
dan was de afstand tussen de elementen even groot als bij
ïa en ua. Wordt ook hier het tweede lid vervolgens dichter
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bij 't eerste gebracht, dan ontstaan resp. öö en eä; en wordt
ook ditmaal- het tweede element geabsorbeerd, dan dat wat
men schrijft aO, a-. Bewijzen laat zich dit niet, maar gelijksoortige ontwikling v:an alle lange vocalen blijkt mooglik te wezen :
Nog wil ik wijzen op de parallel u> ü, die van Holland
tot West-Vlaanderen voorkomt in gevallen als weunen, veugel,
en niet aan Brabant ontleend is (dus: in een deel van 't
Westnederfrankies 'w unon (os. wunon), fugal> wünen,fügel;
ü> ö is parallel met u> 0).
We hebben, meen ik, gezien, dat in Huygens' tijd diftongering in stee van uu in Holland voorkwam, ook buiten
Amsterdam. Volgens mijn opvatting spraken daar sommige streken geheel of ongeveer uu, anderen geheel of
ongeveer uz·. In 't Hollands, evenals in 't Fries (of in een
deel van Holland en Friesland voor 't minst) hadden î en Û
niet dezelfde lotgevallen. Wel aan van klik ; maar terwijl et
weer î werd, werd oU - in Friesland alleen vóór t, s. n gepalatalizeerd tot ii, en dit werd, evenals oU in Friesland,
dalende diftong (waar men niet contraheerde). Er is reden
om hier-en-daar wat opener eerste element aan te nemen
dan öii uitdrukt; ook kan reeds vóór de palatalizeringstijd
èt, oU gezegd zijn, zoals nu in Engriese tongvallen èt en èU <
i;u < oU (zie b.v. Grimme, Plattd. Mundarten). Het niet-parallelgaan van et en oU is te vergelijken met oergm. ez· > î, ou > au.
Niets is gewoner, dan dat palatale Umlaut groter verbreiding
heeft dan gutturale. Het vertrouwen op 't parallel-gaan van de
ontwikling in b.v. rijp en stuiP berust op de mening, dat ten
tijde van 't besproken proces î werklik û (en niet oU of öÜ)
naast zich had . Voor sommige streken is inderdaad gelij ke
behandling van et en oU (of èt en ou) aan te nemen; daar is
Of uit beide een dalende diftong ontstaan, Of beide zijn gecontraheerd tot resp. î, û of met palatalizering li of gerekte u,
of tot een dgl. klank, ontstaan door wederzijdse assimilatie.
Zou op öii ook de eigenaardige uu in Frans-Vlaanderen berusten? zie ook de tweede volzin hierna.
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De dalende diftong kon in de ene streek vroeger ontstaan
dan in de andere; de mooglikheden waren: .ü > ou ; öü > öü;
- als de afstand tussen de · elementen toenam: óÜ > ou;
àii > Gil ; ook ou > ou, öü > 6ü. Werd, zoals (in 't Engries,
è bereikt, dan ii> èü; daarop .il > iu (40 1700 zo geschreven);
bij deze
kla nken zou men in 't Nederlands monoftongering
-,
\ ,
tot Ö, resp . ü verwachten. Verwijderde in ÖÜ zich ü van ö,
dan ontstond iH, in 't omgekeerd geval oü ; had beide
plaats, dan ontstond 0:'. Of op deze wijs in Helmond, in
' t Antwerpse of elders hois, boite enz. ontstaan is, zou ik
niet kunnen gissen. Uit oudere geschriften zal men wellicht
meer kunnen vinden dan de tegenwoordige tongvallen doen
vermoeden, want ui dringt vooruit. Uit oostlik Noord-Brabant vernemen we (Onze Volkstaal, I, 170 noot) van ou
of (jou < û: "Dit bestaat in Uden nog gedeeltelijk, in Zeeland zijn voor eenige jaren de laatste sporen er van verdwenen" . En 11, 169: "ook in Gemert en Eindhoven en waarschijnlijk in menige andere plaats van Peel- en Kempenland
is eene oorspr. Û niet u z', maar ou of öou geworden ....
Ook deze tweeklank verliest in sommige plaatsen zijn tweeden
klinker en wordt daardoor ao, onder anderen in Nistelrode" .
Evenzo kent Belgies Limburg aus huis (St. Truien), hos, ot
(Helchteren, in de Kempen). Hiermee te vergelijken zijn vormen in Nederlands Limburg als Maastrichts broune, verbogen
vorm van broën.
Bij deze stand van zaken blijft mooglik, dat uu, elders
verklaard moet worden uit Hollandse uu. Waar men zelf
alleen zuivere uu had, zou men dan daarmee verhollandst
hebben. Uil verschilde veelal of steeds van ui2 , en zelfs
deze had men niet overal ; boven uil kreeg dus allicht de
ook Hollandse uu de voorkeur. Waar men iMf zei, was
b~ife een denkbare weergeving; maar de sprong van oe op
(of Ot) is groter dan van oe op uu, vooral ook daar men
toch reeds, door Umlaut, deze naast elkaar kende. Waar
men zei moes, mv. muze(n) , zou eventuele Hollandse invloed

5i

160

35
muus doen ontstaan, niet zo licht mOlS; maar ook zelfs niet
toin in stee van tuun. Uu kan beschouwd als tussenpositie
tussen oe en ui, zowel foneties als in sommige streken "sociaal". Wel kwam zeker ook toin ten gehore, maar men behield
het gevoel dat de klanken van toen en doit verschillende
zaken waren, en dat werkte samenvallen tegen. Voor de
meeste vreemdelingen was ui moeilik te zeggen; hoorden ze
evengoed uu, dan moest dit (of wat ze reeds gewoon waren
voor uu te substitueren, b.v. in) de voorkeur genieten.
Uit deze tussenpositie verklaar ik de kleine Z. O. "enclaves" met uu op Kloeke's kaart. Ze liggen alle tegen 't oegebied aan; door uu te bewaren bleef men met de buren
aan weerskanten in voeling. Ik zou dus niet denken dat de
uu's daar ons verder kunnen brengen op 't gebied der Europeese dialektgeographie. Tussen gebieden met ver uiteenlopende klanken liggen meermalen overgangsgebieden ; b.v.
gron. ai, ou, iji in nait, goud, nuz·mtfl heeft in 't oostIiker
Westerkwartier doffer eerste element en is in 't westIik Westerkwartier vervangen door niet, goed, nuumtfl. Was overal rondom
de enclaves Of ui Of oe in zwang, dan zouden denklik zo kleine
plekjes er door overstroomd zijn; trots hun afgelegenheid
kwamen ze onvermijdlik telkens met het onvergelijklik bevolkter ~ebied in verkeer. De gevallen Milheeze, Asten, Meijel,
Nederweert zou ik evenzo beoordelen.
In zeker opzicht ga ik dus verder dan Kloeke: zelfs aan
de ui van 't beschaafd ken ik de kracht toe, te bewerken
dat een dialekt uu heeft; evenwel alleen onder biezondere
omstandigheden. I n v 0 ervan Hollandse uu, zelfs waar oegebied noch aan uu-gebied noch aan ui-gebied grenst, is
natuurlik den k b a a r, maar om hem te aanvaarden is meer
nodig dan Kloeke geeft. Misschien zijn in geen verleden de
kansen voor aanneming van uu zo gunstig geweest als nu,
wegens de verkeersverhoudingen.
De methode van onderzoek is dezelfde als gevolgd is bij
't bespreken van de verkleinuitgangen. Vastgesteld is, dat een
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vorm in Holland voorkomt ; aangenomen is, dat hij elders
niet voorkomt, resp., niet in 't noordoosten enz., Friesland
inbegrepen. Zulks op geen beter grond dan deze, dat het
tegendeel niet was aangetoond. Nu komt op anderen de taak
te rusten, te onderzoeken of die aanname juist is. In beide
gevallen zullen die anderen, meen ik, zich van haar onjuistheid overtuigen. Alleen door tegenonderzoek kan aan de dag
komen dat de methode faalt. Interne kritiek baat weinig; voor
Hollandse invloed is altijd een verklaring te vinden waar
dat nodig is. Hier is nogal handelsverkeer geweest, ginds zijn
venen, of Doopsgezinden, of is altans wel herdoopt, elders
is iets anders te vinden . Nu Kampen moes bewaart, is de
belangrijke handel, en zijn verlammen in de jaren van de
krachtigste Hollandse expansie, zeker de oorzaak; had Kampen muus, dan kon heel goed diezelfde handel, en het gevoel
van eigen minderheid toen men het zover tegen het krachtig
opstrevend Holland moest afleggen, de oorzaak wezen. Hiermee wil ik allerminst te kort doen aan de verdienste dat
behartigenswaarde opmerkingen zijn gemaakt, b.v. over de
tegenstelling Spaans-Staats ; waar deze lang bestond, was lang
een grote verkeersgrens. Maar dat zal ook iemand toegeven
die aan de geweldige Hollandse expansie niet gelooft omdat
volgens zijn oordeel nog steeds de bewijzen ontbreken.
Slechts zal hij zich verheugen dat hem , als hij let op het
rezultaat, iets mooglik is wat tot interne kritiek nadert; immers
hij kan tans vergelijken hoe het met Hollandse invloed gesteld is volgens de verkl~inuitgangen en volgens de uu. In
1923 is uiteengezet, hoe /teweldig zich Hollands -tje zuidwaarts en oostwaarts verspreidde. Men kan nu, om de Hollandse "penetratie" te peilen, een kaart tekenen die voor het
verkleinwoord van 'hoed' (zeker niet minder een kultuurwoord
dan 'huis'), het gebied van -t'en, -tje en dgl. anders kleurt
dan dat van -ke(n), en ook aanduiden welke streken -kern)
bewaren in een meer intiem woord, als oor. Dan komt een
heel andere kaart voor-den-dag, dan we nu zien. De IJsel162
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streek tot dicht bij Deventer, Drent, de stad Groningen tonen
zich volkomen verhollandst; in minder mate Friesland (ook
de steden; slechts staan 't Bilt en Stellingwerf met Drent
enz. gelijk) en de Ommelanden, ook hun uiterste noordwesten,
welks taal later gebleken is niet verhollandst, maar Hollands
te wezen .. Nu kan, wie wil, zeggen dat in sommige streken
gemouilleerd suffix werd nagesproken , in andere uu, in andere
beide, en deels wel, deels niet geconditioneerd; maar het
overtuigen van ongelovigen wordt door deze verscheidenheid nog moeiliker. In 't algemeen geldt voor de taal zogoed
als voor elk ander gebied: hoe meer een hypothese toelaat
dat de zaken hetzij zus hetzij zo hetzij nog anders kunnen
wezen, hoe minder hun kloppen met de onderstelling zegt
voor de juistheid van deze. Ons vertrouwen in een hypothese
groeit evenredig met de nauwkeurigheid waarmee ze voorspellingen mooglik maakt over wat we aan zullen treffen; als
een strenge eis niet minstens de waarheid benaderde, zou
wel niet schier alles volgens hem toegaan; slechts tot zekere
grens aanvaarden we toeval als voldoende verklaring. Maar
ieder is er aan onderhevig, deze stand van zaken wat uit
het oog te verliezen bij eigen hypothesen en bij die die
voor hem gevoelswaarde hebben.
Ontwijfelbaar komt ontlening niet slechts voor bij woorden
en konstruksies, maar ook bij affixen en klanken. Maar ze
moet voor elk afzonderlik geval bewezen, mag niet reeds
aanvaard wegens de moo~likheid in 't algemeen. Evenzo
zijn weliswaar half meedoen en hyperkorrekt meedoen bestaande zaken, maar daarom is een vorm die erdoor verklaard zou worden er nog niet door ontstaan. Over Stadfries
Jutten enz. heb ik gesproken: over Ponstghen, zie Tijdschr;
Ndl. ti. en Ik., XLV, 45 vvo en- XLVI, 88; andere woorden
die m.i. niet zo te beoordelen zijn, b.v. De Vries, moet ik
voorbijgaan. Maar ik wil toevoegen wat Te Winkel mij
schreef nadat ik hem mijn proefschrift had gezonden. Dat
in de omstreken van Noordhorn en verder westwaarts, dus
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aan de meest Friese kant van Groningen, vóór m en n
na om, maon enz. gezegd wordt hoewel overigens ti en li er
oa zijn, schreef hij toe aan de Oudfriese overgang van tim
en tin in om en on; te donker timbre strevend te vermijden
kwam men tot te helder. Dat zou dus de tegenhanger zijn
van het donker worden der oorspronkelik zeer heldere li in
Amsterdam en elders. Ook de Groninger oa, oudtijds op
school zo of ao, wordt in 't Groninger beschaafd wat helderder a dan de Hollandse (er zal nog ander verschil wezen;
ook onze à valt anderen op, en zijn rekking levert geen
Hollandse aal; van Winschoters hoorde ik hem herhaaldelijk
vrij wat è"-achtig. - Maar Gronings reduut,:! (niet zo jong)
redoutes zal op Hollands -uit berusten; daarop wijst róndàit
bij Oppret.
Een geval waarin ik niet met Kloeke meega is van genoeg
gewicht om hier te behandelen. Voor -e in een deel van
Groningen verwijst hij naar Driemaandelijksche Bladen
XIX, 22 en vgg; en hij zegt dat het lijstje nog aanmerkIik
vergroot is door Schuringa, Dialect van de Veenkoloniën. In
de Driem. Bl., blz. 23 en 24, lezen we als verklaring van
onoorspr. ganze, staine, stoule enz.: "Er moet een periode
geweest zijn van groote weifeling, waarin de sprekers zelf
en del1enen die hen aanhoorden eigenlijk niet precies konden
zeggen, of de e nog werd uitgesproken of dat het laatste
spoortje van klemtoon reeds verdwenen was: dezelfde
onzekerheid dus, die men thans in Odoorn en Noord-Barge
kan constateeren. Het pleit zou zeker binnen korten tijd ten
gunste van algemeene apokopeering zijn beslist, wanneer
niet op een gegeven oogenblik de toestanden veranderd
waren door toevloed van dialectsprekers, die nog een duidelijke -e spraken. De autochthonen hebben de kolonisten
nagevolgd door hun eigen -e ook weer duidelijker te doen
uitkomen, maar hebben daarbij, zich onzeker gevoel end,
ook achter verschillende andere woorden, die nimmer een
-e gehad hebben, een zoogenaamde an organische -e
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gevoegd. Deze -e heeft zich dan bij een volgende generatie,
tegelijk mèt de oude -e langzamerhand geheel geconsolideerd."
Dit kon begunstigd worden doordat de datief nog toen' enz.
was, en doordat men bijv. naar koeze kies, mv. koezrf een
enkelvoud tane tand vormde. Zulke anorganiese -e's zijn er
't meest in de Stad en de Veenkolonieën, en minder in
Westerwolde dan in 't Oldambt. "Deze eigenaardige geographische verbreiding kan de boven opgestelde hypothese
omtrent de Zuidelijke invloeden slechts staven; immers de
Veenkoloniën en de stad Groningen zijn ongetwijfeld aan
den sterksten vreemden invloed blootgesteld geweest, terwijl
het dialect van Westerwolde... het meest en het langst
zijn oorspronkelijk karakter heeft kunnen h.andhaven." Zo
blz. 2S en zo nog Tijdseh. Ndl. tl. en ik., XLIII, 169. Vanwaar
de immigranten kwamen is nog onzeker; men kan denken
aan Drentse, wellicht via de stad, of aan Duitse, want bij
het Saksies worden van de Ommelanden door 't instromen
van Saksen "moeten zich onder de kolonisten ook Duitschers hebben bevonden" (Driem. BI., xvn, 81); noordlik
van 't Oldambt evenwel had Kloeke nog geen beslissende
aanwijzingcn gevonden. Maar voor Oldambt en Westerwolde
zijn zege geit en zok, zuk zich bewijzend. Waarom voor
kolonizatie, en niet voor "expansie"? Ontlening juist hier
is toch begrijplik genoeg; juist deze streken grenzen aan
Duitsland.
Misschien is hier de plaats voor een opmerking van algemene aard. Wanneer een-of-ander verschijnsel voor een streek
kenmerkend is, b.v. diftongering van î, dan wordt niet daardoor onaanneemlik, dat hetzelfde verschijnsel elders "bodenständig" is. Zelfs wordt gelijke ontwikling elders waarschijnliker
dan ze anders zou zijn, indiert de antecedenten ook elders
aanwezig waren; dan komt het licht tot convergente wijziging.
Bekende voorbeelden zijn: de Umlaut; diftongeringen en
monoftongeringen in verschillende germaanse talen; palatalizeringen van cons. vóór palatale vocaal (resp . vt:rdere ont165
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wikling, b.v. ofr. tzilike, eng. eh eek, ags. ein, zeker met k').
De -e in kwestie komt veel verder voor dan Kloeke konstateert.
Ieder kent hem uit XVJe eeuwse geschriften; een aantal
plaatsen vindt men in de Bijlage achter Kolthoff's proefschrift
Het Substantief in het ndl. der 16e eeuw, en wel van masc.
en neutra. Wat ganze betreft, ook bij vr. z··st. was reeds in
't mnl. -e op grote schaal in nom.-acc. gedrongen. Voor 't mnd.
vermeldt Lasch 't laatste verschijnsel als zeldzaam, 't eerste
in 't geheel niet; ook Grimme heeft het niet als nnd. Daarentegen hebben in Vlaanderen ten slotte alle femm. ·e gekregen,
en heel wat mmo en nn., (in 't Zuidoostvlaams alle vklw. op -el).
Blijkens 't Antwerpseh Idioft"eon krijgen in de Kempen, vooral in
't westen, sommige persoonsnamen (propria en appellativa) -e,
maar alleen als voorwerp of bepaling. Natuurlik was ook elders
het begin: vermenging van dat. en acc.; pas later ging bij 't
subst. 't gevoel verloren voor 't onderscheid van nom. en
dat.-acc., waartoe juist bijdroeg dat b.v. stoel en stoele nu
beide dat.-acc. waren: ze werden daardoor ook beide nom.,
want men had het gevoel dat ze gelijkbetekenend waren.
Onder deze omstandigheden is het vreemd, de verklaring in
Duitsland te zoeken. Westerwolde kreeg minder oe-vormen
dan Oldambt en Stad, omdat het altijd in inniger verkeer met
Duitsland stond. We kunnen ons de moeite besparen,
histories vast te stellen, wanneer zoveel vreemden tegelijk
zijn binnengestroomd dat ze de apocope tegenhielden en
anorganiese -e's deden ontstaan; anders mochten we ze
wel allerwegen laten binnenstromen in de XVe eeuw. Ook
Friesland moest zijn aandeel gehad hebben; elk lezer
van G. Japix herinnert zich dat vormen als beame, berge,
gruwne grond niet zeldzaam zijn. Maar bovendien is de
hedendaagsche toestand niet overal %ooals Kloeke aanneemt.
Zo noemt hij als "derde bewijs, dat die volle vormen inderdaad
aan vreemde "Zuidelijke" invloeden moeten worden
toegeschreven. (Drt·em. BI. XIX, 379), dat men in 't hele
apocoperingsgebied steeds brug en rug zegt, met als enige
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uitzondering de gemeente Termunten, die indertijd door de
zee van 't overig Oldambt was afgesneden. Op mijn vraag
aan Ter Laan, of overal waar men apocopeert inderdaad ti
gezegd wordt, kreeg ik tot antwoord: "Neen, want b.v.
Slochteren heeft brog en rog."
Neemt men tegenwoordig gemaklik overneming aan van
suffixen en van klankwetten, of worden deze wegverklaard,
ook aan 't inheems-zijn van een woord schijnt men moeilik
te geloven wanneer het slechts in een klein deel van een spraakgebied voorkomt. Beslist ongeloof werd openbaar tegenover
't Saksies pron. zik. In de os. bronnen, geen van alle uit onze
streken, komt het niet voor. In 't zuidoosten van 't land evenmin, maar wel hier-en-daar 't ingedrongen zz"ch; 't westen kent
zich niet eens als volkstaal. Nu mag zik ook niet vanouds
bestaan hebben in 't Saksies van ons land. Dat het ogm. is,
kan niet betwist worden; got., on. ' en ohd. hebben het.
Hoewel telkens te konstateren is dat een kleine streek
bewaart wat elders is verloren of zich schuil hield, schijnt
dat bij een pronomen niet mooglik te zijn. Toch is het als
feit algemeen bekend. De dualis van 't pers. is in ' 't ohd.
nauwliks aan te tonen (eens unkêr bij Otfrid) en later niet
meer; de vorm vertoont zich weer in 't eind van de XllIe
eeuw, als pI.; het grootste deel van 't Beiers heeft de vormen altijd bewaard. 't Nederduits heeft van de dualis nog
alleen de 2e ps., en dat uitsluitend op 't grensgebied van
Westfaals en Nederfrankies. Het Oudfries toont geen dualis;
tegenwoordig is die van 't pers. en poss. alleen uit tongvallen van 't Noordfries bekend. Tegen noordwestlik Saksies sik (maar het heeft groter verbreiding; zie ben.) bestaat
dus geen steekhoudend bezwaar, maar wel tegen wat Zeitsc.hrtft jür deutsche Mundarten, XIX, 109, als feit stelt:
"Auch bei dem unmittelbaren sprunglosen geographischen
Vorrücken nach Niederdeutschland und in die niederländischen Randgebiete sind die Kulturträger und die Kanzleien
vorgeschritten; nur ist bei dieser älteren Bewegung die Volks167
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sprache sofort und ständig mitgegangen und hat bei gröszerer
geographischen Entfernung vom Quellpunkt sogar den ihr
entsprechenden Umsatz volzogen," d. i. heeft -ch tot -k gemaakt. Dat is even ongeJooflik als de uitstraling van Hollandse verklein uitgangen onder de omstandigheden waarop
ik, Ti,jdschrzft Ndl. Tl. en Letk., XLIV, 23, wees, en als -e-ontleninl!, met overdrijving, aan inkomende Duitsers, enz. Zz·k is vanouds aan de volkstaal toe te kennen. In 't noorden ontstond bij
klem loosheid sak, zoals men hier in de stad Groningen ak
naast z·k heeft. Kreeg dit weer toon - want zulke verschuivingen hebben telkens plaats - dan ontstond zuk; zok is een
vorm als rog voor rug e. a. In Drent, Stellingwerf en NoordOverijsei, zegt Kloeke, is het doe-loos gebied reflexief-loos.
Het is dan in beide opzichten modern . Waar doe is, zegt
Kloeke, bezigt men 't refl.; alleen zegt men hom enz. in de
Noordhoek met Een, Norg, Peize, Roden, Zeien. Dat kan
dezelfde oorzaak hebben als in de Ommelanden, want er
woonden vanouds Friezen naast Saksen; Pez·ze is een Friese
naam, oudtijds Pedge, Pe(d)zz·e en dgl., ook Peinse. - Os.
was dus, naast mik en thik, sik. Met Wilmanns acht ik het
tevens (niet overal) vanouds datief. Aan mî, thi beantwoordt
mnl. s î in vorm en gebruik. Het was bezig te verdwijnen,
maar was, hoe schaars ook overgeleverd, m.i. geen fabrikaat;
misschien was 't ontleend. In 't Engries bestaat nog sëi als
dat. m. naast acc. sik ; te vermoeden is (bewaard, of wel
naar mî, dî gevormd) mnd. sî.
Men bedenke, dat genoemd mz·k, thz·k os. spaarzaam is overgeleverd; in 't mnd. is 't gewoon Oostfaals, waarnaast mi,
thi als acc. blijkbaar alleen schrijftaal is; daarnaast mek, thek,
met vocaal die stellig niet op hd. invloed wijst, en die ook
niet in onze os. bronnen voorkomt. Vooral noor d I i k mnd.
zijn ûsik, asik, unsz'k, ûsz'ch (met z·ch in klemloze syllabe
zoals in -(IPch (verbogen met zachte cons., b. v. -Ugen),
in n a men op -rîch, in sich); nog XIV" eeuw (Lasch). Op hd.
invloed kan dit niet berusten; unsich was in 't mhd. een
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zeldzaamheid. Evenzo is vooral noordlik jük « t'uwik) met
bijvormen, b.v, j üch. Ook geografies is de ontleningshypo:»
these geheel verwerpIik ; zik is weer noordlik.
Dit alles werpt licht op de methode waarnaar ook de uuexpansie is vastgesteld.
Als iemand tot de overtuiging is gekomen dat uu overal
behalve in 't zuiden uit Holland is ingevoerd, en als hij
tevens de ue-streek van de Noordwest-Veluwe enz. en westwaarts voor een uu-streek houdt, dan geeft de kaart hem van
de Hollandse uu-expansie wel geen nauwkeurig beeld - want
de juiste grens van 't oude uu-gebied zal hij wel niet durven
aangeven, en huus is ook te vinden waar de kaart het niet
aanwijst - maar een tamelik goede voorstelling van die
expansie zal hij toch menen te hebben. Dat men bij een zo
uitgebreid onderzoek trots alle voorzorg een enkele keer onjuist
wordt ingelicht, zal ook hij toestemmen; in welke omvang, is bezwaarlik na te gaan. Het is natuurlik toeval dat mijn eerste
kontrole strijd konstateerde met Drt'emaandel. Bladen, VI,
85. Kloeke kent muus toe aan Rouveen en Staphorst (zie
ook blz. 49, 152 - 154), en ik had juist vóór ik dat las in
mijn Groninger woordenlijst kiewt'etje 'Oostindiese kers' onder
de ogen gehad; uit genoemde plaats had ik daar indertijd
bijgeschreven, als parallel voor benoeming van de plant
naar zijn uiterlik , moezenstarHes. Muus kan men daarnaast
nauwliks aannemen; men zal erin moeten berusten dat voor
'muis' zoom in als voor 'huis' volkomen nauwkeurigheid bereikbaar was. Erger ziet de zaak er uit voor wie aan die
massale uu-uitvoer niet gelooft, en bedenkt dat uu noch in
dezelfde gevallen in de verschillende streken aan wezig is,
noch er op dezelfde wijs is ontstaan. Toch mag ook hij het
kaartbeeld stellig aanvaarden als voor de oe-grens en de ui-grens
bij grote benadering juist, en dus als waardevol. Gemaklik
in 't gebruik is zoiets niet licht te maken. Wil iemand b.v. inlichting over Torn, dan heeft hij in deel I van de Dialectbibl.
't Alfabeties Register op te slaan ; daar vindt hij 't als L 374,

169

44
waarna 't zoeken opnieuw begint. Wegens de kosten konden
de namen niet voluit gedrukt worden, maar geriefliker dan een
paar sijfers zouden misschien bij herdruk een paar letters wezeh.
Wie de dialekten van een streek bestudeert, moet er toch een
kaart of atlas van bezitten waar ook de kleine,re plaatsen op
staan, en die tevens de natuurlike gesteldheid aangeeft; aan de
nu verstrekte kaart heeft hij niet genoe~. In de buurt van Torn
zou, als iemand zulk een kaart gebruikt, op de dialektkaart
voldoende wezen T voor Torn, W voor Wessem, S voor
Stamp rooi. Men zag dan meteen b. v. 't ontbreken van !ttervoort en Neeritter, terwijl men nu telkens in 't Register van deell
zoekt, welke plaatsen in deel II al of niet ter sprake komen.
In mijn ogen is niet alleen de uitvoer van Hollandse uu
naar allerlei dialektgebied, maar ook de invoer van uu
en uz' in Holland een geloofsartikel van andersdenkenden,
wetenschaplik onbewijsbaar.
De verzameling van Hol·
landse oe-woorden vermag dat niet te veranderen. Kloeke
zegt: bij 't nader onderzoek is de datum der eerste overlevering een belangrijk punt, maar uiterst moeilik is de
diagnose te stellen van 't 0 n tbr e ken van een woord.
Daar is op te antwoorden, dat men ook bezwaarlik voor
relict kan verklaren iets waarvan men niet weet of het
overoud is in de streek waar 't voorkomt, Daarenboven
bestaat naast indringen en blijven hangen een derde moog·
likheid. 't Engels heeft een rijke oude overlevering, en toch
verklaart de Oxford Dt'ctionary een aanmerkIik deel van
de woorden voor laat gevormd, Zie o. a. I, VIII : "In the
local dia Ie cts , then, in slang, and in colloquial use, new
vocables and new expressions may at any time be abruptly
brought forth to serve the needs of the moment, in accordance with feelings of inherent natural fitness, of imaginative
suggestiveness, or of subtIe instinctive analogy with groups
of words or parts of words already familiar"; sommige
daarvan vatten post, en men zoekt vergeefs hun oorsprong.
Jespersen zegt (Language, 400), dat niet- slechts hoge tonen
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met licht, lage met duisternis geassocieerd zijn, maar ook met
overeenkomstige gemoedstoestanden. Wat betekenis heeft
voor woordvorming, heeft dat ook voor 't al of niet bewaren
van woorden, en voor 't wel of niet opnemen. Reeds in
Taal en Letteren, IX, is door Muller betoogd dat de klank
van een woord invloed kan hebben op de betekenis weer slotsom van een woordenboeker.
De omgangstaal van een streek neemt lichter uit andere
tongvallen op dan de meer openbare taal. Zo zegt Wilmanns
van hd. i uit ü: "Die meisten dieser Wörter gehören mehr
der Umgangssprache als der Schriftsprache an". Na deze voor
vermeerdering zeer vatbare aanhalingen acht ik mij gerechtigd, de door Kloeke gelaten keus zó uit te breiden: Hollandse oe kan Of foneties in Holland thuis wezen, Of Fries
relict zijn (en dan m. i. oorspronklik tot N.-Holland beperkt),
Of van elders (b.v. uit de IJselstreek) ingedrongen, en dan
allicht - vooral in Amsterdam - in Holland zelf opgenomen
uit de mond van de, sinds eeuwen talrijke, vreemden.
Het vreemde woord kan voordeel gehad hebben doordat
het in een semanties tekort voorzag, of doordat het gepast
van klank scheen, of doordat het tot differentiëring naar de
betekenis in staat stelde. Maar op elk taalgebied vindt men
ook ontleningen zonder dat men de oorzaak ontdekt. Ik
meen, dat ze in ons geval niet bevreemdend talrijk zijn.
Volgen we tans op de voet Kloeke's lijsten van Hollandse woorden wier oe, behoudens nadere reductie, als
relict beschouwd zou kunnen worden. Asschepoester zie ben.
poesten. Doedel komt in één betekenis via 't hd. uit het
Pools; in een andere zal het wel jn Den Haag aan de vele
vreemden ontleend zijn; zie Nl. Wbo Doetje is Franck-Van
Wijk geneigd met woorden uit West-Friesland te verbinden;
zolang doei niet verklaard is, staat men op onvaste bodem.
Ziet men Nl. Wbo in ter hoogte van doezelt"g, dan zal men
ook hier neigen tot terughouding: ik wijs intussen op de
klankovereenkomst met soezen (zie ben.); deze maakte overJ71
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neming van Fries oe (zie TiJds. Ned. Tl. en Lk., XXXVI,S)
gemakliker (oe waarschijnlik tevens Saksies). Het onhollandse
groezeUg had passende klank - vgl. boven Jespersen -, en
maakte duidlik dat men gruizelig niet me~r letterlik nam. Ook
bij knoedel meen ik dat de klank woog (en dat 0 de grondklank is; TiJds. Ndl. Taal- en Lk., XXXII, 171); bij koeteren
was dat stellig zo: het is zogoed als ploeteren voor ons
een verklanking, al berust het op een oude basis. Kroes
bewerkte scheiding van kruis. Poes acht Franck-Van Wijk
onomatopoëties roepwoord ; als zodanig bewaart het over
't algemeen oe. Bij poesten voldoet de klank, en puist(en)
blijft op 'n afstand. Poezelig staat "nog niet bij Kil."; . men
kan er nog iets als 'opgeblazen' in gevoeld hebben; maar
misschien vraagt men beter of niet, door welke associaties
ook, juist dit en niet puizeUg passend moest schijnen. Toegegeven wordt, dat men zich zoiets kan inbeelden als een
woord eenmaal oe heeft, maar stellig berust hierop niet alles.
Proesten is geassocieerd met hoesten - zelfs is hoesten en
proesten een gewone verbinding -, en ook met poesten.
Bij robbedoes en Afrikaans robbedoe denkt men aan Portugese oorsprong (zie Franck-Van Wijk); maar in Tijds. Ndl.
Taal en Lk., XXXVI, 5 en 8, heeft Van der Meulen op
goede grond betoogd, dat het woord van Friese herkomst
is, en in Afrika onder invloed van 't Portugese woord zal
zijn gekomen. Roezemoezig (roezig, enz.) had zijn klank voor,
en ook, dat het niet . is geassocieerd met ruisen en muis.
Snoes: Kiliaen snoes teren naast snuysteren snoepen; de oe
naar veel gewoner snoepen; een snoes heet ook een snoep.
Soes, soezen zijn klanknabootsend; bij Kiliaen nog slechts
van zacht ademen. Spoeg? Ook spugen is evenmin bevredigend verklaard als hd. spucken. Maar juist de oe heeft
kans, op de klankwaarde te berusten; zo zegt Wilmanns
van hd. Plui !: oorspronklik zeker 't geruis bij 't spuwen.
Sproet, mnl. sproete, acht Franck- Van Wijk bezwaarlik vervormd naar sproet'en; toch betekende dit 'spatten', en sp roe-
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ten zijn spatten te noemen. Stoet zal wel met de zaak zijn
opgenomen, zoals b.v. ook Drentse stoet bewaard blijft omdat
die niet het gewone wittebrood is. In stoethaspel, stoeter(ig),
stoetel(ig) meen ik 't minachtende evenzo te horen als in
straks te noemen woorden. Toeten (en toeteren) wordt door
zijn klank uitgelegd. (Ver)troetelen behoort niet tot de
woorden die, al bestonden ze in 't mnl., bezwaarlik overgeleverd konden zijn. Franck-Van Wijk vergelijkt eveneens
dialekties poezel. Maar men denke aan 't ook daar genoemde
synoniem froetelen (wellicht van ~roeten ; vgl. Gronings
frakseln,frokseln - Fries nog w - worstelen; wroetelen bestond
minstens in 't eerst van de XVIIe eeuw; voor fr- vgl. FranckVan Wijk frommelen. Broeken zal weg mogen blijven; zie
Nl. Wbo Broes behoort bij broezen, weer verklaarbaar als
verklanking; Nl. Wbo vergelijkt roezen naast ruischen, soezen
naast suizen, snoeven naast snut·ven. Dommekracht: oorsprongsland en oudste voc. zijn onzeker; zie Franck-Van Wijk.
Ouder dan de XVIIe eeuw? voor overoud dud ik 't niet
houden. Knoest: ook gm. iJ (zie F.-V. W.); 't synoniem oest
begunstigde oe. Loens, loer, loeres hebben donkere gevoelstoon gemeen. Vgl. nog in Nl. Wbo loef Il, loei, loen I en Il,
loeren I en Il; ook loeze(n) naast luis(:hen kan zo te verklaren oe
hebben. Moeskoppen 'stropen, vooral van soldaten' heeft ingevoerde oe als koegel ; heelwat militaire woorden kwamen met
de mannen uit 't oosten. (IJzer)oer komt veel in de oe-streken
voor. Roes, vgl. boven roezemoezig. Roest is reeds mnl.; Tijds.
Ndl. Taal- en Lk., XXXVIII, 299, heb ik de verklaring beproefd.
Schroef, sedert Kiliaen, en naar 't schijnt niet in '.t zuiden, is
zeker uit 't oosten ingedrongen, waar 't verbum sterk is
(zie schroev'l'fZ bij ter Laan). Sloerie, smoel, snoeven, stoer,
stroef (nu gescheiden van sluur(s), strulj) zijn ontleningen met negatieve gevoelstoon ; vgl. nog sloeren, smoezelen
(ook de opname van smoesje, foefje), en boven broes. Boer en
buur, zonder ge-, wel uit Fries getinte dialekten, zegt FranckVan Wijk; maar ze zijn ook Saksies, ook dan kan ge- ont-
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breken); buur naar buurt is wel als Saksies, niet als Fries
mooglik; oe: uu differentieert de betekenis. Loeren, zie boven
loens enz. Snoet is weer te verklaren uit het gevoelsmoment
(dat van snoetje is onoorspronklik, met wijziging als in
schelm(pje) o.a.) Ook toetje zal met die gevoelstoon zijn
ingekomen; 't Fries heeft nog de betekenis 'gapende of opgeblazen mond' ; vgl. boven bij G. Japix tuwt.
Uiteraard is hier niet overal eenstemmigheid te bereiken.
Waar ik mij overtuig4 houd dat oe een gevoel verklankt of
helpt verklanken - evenals eu m. i. bij de overname van
bleu en sneu -, zal licht de lezer sommige woorden anders
beoordeelen; maar ik onderstel: slechts sommige. En daar
van Kloeke' s verzameling reeds etlike woorden om andere
redenen geen bewijskracht hebben, is het overblijvende teenen-male onvoldoende om een zo ver strekkende gevolgtrekking te dragen. Acht men het daartoe in sta,at, dan zal
men ongetwijfeld nog menig bewijs kunnen vinden voor
Hollandse, . Brabantse enz. expansie, maar evengoed voor
geheel andere onderstellingen.
En in welke tijd maken de omstandigheden deze overneming
waarschijnlik ? Overneming van Hollands -tje werd indertijd
verklaard uit de geweldige kultuurdruk van Holland's bloeitijd ;
daaraan had toen de toetsing enig houvast. Ditmaal mist men
zulk een pogen tot waarschijnlik maken, die toch wel nodig
is, hoewel m. i. niet mooglik . Er is zomin reden om te geloven
dat de ... -eeuwse Hollanders de Brabanders uu hebben nagezegd, als dat de latere Hollanders bij -tje allerwegen zijn
nagepraat, en waar het geloof niet reeds nabij is, zullen de
feiten het niet vestigen.
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HAT HOLLAND Ü FÜR ALTES Û ÜBERNOMMEN
UNO WEITERGEGEBEN?
Es ist behauptet worden, der ü-Laut für altes û sei seinerzeit aus dem Süden nach Holland "verpflanzt" worden; er
ha be von hier aus, besonders über die von den "Watergeuzen" beherrschte Südersee, sich verbreitet nach jenen
Teilen der Niederlande (inclusive Frie;'ands) und der Rheinprovinz welche ihn jetzt aufweisen (auszer denen wo er aus
dem Süden eingedrungen ist). Als später Îm Süden ein Diphthong, 6i oder Ähnliches, aufgekommen war, sei dieser im
ausgehenden XVI. Jahrhundert, infolge starker Einwanderung,
von Antwerpen nach Amsterdam "verpflanzt" worden, zunächst
als Element der vornehmen Aussprache, und habe dann ii
allmählich verdrängt, jedoch so, dasz noch im XVII. Jahrhundert und etwas später z. B. unter den holländischen Seeleuten Monophthong geherrscht habe. Sehr wohl möglich sei
es, dasz diese Änderungen angefangen hätten in Brüssel, wo
indirekter französischer Einflusz zu vermuten wäre.
Es mutet von vornherein etwas sonderbar an, dasz aus
dem holländischen Kulturzentrum ü-Qualität übernommen
sein soli in Gegenden welche in viel stärkerem Masze als
Jenes palatalen langen Vokalen zuneigen. (Umlaut von ii
und à hndet sich in jenem Zentrum nur in wenigen wohl
sämtlich entlehnten Wörtern). Das tut besonders Friesland.
Das Neuwestfriesische palatalisiert nicht nur û, sondern auch
à; so sagt man auf Schiermonnikoog rÛ?-p rufe, blyad Blut,
und im südlichen Friesland lautet der Plu ral zu brûar Bruder
teils brur~ teils bryr~. Mundarten des Nordens kennen sogar
ît aus ût, u.s.w. Diese à-Palatalisierung ist auch Nordfriesisch,
oh ne dasz man Veranlassung hätte sie für recht alt zu halten;
nur sind übereinstimmende Eigentümlichkeiten der Artikulation wahrscheinlich. (Vgl. Bauer, Die Moringer Mundarl, § 153:
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"Vor alveolarem s sprach man zu Bendsens Zeit [der vor
rund einem Jahrhundert mit seiner Arbeit begann] noch äu,
ich ha be nur 0y-Formen aufgenommen _.. m0ys 'Mus' (afr.
mos)".) - Beim 0 (und gedehnten 0) ist holländischer Ursprung der Palatalisierung unmöglich; beim û (und gedehnten u) im Nordfriesischen gleichfalls; in den westfriesischen
Dialekten mit ihrer echt friesischen Eigenart ist er von vornherein unwahrscheinlich, umsomehr weil sie ja o-Palatalisierung ganz gewiss ebensowenig wie die nordfriesischen aus
Holland bezogen haben. Und wenn sich auch nicht eine genaue Re~el für jede westfriesische Gegend aufstellen lässt, so
ist doch im Allgemeinen ü-Qualität von bestimmten Lautund Akzentverhältnissen bedingt. G . Japix. geboren 1603,
schreibt uw für altes û und gedehntes u, aber daneben sehr
oft oei, oey vor t und (seltenem) s, und fast durchgängig Ut',
uy vor n (ursprünglich wohl blosz vor geminiertem),. sowie
in ein paar Worten vor Konsonantverbt'ndung.
Für wgm . û hat Franck als eigentliche Aussprache oU ermittelt (auf diese weist wohl auch das " En~rische ") . Nunmehr erklärt sich die von G. Japix beschriebene Aussprache
seines uw (etwa oUu), sowie sein oei (oey) und Ut' (uy). Oet'
ist palatalisiertes uw; ui hatte wo hl schon ü-Qualität; es wird
Kürzungsprodllkt sein. Im jetzigen Westfriesischen gehen die
Munclarten in diesem Punkte auseinander: im Allgemeinen ist
G. Japix' Sprache ihnen nicht unähnlicher als sie ein~nder
sind; später hinzugekommen sind jedoch sporadisches ij vor
d, z, l, gewöhnliches vor labialer Spirans lenis (je nach der
Aussprache fund w geschrieben). Vor d, z, I befremdet dies
weniger (vgl. oben vor t, s, n); vor labialer Spirans hat man
Ursache, üav - wie es eigentlich lautet - auf üiv zurückzIJführen (wenn auch die Möglichkeit druuf > druüf> drilf erhellt
aus Moringer äuf > 0Yf, was noch im Flusz ist, obwohl äus das
alte 0yS völlig verdrängt zu haben scheint; Bauer § 152 Anm .).
Im nordwestlichen Westerkwartier der Provinz Groningen
~

soli nach der besprochenen Theorie ij darauf beruhen , dasz
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die Mundart einfach Holländisch wäre; im Niemandsland wo
Friesisch und Groningisch auf einander stieszen habe der
erstbeste Eroberer Erfolg gehabt. Die Mundart bestätigt ~ese
etwas abenteuerliche Behauptung nicht. Sie hat zudem ij als
Umlaut von gm. 6, wofür das Holländische u hat (geschrieben
oe). Stellingwerf (Südostfriesland, aber sächsisch) weist ü- und öQualität auf; beide sind in unsern sä. Mundarten sehr verbreitet.
ü-Laut in ' Haus', u-Laut in 'Maus' in manchen Gegenden
beweist nicht Übernahnie des holländischen Vokals im Kulturwort. Denn nicht nur findet sich ersterer auch wo
man ihn nicht ge rade erwartet haben würde, sondern
der Unterschied lässt sich auch fonetisch begründen. Das
Overijsel-Zutfensch Sächsisch Galleé's hat zu hûs Plural hase(r),
für Gorecht (urn Groningen-Stadt) wird im Singular u-, im
Plural ü·Laut angegeben; von 'Haus' war schon mnl. ein
Dirninutiv husekyn gewöhnlich, von 'Maus' ist es litterarisch
unbelegt. Uut aus ist aus seinen Ableitungen verständlich,
und erklärt buten auszer(halb), drauszen. In diesen Wörtern
ist der palatale V okal nicht auf diejenigen M undarten beschränkt für welche intensiver holländischer Einflusz einigermaszen annehrnbar ist. Urngekehrt wird mils hie und da im
sogenannten müs-G,,;biet anzunehrnen sein.
Verbreitung des ij durch Mennoniten ist abzulehnen.

a
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ist Diphthong, etwa iH, in Holland nicht jung, war
aber nicht allerorts üblich. Mit Unrecht ist behauptet worden,
dasz Huygens' Schreibung holländischen Monophthong neben
antwerper Diphthong verbürge; vielmehr sprach er, sowie
die Delfländer und Zaanländer, einen etwas anders gefärbten
Diphthong als die Antwerper. Er schreibt denn auch öfters,
und als Antwerpisch ausschlieszlich, dusent und duvel; beide
waren und sind in Antwerpen von der Diphthongierung nicht
berührt, in Holland teilweise. Auch der gemeine Mann hat
den Dipthong urn 1600 gesprochen; allem Anschein nach war
dieser von dern antwerper wenig verschieden.
Die Geschichte des alten û ist nicht genau rekonstruierbar.
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Sowie in andern Gegenden oU zu û kontrahierte, so ist tür
einen Teil Hollands öii > ft anzunehmen. Lange Palataivokale
aber erhalten leicht (zunächst schwache) Diphthongierung,
~ndem sich am Ende die Zunge hebt. So wird holländisches
ó"i zum Teil aus ü entstanden sein, zum Teil aus ó"ü < öü.
Verschlungenere Wege sind wohl nicht gemieden worden.
Das û braucht nicht dem î parallel sich geändert zu haben,
denn eï konnte zu î werden ohne dasz oU zu û wurde.
Wo ft im Begriff war in Diphtong überzugehn und zugleich
in einem Nachbargebiet û galt, war it 'dem neuen Laut ge·
genüber fonetisch und sozial einigermaszen im Vorteil. Aus
erhaltenem ü·Laut an (oder vielleicllt fa sta n, was wohl
dasselbe wärewieehedem an)derGrenze des û·Gebietslassen
sich für uralte Zei ten keine weitgehenden Folgerungen ziehen.
Die zum Beweis der Expansion verwendete Methode ver·
mag fast jeden beliebigen Befund zu erklären. Sie berücksichtigt aber die einschlägigen Tatsachen nicht und scheitert
sonach an derselben Klippe wie die Theorie dasz die mouillierten Diminutivsuffixe der andern Provinzen aus Holland
in der Blütezeit übergewandert seien, und wie die andere
dasz groninger ·e, nachdem es fast verklungen, infolge Nach·
ahmung von (zum Teil deutschen) Einwanderern wieder er·
stärkt und hyperkorrekt verwendet wäre (stoute Stuhl u.v.a.).
Auch das sächsische sik ist kein Beispiel einer Expansion.
Wörter mit ~ = gm. û in Holland sind zu verstehen als
entlehnt oder als aus Lautmalung hervorgegangen, wenn auch
Zweifelhaftes hier wie sonst übrigbleibt. Dasz Relikte vodie·
gen, indem Holland nicht blosz den Diphthong, sondern schon
in weit früherer Zeit den Palataivokal aus dem Süden bezogen
hätte (am Ende wohl gar aus Brüssel) ist völlig unannehmbar.
Natürlich darf das Vorkommen sprachlicher Expansion
ebensowenig geleugnet werden wie etwa die Existenz hyper·
korrekter Formen. Fragt man aber jedesmal ob sie erwiesen
oder auch nur wahrscheinlich ist, so wird man manche angeb.
lichen Belege verwerfen müssen.
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