INTERVOCALIESE d IN HET GRONINGS
DE ui VAN stuiten
DOOR W. DE VRIES
Door Van Haeringen is in het Tijdschrift voor Ned. Taal
en Letterkunde, XLVI, 30 en 31, als voorlopige indruk ge·
geven, "dat de j < d uit de zuidelijke Nederlanden naar het
Noorden is gekomen, en waarschijnlijk de vestiging van vele
Zuidnederlanders in het Noorden nà 1585 een belangrijke
stoot gegeven heeft tot de inburgering ervan in het Noorden.
Een ontwikkeling dus, die we ook van andere belangrijke
wijzigingen kennen of vermoeden". Deze mening strookt
kwalik met reeds bekende feiten, en ik betwijfel of ze op·
gekomen zou zijn wanneer onze tongvallen te dezen genoeg·
zaam waren onderzocht. Dat dient liefst voor elke streek
door iemand die er min of meer wegwijs is te worden gedaan;
daarom bespreek ik Groningen. Daar heb ik indertijd ont·
lening aangenomen, wel niet bij alle woorden met genoemde
overgang - dat kon niet -, maar toch bij sommige die ik,
na het nu ingesteld onderzoek, anders verklaar. Om dat te
motiveren, begin ik met iets over het ontstaan van deze l- Het
zal blijken, dat in Gron. (gelijk elders) lang en kort geleden
'n d·artikulatie heeft bestaan en nog, zij het wellicht met
geringe verbreiding, bestaat, die tot l kon leiden. Vooral in
veel gebruikte woorden schijnt l doorgedrongen, maar als beo
paalde regel vind ik slechts, dat aan dB geen palatale vocaal
(diftong) voorafgaat. Daarna bespreek ik r in bl"e < bedde
enz. als parallel geval van onvaste intervocaliese d. Vervol·
gens moet ik iets zeggen over het Gronings vocalisme, om
de lezer het oordeel mooglik te maken over sommige
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etymologieên. De ten slotte behandelde woorden spreken
verenigd te duidlik om er iets aan toe te voegen.
Van Haeringen haalt op blz. 25 uit Kruisinga's Handboek
aan, dat d vóór r in oostlik Nederlands vaak open is, zodat
men b.v. netlrlans hoort; Van Haeringen zelf heeft het meermalen in Groningen en Drente opgemerkt. - De Groningse
zachte consonant mist stemtoon (ahans in 'n groot deel
van de provinsie; Schuringa zegt, dat de stembanden trillen
vóór de klinker begint). Daardoor zijn d en g weinig hoorbaar vóór I en
(verdwenen vóór tt en ti), zodat licht
onvolkomen artikulatie of zelfs verdwijning kan volgen. Dit
blijkt ook uit de bovenaangestipte overgang tot r (zie beneden). Niettemin heb ik geen echte ti waargenomen, en anderen
die ik vroeg bleken ook geen te kennen, ook Ter Laan
niet. Maar wel brengen slordige sprekers 'n gereduceerd .
iets voor den dag, iets waarvoor geen alfabet 'n teken
heeft, maar dat bij terugkeer tot beslister artikulatie i of r
zou kunnen worden; ti zou zich ook kunnen ontwikkelen,
maar dan moest men zich die nieuwe artikulatie aanwennen.
Naast vermeld netlrlands staat syncope in Neerlands pond
(Westerkwartier niet); en bij zuder zuider behoort Zuurdiek
dorp in de gemeente Leens.
Het hier gekonstateerde verklaart dus niet zonder meer
noordoostlike vormen met i < dl). Toch is het merkwaardig;
het is herhaalde werking ener vóór eeuwen aanwezige
artikulatieneiging; 'n verschijnsel zoals meermalen is opgemerkt. Zo zijn er in onze provinsie die 'oud' niet zeggen
~
als a·U maar als oQlt, juist zoals ja·r, va"der oudtijds zijn
geworden j;;:;;', vOQder (0; en 0-;' verschillen nu niet meer fone.
lies'. Bij rooie ' enz. heeft men zich de uitspraak maklik

r

I)
Ik schrijf niet j; j en 111 zijn voor mij explosivae met .Iappe
Iluiting. Maar na i. komt geslotener glide, zodat men ook M zou
kunDt:o verkiezen al. niet de glide kwam zonder opzetlike artikulatie.
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gemaakt. Als voorgangers komen niet alleen de slordigste
sprekers in aanmerking, maar ook de groter schare die
zoiets alleen doet in gemeenzame woorden en in gemeenzame kring; aanvanklik misschien onder invloed van b. v.
vermoeidheid? In woorden dus die telkens te pas kwamen
in eigen omgeving (zoals v66rnamen in eigen gezin) en bij
eigen werk. Hier vooral hadden gemaksvormen goede kans,
door 't opgroeiend geslacht als gewone te worden gevoeld.
- Wie zelf goed spreekt, heeft geen h-achtige consonanten;
substitutie in wat hij van anderen overneemt leidt tot i ot
ook tot r (zie beneden; niet promiscue te vinden).
Hiermee vervalt de reden die mij indertijd bij gron. rooie,
rooi'}, en enigszins bij dooie, dooi'}, deed denken aan ontlening uit het Nederlands. Gemakliker vormen hebben
veel kans de minder gemaklike terug te dringen, vandaar
toegenomen gebruik van rooie. Ik heb Ter Laan gevraagd
of men in en om Slochteren rode en rooie onverschillig gebruikte; hij schreef mij dat dit het geval was, maar dat
rooie 'n ietsie "daaglikser" klonk. Zoo is 't ook in 't Westerkwartier. Ook het feit dat dooie, dooi'} van mensen niet gezegd wordt tenzij men stuitend wil spreken, is ten onrechte
door mij beschouwd als aanwijzing voor mooglike ontlening;
het verklaart zich psychologies zelf (vgl. o.a. voar en mouer
alleen van dieren of stuitend). Rooie en dooie zijn in elke
kring doodgewoon, evenals goeie en kwaaie, wier Groningse
vormen beneden ter sprake komen; en alle vier zijn ook
buiten Groningen verbreid.
d kon op deze wijs in Groningen nog laat verdwijnen.
Vandaar bij Molema blooien naast bleuten, de was waarmee
de bijen naar de korf vliegen; als werkwoord: dat vliegen
zelf. De laatste betekenis is de oudste en het werkwoord
bleuten is ook Drents; het is < *bliJtian, denominatief van
bloot (= gron. en dr. bleuten bloten, van wol ontdoen, dat
dus niet verwant is met ploten).
Het praesens moest eu hebben, evenals leuv,!, geloven,
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teunt' tonen; maar evenals bij deze verba is in 'n deel van
Groningen uit het praeteritum bliitte enz. de iJ in het praesens
gedrongen; men zei er bliJlen, zoals men er nog zegt loo,!, geloven, toont'. Zoals men bij Ter Laan i. v. begroott' kan nalezen,
wordt na lange vocaal de consonant in het praeteritum vaak
verzacht, b.v. begroodde; naar bloodde vormde men nu bloden,
en dit is blooit' aeworden. Intervocaliese d wordt, zoals ook uit
Van Haeringen's stuk blijkt, zó licht l-achtig, dat die overgang voorkomt in uiteenliggende tijden en streken. Gemakshalve spreek ik overal van d. Vao Haeringen zegt, blz. 12,
dat spirantiese uitspraak van oude p tussen vocalen misschien
in sommige gebieden nooit geheel verdwenen is; in het
N. O. wijst th, dh daar nog lang op. En de meeste voorbeelden van i < d zijn te onzent oude.
Het N. O. heeft i vooral in zeer gewone woorden. Eerst
scheen het aantal mij kleiner; blooit' b.v. is weinig gebruiklik. Maar dat geldt alleen voor de gemeenschap; vaklui
hebben juist met blooit' (Iaaikt' enz.) veel te maken; en daar
men van anderen de woorden zelden hoort, leven ze voort
in genoemde vorm. Met de verre verbreiding van de gem a kli k e r vormen dooie, rooie, goeie, kwaaie is vergelijkbaar,
dat in het Saksies deel van Duitsland een taalgrens bestaat
tussen göde, gude, en göe, gaue, zó dat het Oosten d mist;
de grens loopt o.a. ten Oosten van Eemsland, dan noordlik
naar Hamburg en oostlik naar Maagdenburg (Schönhoff,
Emsländische Grammq.tik, § 10 laatste alinea). Daar bestaat
dus juist tegen onze streken aan ge e n sync. ; geen expansie
hetzij van goe hetzij van goeie, maar "gelijke oorzaken,
gelijke gevolgen" - waarbij "gelijk" betreklik is. In dit woord
is in Groningen i oud : guie < goie < gö(tJje; zie pag. 22.
Uit de voorbeelden zal nader blijken, dat zowel oude als
jonge overgang voorkomt als inheems verschijnsel; men vindt
hem ook in woorden die in 't Z. en W. niet aanwezig zijn.
Ook in Groningen bleven vormen zonder naast die met
overgang bestaan (en niet gesyncopeerde naast gesyncopeerde:
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vre(de), schoa(de)). In de beneden gegeven etymologieên
komen uiteraard zaken voor die niet ieder "einleuchten";
maar van het inheemse van de overgang zelf hoop ik ieder
te overtuigen. Gelukt dit, dan zal men allicht ook minder
van het voorgestelde wraken. Tot juiste beoordeling kan
bijdragen, dat de overgang evenzo inheems is èn in 't Fries
èn in 't Ndd. - alweer zonder dat de Duitse tongvallen
aan de onze grenzen, en dus alweer - evenals in 't Deens,
enz. - "gelijke oorzaken, gelijke gevolgen". - Blijkens
Lasch, § 326, Anm., komt in 1596 in de Altmark voor "raye
rate, gayes gottes, guye, gOte"; vóór 1616 in Hamburg dergelijke vormen. - In Tijdschrift, XXXIV, 293, is gewezen op
fri. maeije, maeik, ma(e)its made, en aldaar, XXVIII, 237, is
besproken troaiie < ·Iroda treden bij G. Japix. Andere fri.
voorbeelden, zie beneden. Ze te verzamelen, zou te ver
voeren, ook wegens dan nodige bespreking. Reeds Van Helten
wees op ofri. l vóór of na hel der e voc. (P. B. B., XIX, 374
noot 2); dat deze beperking niet (meer) nodig is leren 'n paar
voorbeelden, Ti.Jdschnft, XX, 204. En niemand zal 0 n t I en i n g aannemen voor Zuidhoeks kaeije aanzeggen, dus < ofri.
kêtha. Op boaijem bodem volgt in het Fn'. Wb. boa(i)ts
kuip voor karnemelk of wei, boa(,)tske spanen doos voor
vrouwenkleren ; dit onderstelt owfri. ·bodeke (ohd. botahha vat,
enz.), waaruit regelmatig ·bofldeke, met syncope ·boatke> boats
(vgl. lyts, munts, Ti.J·dschrift, XLVI, 9), maar tevens ·boaieke,
·boaike; door menging boaits.
Ook in 't Gronings is geen vaste regel voor behoud van
d, syncope, of l; slechts laat, zoals gezegd is, de laatste zich
niet konstateren na palatale vocaal. Als dus hier de
grondvorm d heeft, blijft deze bij buiging en aBeiding; bij
brait, breed, ziet latus, ziede seta is niets anders mooglik
dan braide, braider, zie", pl., zie", adj. (", < d",); zudewind kan
onmooglik l krijgen.
Na korte vocaal leidt de onvolkomen artikulatie van d
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evenmin tot j als b.v. in ndt. redtkn. Wel tot r, zonder dat
hierin verdere regelmaat te vinden schijnt dan dat heel gewone woorden biezonder aan die overgang zijn blootgesteld.
Onoorspronklik kort zijn vaak de palatalen, dus i (b.v. in
mie'} mijden), ü, ö, die evenmin j als r achter zich ontwikkelen, en de u, waarbij dat anders is tot op zekere hoogte •.
Het blijkt dat j < d wat lengte van de voorafgaande vocaal eist,
r < d daarentegen, bij ontbreken van begunstigende factoren,
kortheid. 'n Diftong is in dezen geen eenheid; het 2e element
alleen was met d in aanraking, en dat element is kort; vandaar
de mooglikheid van bourJ ben. - Zoals in ouder tijd vóór
r
cons. rekking heeft plaats gehad zonder dat daarvoor 'n
wet is te vinden, zo is die zonder wet aan te treffen vóór
r < d. Vrb. zijn: ha(a)r('}) had (den), klaar, klare, naast klad(de)
klis, klit ; klad, blrre bed, kerre Westerkwartier, vklw. k'lrke,
elders kir(re) kedde, kidde (z. Nl. Wb., ked) kirJn, kidJn
kittelen (ook in andere streken met gewijzigde consonant
kiddelen ; speelse verandering zoals de vocaalwijziging in
kietelen?), mirreg Hogeland en Westerkwartier voor elders
middag, vorre, vodde vod, porre, podde pad de (zie FranckVan Wijk podding, en verder Tijdschrift, XXXVIII, 272 v.),
murre Westkw. voor elders mud(de). Bij volkomen voc. slechts
oerJ : poerJ poedel, poerJn poedelen, sgoerjn Wkw. en Winschoten naast sgoedjn zich schurken, knoerJtje Wins. voor
elders knoedjtje verfrommeld kluwentje enz. (z. Ter Laan).
Na diftong Wkw. bourJ voor elders boudJ boe(de)1. - Van
andere aard - na lang.e voc., en uit de fonetiese omgeving
te verklaren - is Westerkw. doarJk, elders doadjkdaadlik,
roar'} soms voor roa'} raden, vooral in roar ik, roar es.
In Westerkwartiers stoareg gestadig zal de r bevorderd
zijn door gedureg. Stadgronings sukkeloare sjokola onderstelt
·sukkerloare (naar sukker suiker, zoals sukkeraai sichorei) ;
re ontstond door, of mede door, de voorafgaande r.
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Zal de lezer kunnen beoordelen inhoever voor de beneden
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voorkomende woorden met diftong andere oorsprong kan of
moet worden aangenomen dan door mij is gedaan, dan dient
hij enigermate te zijn ingelicht over het Gronings vocalisme.
Ik kan niet volstaan met het verzoek, uit Schuringa's proefschrift het benodigde bijeen te zoeken. (Ook naast Ter Laan
kan die inlichting dienen).
Bij de diftongering sluiten het Z. van het Westerkw. en
West-Gorecht zich, zoals ook uit Schuringa blijkt, bij Drente
aan, hoewel niet overal in gelijke mate. Gelukkig kan ik dit
vrijwel onbesproken laten. Waar presies men zegt speeigel
spiegel, waar iets wat nadert tot spatgel, kan ik niet mededelen; evenmin zou ik de grenzen van b.v. bleui"} bloeien
kunnen aangeven. Hetzelfde geldt van de dofkorte diftongen
in Noordhorn en elders; waar ik beneden Noordhorn noem,
is het verschijnsel niet tot dat dorp beperkt, maar reeds
dichtbij, in Aduard, zijn genoemde diftongen wat helderder,
en de grenzen der tinten zouden misschien nog niet zo licht
zijn vast te stellen.
d en 0 zijn 0';. en ou geworden; dus ro~t raad, mout moed;
maar Noordhorn mout met uiterst korte en doffer ou, westlik
Wkw. moet. Met Umlaut geef gaaf adj., nuim1'fl noemen (u is
hier heldere Ó), maar Noordhorn met uiterst korte en doffer
u': (duidlik verschillend van de langer en helderder in bui
bui, blui"} bloeien), west!. Wkw. nuum1'fl. - Van Helten heeft,
Tijdschnjt, XIV, 29, opgemerkt, dat de vóór j van drdjan,
enz. ontwikkelde i in het Mn!. en Mnd. verkorting der
tautosyllabiese d, 0 veroorzaakt (geheel kort werd ze niet). Vandaar mnd. dreien draaien, moie moei, tante. (Stellingwerf en 'n
deel van Drente daarentegen meeijen, zeeijen, bluuijen,
gruuijen.) Maar 't Gronings heeft ei niet bewaard; b.v. 'beide'
is baaide, doch west!. Wk. b~ide. Evenzo zegt men draai"},
resp. d~i"}. En de u heeft in mui dezelfde helderlange
klank als in bui. Maar zoals ndl. bloeien oe ontleende aan
de flexievormen zonder i (t. a. p., 30) zo drong menigmaal
0, of wat daaruit ontstaan was, in vóór t·. Zulke i-loze vor-
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men bestonden overal behalve in mui. Weliswaar heeft het
ndl. moet'(e); Van Helten (t. a. p., 30) acht dit, alsmede boet'(e)
en uitroet'en (zie dit beneden 4b) ontstaan uit navolging van
woorden waarin Ót' (verkort Ót) met oei wisselde. Men zou
ook kunnen denken aan invloed van moeder op moet', en
aan verhouding van boeie tot fra. bouée (dat dan niet jong
moet wezen) zoals van livret'e tot fra. livrée; men hoorde
boe (ongeveer) ei-e, en gaf dat weer als boet'e. In elk geval
is gron. (buiten 't Wk.) boeit} ontlening aan 't ndl. In Noordhorn
zegt men boit}s, in westl. Wk. boet't}s, evenals in ouder ndl.
meestal boeiens; Fri. Wb. boei, G. Japix boeijens. Maar boeit}s
hoeft geen vroege ontlening te wezen, immers 'boei' was ook
ndd. en stellig ook fri., en de schier altijd gebruikte pluralis
kon in deze streek zo goed als elders (b.v. in Leeuwarden:
vervormd tot boeiems, boeiemen) worden opgevat als grondvorm, zodat men 't pluralis-suffix toevoegde. Maar voor oi
is foneties geen aanleiding; het zal ontstaan zijn doordat het
gewoner bot't}, verbum, westwaarts, ook boeit} was, en doordat
men het boeien als 'n soort van toetakelen, touboit}, voelde,
dus als met het andere ww. één - kou, kou, köë heeft wel
(o.a. in de stad en de Veenkoloniën) pl. kui1J., en kui (ook N.Holl.)
vrouwlik kalf (met veralgemening der vormen vóór i) bestaat op
't Hogeland en in 't Wk. - beide met helderlange ui -, maar
voor dat kuit} heeft 't overige van de provo k~t't}, Noordhorn
koin, westI. Wk. koet'n; vgl. de sing. Mnd. moien moeite
gev~n is, al naar de l;ndstreken, muit}; m~it}, Noordh. mot't},
westl. Wk. moeit}. In 't algemeen heeft de laatste streek
met voorliefde de Umlaut verwijderd. Reeds 't gehele westen
neigt hiertoe meer dan 't oosten, heeft b.v, 1001,!, geloven
tegenover leu'!'; maar wstl. Wk. heeft ook bloeit}, groeit},
(tegenover genoemd Stellingwerfs bluuijeu, gruuijen, en terwijl Ndh. bluit}, grut't} met heldere ui heeft zoals verder
de hele provinsie) ; evenwel ook voorbeelden als nuum,!,
noemen, huu,!, hoeven, die in 't Z. talrijker zijn. - Daar
moit}, rOt't} en dgl. niet, zoals kOt't}, nog lange tijd 0 (in kou)

+
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naast zich hadden, moet het indringen van de vocaal buiten
Umlaut niet te laat gesteld worden; mnd. moien, prt. mode
werd regelmatig muit;f, moude enz.; dan ontstond moit;f, en
hiervan vormde men voortaan regelmatig moide enz. Parallel is bui <* bûjO (zie Franck-Van Wijk); dit werd
*buije, *büije, gron. bui met lange Ó·. Want in al deze diftongen is het gewone verschijnsel op te merken dat de
afstand tussen de elementen toeneemt; ei zal eerst gesloten
e gehad hebben, zoals in 't algemeen de Umlaut van a
had; blOlan had gesloten 0, die dus ook aan bloijen is toe
te kennen en tot blö,jen met gesloten ö leidde; bOlo doet
verwachten. Maar 't eerste element verwijderde zich van
i in de richting van a; vandaar drlijen, bÛijen, b~i)e. Hierbij
liet men 't in westl. Wk. wat li betreft (behalve dat alle
eerste elementen weer langer werden); de diftongen die uit
gutt.
pal. voc. bestonden werden ook hier verder uiteengerukt, gelijk elders daarenboven ei; parallel zijn dus draait;f
(westl. dnit;f), bluit;f (vgl. ook in 't W. mUl), bui.
Een andere l1i en (nergens korte en doffe) ui ontstond
door diftongering van î, ê, û, (0: geen vrb.,)
6; voor voc.,
en daardoor, maar m. i, tevens door rekking in pausa, vaak
in de Auslaut. Woorden als sn; sneeuw in Grotegast en
elders (Tijdschrift, XXI, 170) tonen, hoezeer elke kleine
streek soms z'n eigen gang gaat. (Altans bij vergelijking
met het hoofdgebied, want snie, ww. snije, is Fries). Overeenkomstig de in zee enz. welbekende uitspraak zal vooreerst aan 't eind de voc. zijn gekomen die nadert: na î, I
tot j, na 0 (0) tot w, na
6 tot 't analoge (in alle drie gevallen hoger tongstand dan de grondvocaal); z6 eindigt de
diftong nog. V 66r vocaal heeft reeds 't Mnd. na û dikwels
Jf, zodat geschreven is buwen; ook reeds bouwen, maar zelden
buiten 't Westfaals en 't Oostfries-Oldenburgs (Laseh). Maar,
gelijk telkens bij ontwikkeling van diftongen, de elementen
gingen verder uiteen. Het eerste werd tegenover het tweede gedifferentieerd, dus opener, a-achtiger (vgl. boven); zo ontstonden

a
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li, ou, ui (met lange 6 als u geschreven). [ai (niet in 't Wk.)
in b.v. nais Daast nlis nieuws kan hier verwaarloosd worden.]
Vrb.: r~i~ rijgen (mnd. mnl. rfen), sn~i sneeuw (mod. mnl.
snel, bbu~ (mnd. bûen), smui (z. ben.), Wk. stroi~ voor
elders strö~: het verbaalabstractum strÓ" werd er stroi; hiervan
stroi~ van stro i voorzien; daarop verdrong dit strö~ in alle
betekenissen: bij 'n vee houdende bevolking is van strooisel
voorzien 'n gewichtig strooien. Ik nam indertijd aan, dat deze
overgang slechts tot stand was gekomen vóór de syncopering; zulks op grond van lie~ lijden, enz. Daarom noemde
ik tM aan ndl. tij ontleend; het kon niet mnd. (ge)tîde voortzetten. Deze redenering was onjuist (en lîdan werd niet
lî»n> litJ., maar werd lîd~). Mijn tongval, die ook geen
heeft voor tJee (ë gecontr. in gen. dat. fehes, fehe; b.v. stad Gr.
tJai <fe(h)o) was weinig geschikt om deze diftongering te
tonen, en ook elders ontstaat diftong gereedliker uit lange
(oorspr. lange en uit diftong ontstane lange) vocaal. Maar
men vindt bij Ter Laan, naast maid1J. veld van laag grasland,
en composita met maid(e): Mli (T. L. spelt iJ) Uithuizermeden, mliland laag land; naast mee drank: m~i, oude
Hogelandster uitspraak; naast ree gereed; ,.~i; naast scha;
schede: schli(e); het dorp Brede, in 1300 Breda, heet Br~i.
Tans wordt mij duidlik westl. Wk. sm ui kneedbaar, lenig
met de ui van bui (Noordhorn met kortdoffe ; slechts bij
enkelen anders, door ontlening of (en) doordat geen andere
ui in Auslaut kortdof is). Sm6äe (mnd. smode geschreven, ags.
sm04he, sm4he) werd in 't W. *smiüia, zoals *n6men noemen
-naman, tans nuumm; gecontr. *smà levert de feitlike vorm.
In Noordhorn en westwaarts wordt de koe geroepen met
tii ta! en toegesproken met tui(ke). Dat deze overgang nog
vrij laat plaats vond, blijkt uit ktp.n~t· < kompanJie in namen
van veenkolonieên: Börktp.nl; Borgercompanjie, NMktp.nli
Nieuwec., TriPsk.; ze zijn pas sinds 1648 ontstaan.
Gron. nou is verklaarbaar als klemloze vorm van nbu, uit
nû vóór vocaal en in de Auslaut. Tans bepaalt de klem niet

wi
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meer welke vorm gehoord wordt, maar nbu wordt b.v. gezegd
als men iets bedenklik vindt. De korte diftong is over 't
algemeen die van goud goed. In Noordhorn evenwel is ou
uit iJ doffer; nou heeft daar dezelfde klank als elders, en
dus niet dezelfde als Noordh. goud. Nou buiten Gron. zal
wel dezelfde oorsprong hebben; ou in de stad Gron. en
elders in de pronomina dou, jou eveneens. Lange diftong hoort
men b.v. in Dbu? 'Zou j ij dat doen?'
Ou vóór oorspr. w kennen 't mnd. en mnl. bv. in trouwe
subst. < Ireuwa en in trouwe adj. < triuwi. In 't westlik mnd.
is ouw in zulke woorden gewoon. Overgang van eu tot iu
heeft reeds os. triuwa in Genesis. 't Mnd. maakt tussen de
beide os. klanken geen onderscheid meer, maar heeft overal
of a Of diftongering; dus b. v. trawe en trouwe niet verdeeld
naar verschil in oorsprong, maar naar verschil in tongval evenals in 't Mnl. Overgang van aw tot ouw zonder tussen·
vorm is moeilijk aan te nemen. Maar ui~ trawe kon, met de
zo gewone parasitiese vocaal, tra'!fwe ontstaan, waaruit (of
in welks plaats) trl'!fwe met niet geheel lange ü te ver'
wachten was. Werd de palataal.gutturale artikulatie van ü
opgegeven voor de, in de twee volgende klanken aanwezige,
zuiver gutturale, dan ontstond ü'!f. Dezelfde klank dus als in
bÜ'!f(wJen bouwen. Dat mnd. bouwen en dgl. op beperkter
gebied voorkomen dan trouwe en dgL, is te begrijpen uit de
bijvormen bûen enz. zonder '!f: parasitiese voc. hoefde niet
in alle streken op te komen. - In trü'!fwe, bÜ'!fwen was na
Ü 'n zeer gesloten klank aanwezig, die de overgang van Ü
tot w uitmaakte. De overbekende differentiëring (dissimilatie),
waarin het wezen van diftongering bestaat, kon bewerken
dat 't eerste element opener werd, zodat ou en vervolgens
z,u ontstond (waaruit bij klemonttrekking ou).
In geheel Groningen is €' r> ier, air> eer; io wordt vóór
r behandeld als vóór andere consonanten, afgezien van b.v.
a in daiar dier (vgl. vouarn voeren, leiden). Mnd. br€f brief,
hé'ten, de1J diep kregen mettertijd ei. En men ging zeggen
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bliuk boek, näüm~n noemen. Hierbij is het in 't zuidelik
Westerkwartier en West-Gorecht gebleven, in aansluiting aan
Drente; de grens kan ik niet aangeven. In Noordhorn is 't
eerste element verkort ('n noodzaak; z. ben.): dijp, bouk,
nuim", hebben kortdoffe klank, eindigend resp. op i, op
tot w naderende u, en op overeenkomstig overdreven ü. In
't W. is geassimileerd tot diP, bük, nü;"", - waarbij ik afzie
van het ingewikkeld verschijnsel der latere verkorting. Maar
in 't grootste deel van de provinsie is 't eerste element
tegenover het tweede gedissimileerd, dus opener geworden;
men zegt daiP, bOuk, nih·m,!" waarin a, 0, ti nauwliks meer
lengte hebben dan de eerste elementen in Noordhom. Behalve
aan 't eind van 'n lettergreep of vóór r; sm ui (of heeft dit
gediftongeerde Ó"?) en brui(e)r hebben de diftong van bui.
Als foneties ontwikkelde pluralis van kou hebben we kuirJ
leren kennen, behoudens toevoeging van on. Werd in koie
de iJ hersteld naar kiJ, dan kon men dus kouie, resp. kàuirJ
verwachten. Maar dit werd in Noordhorn vereenvoudigd op
de wijs van doie voor dou-je doe jullie (wat zelfs iets sterker
is). In 't grootste deel der provinsie is oui gecontraheerd tot
~i: kbirJ, dbie. De 0 (dus het ope,ner worden van de 0) acht
ik reeds oud; toen de vocaal nog als iJ (resp. 5, 6) beschouwd
kon worden, zal 't begin wat opener zijn geworden toen 't
eind wat geslotener werd, en doffe uitspraak zal m.i. niet
oorspronklik zijn.
Men zegt in Groningen niet meer, zoals in Overijsel enz.,
mäger, blter, over, maar met gesloten vocaal moager (op l
let ik niet), beter, over. Ik scheid dus de voorbeelden ina
overgang tijdens oude, en b overgang tijdens jonge qualiteit.
'n Enkele keer ontstond i tijdens de tussenqualiteit J. Vgl.
okster ekster in Noordhorn en westwaarts met verkorting
van d; elders onverkort oakster; mnl. aexter.
Over het westlik Wk. is nog te vermelden, dat het û palataJizeert; men hoort er dus za~ zuigen voor elders za~, kas,
dens molaris, voor elders kûs. Eindlik, dat de algemeen gron.
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(en ndl.) neiging om 't verschil tussen vormen met en zonder
Umlaut op te heffen er sterke begunstiging heeft meegebracht
van die erzonder waren. 't Hele westlik deel van de provinsie
heeft ze meer dan 't oostlik en de stad; het zegt b.v. lootfl
geloven voor leu,!" hooi(",). voor heu(",), spoui",. wesd. Wk.
spoel"" voor spuii"" droug (en zo de verdere praeterita met
0), westlik Wk. droeg tegenover elders druig (enz.). Maar in
blui", bloeien en zuik1J zoeken en dgl. heeft alleen westlik
Wk. geen Umlaut (maar oei, oe.) Zelfs krijgt men de indruk dat,
toen zo de 0 de Îi verdrong,' n paar vormen er ten onrechte
o kregen: gron. zuit zoet, gruin groen hebben er nu oe. Maar ja-st.
hebben adv. op ·0, en 'zoet' is vaak adv.; ags. swóte volgt
dan ook niet de vocaal van swéte, zoals de regel mee zou
brengen. Ook is niet scheun gron., maar schoon. En daar
kleurnamen veelal wa·st. zijn, helde ik tot de mening over,
dat 'n nu·en·dan naast grom· opduikend *grono, dat zich
overigens nergens kon handhaven, gunstig werd opgenomen
in deze van Umlaut afkerige streek. Waarom bij zulk 'n
gelijkmaking 'n bepaalde streek op bepaalde wijs kiest, bleef
duister; en mijn "afkerig" en "kiest" maakten geen aanspraak
op psychologiese juistheid. Tans hecht ik er meer gewicht
aan, dat adj. op ·i in 't os. (en ohd.) als eerste lid van
composita de i plachten te verliezen; de gelegenheid om
o zonder Umlaut te kiezen werd dan vooral geboden door
't zeer gewone llronland grasland, verder o.a. door gronheid
(vgl. ohd. kuonheit).
In braid breed heeft, zoals gezegd is, de a zeer bescheiden
lengte ; men schrijft niet aai, zoals in waaz·", weiden en
waaz·", waaien met duidlik lange a. Dezelfde bescheiden
lengte heeft het eerste element in goud goed, zutÏ zoet. In
Noordhorn is dit eerste element anders dan in 't grootste
deel der provinsie. Het is volkomen kort, en kan . zelfs bij goede
wil, moeilik worden aangehouden; verder is het doffer, iets
van a af· en naar i, u, ü toegewend. Ik spel ij, ou, ui, hoewel
deze ui sterk verschilt van die in bui, lui, met helder en
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lang eerste element. De ou van koi1}, boi1} is als die van
kou. De û heeft u-qualiteit bewaard. e'" a, li zijn dus wel
geslotener geworden, maar minder dan westwaarts: het grensgebied steekt noch naar 't O. noch naar 't W. sterk af tegen
de buurstreken waarmee het altijd in sterke aanraking was
(maar sluit zich toch bij 't Oosten het meest aan). De verklaring is m. i. niet alleen te zoeken in de tijd waarin 't
Saksies dialekt zich hier vastzette. Onwillekeurig richt men
zich veelal - de een meer, de ander minder -- bij het
spreken naar de hoorder. Bij ons is aan sommigen te
merken, dat hun klanken wat opener of geslotener uitvallen,
naarmate ze in gezelschap zijn van Oostliker of Westliker
Groningers. De ligging van de streek bevordert dus 't behoud
van deze ij, ou, ui; de ene buurtstreek verzet zich tegen
inlijving door de andere. Nu deze klanken eens bestonden,
kon kortdofte ui zich ook handhaven in smui, hoewel daar
ook in 't W. langheldere ui heerst (zie pag. 10); maar
m. i. zouden al deze klanken zijn opgegeven wanneer
Of oostwaarts of westwaarts de steun had ontbroken. Bij
uitzondering werkte de dubbele omgeving juist wijzigend; we
zullen knot'1} (zie 4 c) hebben te verklaren als accomodatie
tussen knooi1} en knoet"1}, en dus aan beide.
Uit is, zoals men ook bij Schuringa vindt, bt", aai, ui (met
lange 6); het eerste heeft o.a. Slochteren en de Veenkolonieën,
het tweede Stad en 't grootste deel van 't Oldambt, het
derde 't Westkw. en De Marne. In Ibt', kbt"ern is de oorspr.
qualiteit bewaard; laai, kaaiern . toont degutturalizatie, lui,
kuie,n palatalizatie, die men ook Umlaut kan noemen.
Ook Oost-Friesland zou nogal materiaal leveren, maar hier
zomin als verderop in Duitsland ben ik met de fonetiese
ontwikkeling voldoende bekend (men weet dat Ten Doornkaat
alle vormen bijeen plaatst ; scheiding naar streken is niet te
verwachten van iemand die zelfs Oostfries en Hebreeuws verbindt). Hierdoor kan ik de Gron. woorden niet met hun oostlike
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aansluitinggeven. Zie Schönhoff, Emsländische Gramm.,§117 en
119, vooraansluiting aan 'tWe ste rwolds.Inaanmerkingkomen:
la. Aaiber(t), westl. W estkw. ~i. Is evenmin uit Holland komen
aanvliegen als elders -euiver > euver, uiver, en als in Drente
uibert (z. Tijdschr., XXXVIII, 269), maar heeJt zich evenzo ontwikkeld als elders ooievaar. Gron. aai berust op ei; dus ade > aie
> ei(e) > aai (mnd. adebar). Wel zou men van ede eveneens ei> aai
verwachten (en eveneens fri. eiberl; min verbreid), maar van
deze overgang en in 't algemeen van l < d na pal. voc. vind
ik geen voorbeeld. - Haaibaai < -hadebade < - HalJubalJu,
schertsend gevormd naar vrouwennamen als Baduhild, Haduwîch, Hildigund, alle 'kampstrijd'. Vergelijkt men bij Graff krêg
pertinacia, krêgen crepitare, resonare, exsuperare dan
valt ÓP hoezeer de betekenissen van deze woorden voor
strijd(en) overeenstemmen met die van haaien in laat mnl.
en oud nnl., en van haaien IJ in Nl. Wb. 't Laatste is 'de
baas, de bemoeial spelen', 'rumoer of ruzie maken' .. Van de
oudere betekenissen sluiten 'verduren, wachten' aan 'pertinacia' aan; uit 'halsstarrigheid, strijd'leidt Franck-Van Wijk bij
krijg af: 'het streven naar'; dit levert juist de nog ontbrekende betekenis van mnl. haaien: 'haken naar'. Heibei elders
is te vergelijken met neien naaien enz. In Frsl. is heibei
zoals eiberl. De interj. hui! heeft in Groningen geleid tot
adj. hui luidruchtig, opgewonden, gewoonlik praedicatief,
maar in 't Westkw. ook attributief; daar is ernaar 't subst.
vervormd tot huibui (evenals daar pehui voor elders poeaai
druktemakerij). - Laai, Z. 2 b loaike. - Laaik'} leiken is
met Nl. Wb. af te leiden van subst. leike, maar dit is geen
fri. vorm van wat elders ladik heet; vgl. trouwens diftong
in Oud-8eierland. Was het woord daarentegen uit het Z.
ingevoerd, dan zou men gron. oai verwachten, want de volkomen a sprak men vroeger zelfs op school als oa (of ao)
uit, en nog tegenwoordig vergroningst men zo. Oldambt
laait'} uit geassimileerde vormen met kt I). - Raai, Z. 1 b. I) Leiktn, NI. Wb, VII, 1499 ASDm., is kenlik hd. IQiclufl.
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Swaai?;" zie I b. - Zaaiern is: 'n dier grootbrengen zonder de
moeder; vandaar zaaierlam, .big, .vool, en vd. weer algemeen
zaaier. Ouder *zaderen, iteratief bij zaden verzadigen evenals Westerwolds opsoggeln iteratief is.
lb. Boai?;' baden; fri. baeije. Men zou 't kunnen afleiden
van bdian; z. Nl. Wb., baaien Il, waar blijkt dat Of 't begrip
van warmte Of dat van vochtigheid verloren kan gaan; maar
dan zou de d >oa moeten afkomstig zijn uit prt. bdde enz.,
wat onwaarschijnlik is, want geen der ww. op ·dian heeft
iets anders dan gron . •aai?;'. - Loaike z. looike 2 b. - Roa"lange gras stengel, meelroai en smeerroai grassoorten, (spin)
roai draad van spinrag. Zie Tijdschr., XXXVIII, 292, ook
voor raai en voor rui, rooi < ·rode; Ablaut r~de: rade: rade
> roede. Maar ook d is mooglik, z. Franck·Van Wijk. Van
deze vormen bestaat raei lange grasstengel in 't Fries. Fivelgo
riJi < rdDde, dus l jonger dan in raq,i, ouder dan in roai. Swoai?;' zwaaien, zie Tijdschrift, XLIV, 203 en 204. Hier.
naast swaai?;" zoals raai naast roai.
2a. ode werd wijd en zijd bi; dat de laatste klank in 'n
deel van Gron. nog bestaat, is vermeld. In Friesland, of in
't N.W. daarvan, is denklik OJ' reeds vroeg UJ' geworden; was
nog b gezegd toen Hollanders het Bilt kolonizeerden, dan
zou waarschijnlik de wijziging niet aan hun grenzen halt
hebben gemaakt. - GUJ·cMen. enz. GuicMen is in de stad
Gron. mansnaam; men zegt mij: geschreven Geuchien. Dit
maakt de zaak wat ingewikkeld. Gödeke komt in Duitsland
voor, en zou ons Geuke, resp. Geuchie(n) verklaren. Maar
GUJ' is in elk geval aan te nemen. Van de verouderde (ri.
mansnaam GUJ', Guike, GuUe mag men deze uitspraak onder·
stellen wegens niet verouderd fem. GUJRje. Nog zijn in zwang
m. Goaiie en GoaJ'ke < *Goade(ke) < Gode(ke). Op Gron. Gui
wijst de geslachtsnaam Guikemoa, en twee grafschriften te
Maarhuizen (z. Grafschriften J'n Stad en Lande; J. A. Feith
e.a.): m. Guitim Rennes
1763, m. GoUie Rinnes
1775
(ti = tJ); Ter Laan heeft nog m. Guitje ; ook m. Guit; 't

t
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+

eerste of bij Gui Of bij Guite < Gode te; en m. Guitsen in
't westl. Wk. < Gode tsen., Tevens bleef Gode(ke(n)) bestaan
(in Friesland geslachtsnaam Gokema; ook Gronings, z. ben.), tot
het Gootke(n) > Gootje(n) werd; zo in 'n grafschrift te Pieterburen Anne Goties de huis/rov van den E. Gotien Jacops t
1624. 't Verouderde Gode is in Friesland aan te wijzen blijkens
F. Wb.; 'tOorkondenb. van Gr. en Dr. heeft Godekinus en dgl. en
compp. met Gode; z. Tijdschr., XLIV, 37 Godeke en gecontr.
Gokinga, Gokema; met sync. van Godeke tot *Gotke > Gokke:
Gockinga. - Kruit;!. Over 't algemeen is 'kruien' in Groningen
kroot;!, maar op 't Hogeland kruit;!; 't laatste in de hele provo van
de molen en de wind; in 't Westkw. van 'n weg die draait
en van 'n wagen die omkeert; krui is in die streken: draai
in de weg of bij 't rijden. ui, met lange 6, is uit bi; Z. verder.
- Kuiern wandelen Westkw. enz.; kaaiern Stad enz.; kbiern
Veenkoloniên enz. Eerst ontstond het laatste uit koderen;
aai toont degutturalizering, ui palatalizering. Fries kufierje.
- Lu%(e), mansnaam in 't Westkw. < Lode; vroeger in Frl. Lode,
Loyo, Loi, Loyco en nog Lui en Luik(e); oude Drentse geslachtsnaam Loding; in 't Wkw. ken ik de geslachtsnaam Luikes.
Lode zal wel verkort zijn uit zo beginnende namen. Zie
2b Looie. - Lu,' (Ibi, laai) lui, fri. loai, mnl. mnd. loi lui, wulps,
schijnt op *lode te wijzen, voor welks bestaan verder niet veel
spreekt. Naast lodderen (z. Mnl. Wbo en Nl. Wb.) is *loderen
aan te nemen wegens mnd. loderer (naast lod(d)er lockerer
Menseh, unstät herumziehend etc.: dnaast dd zoals in tod(d)en;
zie TiJdschnft, XXXII, 301). Er bestaan verwanten zonder
-er (evenals bij - misschien verwant - slodder; zie Franck
-Van Wijk slodderen); zie in Mnl. Wb. loddich, loddige, in
Fri. Wbo lodske sloddervos. Ook met een d. Mnl. Wb.vermeldt als foutief lodigghen, datief van 't subst. Het ontbreken
van 'n aan loi voorafgegaan loie kan schijn wezen, b.v.
doordat bij sommige schrijvers toevallig slechts verbogen
vormen voorkomen. Maar loiaerl - wegens de afleiding
loiaerden > luieren voor reeds zeer gewoon te houden -

+
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kan hebben meegewerkt tot vroege verdringing van dit loie
door loi. - Lut/, zie 4a. - Luitern talmen, omluitern omleuteren, in 't Westerkw., is ontstaan doordat luieren en leuteren zijn vermengd. - Luiterke op 't Hogeland (zie Ter Laan)
onderstelt ook daar luitern. Laange laaiter, l~iter (dj, luiter
slappe en dunne vent, zinspeelt op de futloosheid van wie
uit de kracht is gegroeid. 't Is tevens 'middelste vinger'; dan
ook laange luier. - Luier, mansn. op 't Hogeland, <Hlodhan·.
- Luit} (ook ~i, aat) luien in de molen. Zie NI. Wb., luien I;
wvl. ei bewijst Uil. Bij lui, omdat men 't makliker heeft doordat
men niet zelf sleept enz.? Zo heet op 't Hogeland 'n schop met
lange steel, waarbij men niet zo hoeft te bukken, luierman. Zie
ook volgend luiwoa1J,. De onderstelling in NI. Wbo dat luien
uit 't Z. is ingevoerd, brengt m. i. mee, dat men voor de
tijd van invoering uitspraak met bi aanneemt; anders zou
geen aai zijn ontstaan. Maar Zie 2b looit} id. - Luiwoa1J,
(resp. lbi., laai.). Is het eerste lid terecht gehouden voor
mnd. lode lomp, lap, dan is 't nog geen zeker voorbeeld,
daar het kan zijn overgenomen, b.v. uit Holland, met reeds
bi, evenals luit}. Ook 'n andere etymologie biedt zich aan
(terwijl voor ndl. luiwagen op 'n schip de genoemde onbruikbaar is). Naast mnl. mnd. lade tak, spruit, twijg, stond os.
sumerlode enz. (gron. loot, pI. loot}); mhd. Iade plank is 't
zelfde woord; kent men deze betekenis ook aan lode toe,
dan kan dit in lui zitten. Het tweede lid geeft niet meer
bezwaar dan tevoren; zelfs minder; men kan het over de
planken bewegende ding als wagen hebben aangeduid. Of
was de bedoeling: takwagen, wagen met steel? Luiwag.n op
't schip 'hout « tak) . waarin gereden wordt', dat is, waarin
zich iets beweegt? - Pui(eJI (pbil, paai/el < ·podel, ablautend
met fri. pûde papieren of linnen zakje (gron. pude, puut
geldzak heeft mv. puutt}; is 't min gewone mv. vervormd ?).
Fri. puiltsje zakje luidt ook peultsje; 't zal "breking" vóór
klemloze syllabe zijn. New Engl. Diet., pudding, doet
zien, dat er aanleiding is om ·pud. opzwellen aan te
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nemen; z. ook Tijdschrift, XXXVIII, 272, '3. - Rui, zie roai
lb. - Ruik(t}) schommel(en) in Noordlaren; stad Gron. raaike,
raaikt}; bi niet aangetroffen. Wegens aai niet bij 'roeien',
• maar < rodeken; z. Tijdschrifl, XXXII, 175, '7. Ruikt} is dus
evenzo iteratief als hd. rütteln; z. verder Frank-Van Wijk
opruien eu II rooien. - Ruilt} (bi, aat) < *rodelen wisselen
(reuien < *rudilon; vgl. Tijdschrift, XL, 109); mûtare is eveneens ruilen gaan betekenen. Hierbij ook ruil dwaallicht (De
Marne); dwaallicht. ["licht en gron. hip licht wijzen eveneens
op 't heen-en-weergaan. Gallée en Draaijer hebben ruil. schommel, Dr. ruilen schommelen. In Friesland met sync. roalje <
*roadelje, of> *roailje, maar N. en O. ruilje. - Sluier, z. slooit}.
- Struilt} kan foneties op twee grondvormen berusten; z.
Tijdschrift, XL. 108 v.; semanties is afleiding uit strodelen
aangewezen, want het wordt gezegd vaD iets hoorbaars.
Stru(u)lt} verklanking, als elders stroelt}? Molema heeft wel
struil, maar voor 't ww. spruilen; in zijn streek zal spraait}
<spreiden hebben ingewerkt. - Ndl. tuilen treuzelen enz.,
subst. tuil, z. Tijdschrift. XLI, 203, '4. Gron. tui (tbi, taat)
zou men ontleend kunnen achten; maar luit} is trekken;
De Marne optuit} (in de wind 0.) optrekken, optornen.
Mnl. toien, toeyen , dus ui 2• Daar gron. tui ook looi luidt,
is 't woord zeker van gelijke oorsprong als tooit} onder b.
Evenzo ablautend met mnl. lûder(en), gron. tuur (t}) (zo
ook elders) als ruilen enz. met mnl. rûden. [Dus niet wislend
met Germ. û buiten Umlaut, zoals ndl. tuil, waarbij FranckVan Wijk terecht aan todde denkt « *todel); Zuidoostvlaams
met ander suffix tuier(e) enigszins verwarde tros, tuil ot
hoop, tuieren tot 'n tuier maken.]
2b. Dooie ken ik als mansnaam in 't westlik Wk., en elders
in onze provinsie Dooies als geslachtsnaam. In Friesland
nog Dode, waarbij geslachtsnaam Dooyema, Dojes, maar ook
Doaije <Doade; voor de vocaal zie ben. Looi(e). - Knooi(t})
knoei(en); 't ww. < *knoden, (Tijdschrift, XXXII, 171); zie verder blz. 25. - Looi(e) mansn. Naast Loie (z. 2a Lui(e» leefde
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Lode voort, zoals telkens zorgvuldiger uitspraak voortbestaat
naast achtelozer, vooral in persoonsnamen. Het werd Looie ;
ook in Friesland blijkens de geslachtsnaam Looienga, met syncope Loinga (evenals van verouderd Gode Gooyenga, Goè·nga). - .
Looike. De en 't looike, 't loaike; Westerkw. de laai, heet(te) in
Groningen een voertuig op de slecbte wegen van vroeger. Bij
luiwoa1J op blz. 18 is herinnerd aan de Ablaut lade: lode. Bij
Madan enz. blijkt van elders geen hlod-; het is evenwel
mooglik. Specializering der betekenis hebben ook de in
Franck· Van Wijk bij lade genoemde woorden. Wegens de
andere vormen kan laai worden beschouwd als geabstraheerd
uit (als vklw. gevoeld) *laaike< *ladeke. In elk geval getuigt
't jongere loaike < lo"deke van zodanige opvatting, waardoor
ze neutrum werden; daarnaast is looike nog de·woord. Ik
zou dus f. *ladeke, *lodeke onderstellen. - Looi", heeft Ter
Laan = lui"" laai",; nadat loekn loien was geworden, kreeg
de oude 0 (reeds gerekt) in open syllabe gesloten uitspraak; van·
daar looi", naast lui", zoals tooi", naast tui",. Het is dus niet nodig,
verwarring aan te nemen met veel bekender looi", van leer.
Zaans luien onderstelt (ook indien uit 't Zuiden ingevoerd)
vroege overgang, Zaans looi lui late. - Rooi naast rui, ablautend
met ·roai naast raai; z. roai 1 b. - Rooi", is mij (niet in 't
Wk.) in oetrooi", bekend, van aardappels b.v., maar is ook
·uitroeien'. Z. ook 4b. - Slooi", is, Tijdschrift, XXXII, 302
besproken; ik achtte ooi ontstaan zoals in hooi,!-, wegens
Noordfries slàwen. Tans, nu ik zie hoe gewoon l < d is, acht
ik dit onverwant (en kan ik dus verwijzen naar Franck-Van
Wijk slodderen). Sluieren, t. a. p., berust dan op ·sluien, met
vroege overgang, en sluier behoeft niet op fonetiese grond
voor overgenomen te gelden. Ook hoeft fr. sloafje zomin als
toaie ontleend te zijn. - Saaiemieter, ruw scheldwoord,
gewoonlik slechts bedoelend dat de zo aangeduide verdient
grof beledigd te worden, trots 't ww. sooiern; op zien s. geven,
krijgen, is nog ruwer uitdrukking dan op zien pens. Gewoner is
. sode-. Blijkens -er komt ndt. sodomieter uit Duitsland. - Tooi,
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z. tui 2a. Tooit} slepen, b.v. met 'n kind, z. Tiidschrift,
XXXII, 300 v., en voeg bij de dd·vormen fri. todde prul, lor.
Ontlening van toaiie aan 't Saksies behoeft niet ondenteld.
Zie verder tui(t}) 2a. Zaans tooi(en).
3. Kwoaie, kwoait} van kwoad; naast de kwoaie de duivel
heeft Ter Laan de kwoade; voor kwoader hoort men ook
wel kwoaier. Fri. kwea kwaad = ndl. kwa. - Roai. Zie lb.
- Schoait} overerven, doen overerven, in 't Wk. en De Marne.
Ter Laan heeft nog Hl. oetschooit}, ·hit} (die koe schooit
goed oet = brengt flinke kalvers); elders ook in composita
steeds oa. Ik kreeg eerst de indruk, dat 't woord aan de grens
van z'n gebied verstaan werd als 't veel gewoner schooit},
en dat schÖit} daartegen duidlikheidsreactie is; maar Öi is
eer te houden voor ontstaan tijdens -;P.uitspraak der à; tbi
= roai is parallel. In Friesland skaei,je en skq,ei ras. In Van
Richthofen·s Altfries. Wö"rlerb. is bij skêtha, skatha scheiden
't eerste vrb.: Ba werlhatse (worden moeder en kind) sceth,
and werlh theth kint gebern. Vgl. Mnl. Wb., scheiden 111,
8, en Oud aan, Eli, 242, verscheydze van haar vrucht. Vat men
do geboorte op als scheiding, dan gaat het ww. betekenen:
met het kind als subj. 'geboren worden', met de moeder
'baren'; van de substantiva geldt 't overeenkomstige, Uit
beide betekenissen en uit de neutrale die 'n verbaal subst.
veelal heeft, volgt gemaklik 'generatie; geslacht; ras'. Fri.
skaeiie is niet alleen I 'ontspruiten, voortkomen', maar ook
2 "n heen.en.weergaande of zwaaiende beweging maken,
vooral met de armen' en in de Zuidhoek 3 'schrijlings gaan
staan'. Kenlik berust 2 op 'van 't lichaam verwijderen', 3 op
'de benen van elkaar verwijderen'. Schooit} is dus fri. resi·
duum; dat l reeds bestond toen men nog fri. sprak is niet
zeker, maar acht ik waarschijnlik.
4a. BOit} kleden (aan,-, oet·, op·, om.); buit} is Ter Laan
slechts uit Bedum toegezonden; Noordhorn boit}, west!. Wk.
boeit}. - Mnl. boeiken klein vaartuig houd ik voor = boeiken
hutje! klein huisje < boedden, en boe als scheepsnaam in In".n.
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tart's van BrulJge voor = boede klein huisje, meestal: houten gebouwtje; ook voor gebouwen op 't land staan boeie en boe
naast boede. Zoals 'n dijk opkisten is: er 'n kist(ing) op
brengen, maken dat er 'n .. kist" op komt, zo is 'n schip
opboeien: er 'n boei op brengen, maken dat er 'n .. boei"
op komt - 'n soort van hutje, maar evenmin als de .. kist"
van boven gesloten; 'n schip boeien is: het van 'n boei
voorzien. Daar men ook zegt bekleden, opkleden, werd boeien
kleden enz.; 't is een van de talrijke termen uit de scheepvaart
afkomstig. Altans daarin kwam boeien biezonder te pas;
Nl. Wbo heeft het ook b. V. van askuilen. - Guie, guit;!
goeie(n) heeft O. a. de stad (deze altijd); hier dus gode >
göij<l, en dan ontwikkeling zoals ,"öij<l > mui (z. blz. 7).
Maar 't grootste deel van de provinsie heeft of d bewaard
tot à reeds ou was of ou ingevoerd uit goud, zodat zonder
Umlaut ontstond gM<I, Noordh. goie, (bi gecontr. uit oui, oi
gesync. uit ou,), westl. Wkw. goeie. - LuiJ, mansnaam in
't Wkw., uit het fri.; ui helderder en langer dan in bruier
2b. Elders in Gron. Lu dolf; en deze naam komt dikwels
voor in Oorkondenboek van Groningen en Drente,' altijd met
u, zoals ook elders geen Lodolf mij bekend is. Uit te gaan
is dus van Liudolj. Hiernaast vroeger dezelfde metathesis
als in ndl. LulofZ*Luudlof < Ludolf; Gron. Stadsrekening
1535/6 (Ut'tg. Bist. Gen., lIl, 9, 166 en '8) LuylofJ, d. i. LuloJ,
(ook in de Rekk. telkens Rholeff Rudolf); evenzo verouderd
fri. LuylofJ, Luylf (diftong is in Friesland niet aan te wijzen).
Zonder metathesis was de fonetiese ontwikling in 't fri.
LjodolJ, LödolJ, met naar (hd.) u overhellende 0, die men in
Frsl. io en ,'oe spelde; vandaar dan ook oudtijds Liol(o)J,
Lioelj. Ik zou in 't Wkw. eerst overgang van 0 tot <I aannemen, dus Lü)öd<llJ, Löj<llJ, Löi<lf; in alle andere voorbeelden
toch ontstond deze j vóór 'n <I. - Puier voor poeier had ik
als Gronings opgetekend zonder te weten waar men 't zegt,
maar Ter Laan kent het niet. Ik kan 't aan Groningen dus
niet toekennen, maar wel èn saks. èn fri. i < d aanwijzen.
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V roeger leek mij waarschijnlik, dat gron. poeier late ontlening
aan 't nd!. was; ik dacht aan poeiers die dokter als student
zo had horen noemen. Die onderstelling geef ik op, wegens
'n bijvorm waarvan zulk 'n oorsprong onmooglik is - al
blijft ze bestaanbaar. Fri. Wbo kent alleen puijer en poiier.
Tweeeriei klank bestond reeds vóór d tof i werd, want
Teuthonista spelt poider; oi is ook daar geen ndl. oe, maar
o-klank. Èn poeder èn pöder heeft 't Noorden bereikt. Zo ook
poeier te Antwerpen, poier in de Kempen. Kampen zegt
pojer met 0 als in bok, Kamperveen poeier. 't Bereiden
in 'n mortier schijnt de gedachte te hebben gewekt aan
poderen wroeten, roeren, wat bevorderd zal zijn door 't
homoniem poederen (>poeren; Z. Franck-Van Wijk), dat ik
wél verwant acht met eng. pother (oorspr. 0; 'beroering'
sinds 1591, 'verstikkende damp, stoflucht' sinds 1627). Van
de bijvorm pudder (parallel met dia!. mudder, ladder enz.
voor mother, lather enz.) is te scheiden, zegt New Eng/.
Diet., pudder, porren, peuteren, waarbij d of IJ oorspr. kan
zijn, sinds 1591, en waarbij zal behoren 3e ps. puderelJ,
pulJeres vóór 1225. Ik zou het verbinden met nu dia!. pod,
vroeger pod" poken, en met Westfaals puaden roeren <
·pudon, met u na lab. voor O. En daar dia!. nd!. pooieren
peuren teruggaat op ·poderen (mn!. podersam lastig), kan
formaal pooien < ·poden zijn. Fri. poaije is 'drank zwelgen',
maar ook 'tot drinken aanzetten'; dit porren zou oorspronkliker betekenis kunnen zijn, en uit 'weerzijds aanzetten' kon
'zwelgen' ontstaan. Fri. poeije 'id.' < ·poda bèroeren, porren bij eng. pother ? - Ruier roer heeft Ter Laan naast rouer;
Stad en oost!. Wk. rouer, wst!. Wk. roer. Zoals mnl. roeder overging in roeier - ook meer als uitzondering dan als regelzo werd misschien in Groningen roder: röjer, ruier. Maar
(piep)ruier, ganzeruier berusten niet op 'n woord met d;
daarom is misschien aan te nemen, dat niet slechts in dit
ruier, maar ook in ruier roer de vocaal gewijzigd is door
invloed van ruiern roeren. Evenwel kan ruier Rohr ook
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jo-st. zijn geweest zooals ohd. rore < rau- (vgl. Westerwolds
reurdOltel roerdomp), waarbij dan de vocaal dezelfde afwijking toont als ndl. roer - dan zou de waarschijnlikheid
rijzen van l < d in 't andere woord. [Bruier, Tolbert b.v.
bruur, is waarschijnlik niet < broder, maar < br6der; vgl.
voor de (ook in andere streken, reeds in de Middeleeuwen,
in dit woord voorkomende) veralgemening van de i-casus
ofri. jeder vader"]
4b. Gbie, gbi'} is pas besproken. - OetriJi'}, -ui'}, Noordhorn ooi'}. westl. Wk. -oei'}, heeft ook buiten Groningen
opvallend vocalisme. Van Helten schrijft, Tildschrijt, X, 40,
uitroeien naast rooien toe aan analogie van b. v. vloeien
naast reeds mnl. ongewoon geworden vlooien met vóór
tautosyll. i verkorte o. TijdschnJt, XLI. 200, heb ik aangenomen
dat, onder invloed van roede stengel, uitroeden (> -oeien)
naast röden opkwam; navolging van woorden met geheel
andere betekenis leek mij onwaarschijnlik. Daar echter 'stengel'
'n occasionele betekenis is, niet de gewone (zoals bij ablautend
rode en rade) is het de vraag, of mooglik is dat 't synoniem
,.aden de 0 van roden vroeg heeft gerekt. In elk geval is
weer ode> uie, bie, oie, oeie te konstateren. Had het ww.
eenmaal 0, door welke oorzaak ook, dan was voortaan
minder vreemd dat men er rode als 'stengel of dgl.' in
voelde, en dat later ui gewijzigd werd naar de vocaal van
rbu(de), rou(de), roerde), Op zich zelf beschouwd kon rui'}
ook van roden komen. - Bbi, ook bui, waarmee men (niet
in Stad en Wk.) 'n jongen aanspreekt (vgl. broer) valt, als door of
voor kinderen gemaakt, buiten 't kader. Fn". Wbo boi, gespr.
bodi; Nl. Wb.: boi schijnt in de XVIIIe eeuw in 't nholl.
Westfries als vleinaam voor 'n jongen in gebruik gebleven.
4c. ode> oede, oeie vonden we in boei'}, go~ie, goei'}, uutroei'} in westI. Wk. Elders is het alleen mooglik in fri.
residua en in ontleningen. Tot de eerste breng ik westl. Wk.
knoei'} en stoei'}, Noordhorn knoi'} en stoei'}, reeds Aduard
knooi'} en stoei'}; kno(e)i'} is slechts gebruiklik in de streek
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die naar Frsl. toe ligt en 't meeste fri. heeft bewaard,
stoei'} is ook Stads; daar in elk geval ontlening. Stoei'} bevreemdt evenmin als men overal aanneemt wat in zulke gevallen
gebruiklik is: ontlening aan de landstaal. Maar verder
oostwaarts ontbreekt het woord, en in O.-Friesland (waar
die ontlening niet waarschijnlik is, en waar het Fries pas
laat geheel uitstierf) komt stojen, slojlln (dus niet met de
ndl. oe, maar nog met o-klank) voor. Wel heeft Fr. Wbo
geen stoeiie of dgL, maar bij G. Japix lezen we de gesubstantiveerde infinitief I, 57 stjoeyen, I, 382 stjoeien:' djoeyeft.
De j schrijf ik toe aan 't laatste ww., dat herhaaldelik voorkomt en 'woelen' schijnt te betekenen; tegenwoordigjoet;e is
'dartelen, ritten, rijden' (van honden b.v.). Joei'} is ongeveer
'tzelfde, en is weer beperkt tot de naar Friesland gekeerde
streek van Groningen; 't zal dus bewaard of intledrongen
fri. wezen. De~Tiidschrift, XXXIV, 219 vv., aangenomen oor~
sprong uit interjectie verklaart evengoed djoeie; bij G. Japix
is dan de betekenis wat verruimd. - Knoei'} in westlik
Wk., knoi'} in Noordhorn, luidt verder overal knooi'}; ooi niet
slechts in Gr. maar tot in de Over-Betuwe: Driem. Bladen, XX,
71, knooja; vgl. bleûja bloeien. Knoi'} in zo klein gebied
acht ik ontstaan doordat aan westlik oei in Noordh. deels oi
deels ui beantwoordt; te allen tijde woonden er nogal
mensen uit het W. (er was op de betere grond meer te
verdienen dan in de Wolden, en de westlike kleistreek ligt daar
vlak bij); deze verwisselden oei lichter voor oi dan voor 't
veel anders klinkend ui. Levensvatbaar was het, doordat
het niet alleen tegen westl. knoei'} maar tevens tegen oostlik
knooi'} weinig afstak; 't was dus de geschikte vorm voor de
kleine tussenstrook.
5. Blooi'}, dooie (-i'}, -ier), rooie (-;'}, -ier); zie blz. 3.
Twee gron. woorden eisen nog bespreking. Kiek, keik.
Twee onkruiden, in Nl. Wbo als keek en kiek vermeld, heten
in veel streken gelijk. Fn·. Wbo heeft keik en in de Nalezing
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Inïk; in Groningen zegt men kiek, maar . kiik in 't Wkw.; 't
Ostfri. Wbo heeft kiddik ; Heukels heeft voor Drente kiedik, voor
Twente en Salland keek, S. ook k~k (waarschijnlik met de
ê van g~en). 't Samengaan der benamingen verklaart FalkTorp door ndd. Kiddik (> de. kiddike), küddik te verbinden
met Noors kodde testis, scrotum: de planten heten naar de
zakvormige vruchten; vandaar dat eng. charlock < ags. cerlic
dezelfde twee aanduidt. Dit doet opzetlike vormveranderingen
onderstellen. Immers alleen küddik is te verwachten, en toch
doen bovenstaande namen os. *kidik, *kedak (of -uk, -ok)
aannemen. Keik in Frsl. en 't Wk. zou verklaard zijn als 't
Wk. nog deel heeft gehad aan de fri. ontwikling van îde
(gerekte i is met i samengevallen, maar 'n woord met Jde
ken ik verder niet); vgl. snide > snije (dift.) e.a. Ndl. heden'k en
*haderik> harik, hd. Hederich zal dan niet van lat. hederacea
komen (wat ook niet bevredigt), maar vervangen *hoderik, en
krodde (naam van dezelfde twee) vervangt *kodde. Krod heeft
W.-Frsl.; Heukels geeft als gron. kok, krok, krol, kror, krot.
Krodde> kror is als b.v. vodde> var; bij dissimilatie kan
kror krot worden, bij assimilatie kriJt: krok, dit bij dissimilatie
kok. Vgl. Oostveluws wilde knol; knol voor krol met dissimilatie (die wel niet doorgezet zou zijn zonder overbekend
knol) eiste wilde duidlikheidshalve. Zulke plantenamen worden
licht verhaspeld, want velen horen ze zelden. - Leem heet
in 1381 Lydenu (in de Kroniek van Wittewierum : Lidenge);
in overeenstemming met klik zou Uins wezen, maar li
vóór nas. heeft de tongval niet; vandaar Lains.
Vallen deze twee voorbeelden weg, dan komt te onzent
l < d uitsluitend voor na 0-, oe- en a-klanken. Ik heb geen
antwoord op de vraag : Waarom niet ook, zoals elders na
palatale vocaal? 1) Maar dat altijd ti volgt, is misschien ver1) Kan dit misschien ter zake dienen? Na 0-, oe-, a-klank brengt l
meer artikulatiebelparing dan na palatale vocaal, want bij de genoemden is de achter- of middellong opgehnen, en ti eist opheftiD' vaD
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klaarbaar. Een consonant deelt enigermate in de artikulatie
van de volgende vocaal, en a wordt slap en met zekere
speelruimte geartikuleerd; in sodo, houdien hoedje is d niet,
zoals in rock, enigszins slap, in zulke woorden is i dan ook
niet te vinden: d was hier te energiek om zich zo te laten
aantasten.

***
Het aantal woorden met uit. uit ode blijkt niet zo gering. En
nu ook afzonderlike gevallen als bui ter sprake zijn gekomen,
schijnt het passend, te vragen naar de oorsprong van de
overige ufs die uit ogm. û of iu moeilik verklaarbaar zijn
of schijnen. Ontleningen als fluit, buis behoeven hier niet
besproken. Ik noem evenwel kui aan I, in Noordhorn en
westwaarts 'wat bedaard aan 1'; zie bij Oude mans vroeg
XVIIe eeuws koy 'stilte, rust', 'vreedzaam, stil, bedaard, zedig'.
Ofra. coi komt van *quëtus, vulgair lat. voor quiëtus. Maar
ndd. quei(e) zacht en dgl. (zie Holsteinisches Idiotikon en
Schambach; uit ouder *queide of zelfs -u) maakt vroege
ontlening waarschijnlik ; onze ui zal dus ontstaan zijn als
in de nu volgende woorden. In Friesland is tuike (oan) grotendeels in de plaats gekomen voor kui (oan); kenlik eerst
tot 'n koe (bij 't melken vooral), doordat deze tui(ke) heette.
Zo vat ik ook op tu aan, in Nieuw Gron. Wbo gebracht tot
tuu':.', dat, zegt Ter Laan, overigens niet bestaat. - Duit, hui
hebben ui < oi < postcons. wei (holl. hui < ofri. ·hoi, met 0
als hok welk ?); Mnl. Hwb. hoey wijst mis s c h i en daarnaast
op ó; uit *höi(JJe is ook saks. ndl. hui verklaarbaar. Naast
daait duit heeft of had het Stadgronings en Oldambts daaiter
koetand. Dit bewijst, dat de histories bevreemdende afleiding
van duit uit 't on. niet is aan te nemen, maar dat men uit
moet gaan van ook os. onfr. *pwat"tian afsnijden, ablautend met
gelijkbetekenend ags. pwitan en met on. pvita (bij Noreen
de tongspit•. oe 't meelt; alleen na tie komt
Kempen, en soms in Z.O. Vlaanderen.
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in 'n groot deel van de
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evenals pveita 'abgespaltetes Stück'; men verklaart ook beide
voor bijlsoorten), en dus = on. pveita houwen. De tanden van
't rund snij den het door de tong aangehaalde gras a f. Te
eer is mijt muntje op te vatten als 't afgesnedene; zie FranckVan Wijk. - In weiv~n > wuiven werkten w en v samen.
Anders staat het · met woorden die niet zonderling waren
als ze hadden mnl. uu, nnI. ui, dial. oe resp. uu. Ze stellen
het probleem: Langs welke weg is oi gekomen waar ogm.
û stond?
Dit probleem nader ik niet zonder onbehaaglikheid. Bij
l < d zijn in heelwat gevallen de oude vormen naast de nieuwe
aan te wijzen; daardoor is de overgang zelf boven twijfel te
verheffen. De nu te bespreken oi's echter zijn ouder dan
onze late overlevering, altans voorzover ik ze niet te onrechte
hier plaats. Vast gelijk het vorige staat het volgende betoog
niet; toch meen ik het in overweging te moeten geven.
Ver verbreid is spoiten, later in de landstaal spuiten geworden. Ook in 't Westerkwartier; maar de Groninger Veenkolonieên hebben bi; de stad heeft gedegutturalizeerd, dus
aai. voor bi. Dienovereenkomstig is 't substantief respective
spuit, spbide, spaaide. Ook 't Hogeland heeft ui; daar is
spuit tevens een slootje, wat reeds waarschuwt tegen de
gemaklike onderstelling, dat het woord aan de landstaal
ontleend zou zijn. Mnl. spouten zal de ou danken aan spouwen,
want ook spouten zal 'spuwen' hebben betekend, zoals de
straks te noemen mhd. en on. correspondenten.
Niet alleen bij spuit, maar telkens wanneer zulke woorden
in 'n dialekt voorkomen, wordt gedacht aan overneming
uit het beschaafd, al wijst daarop niets en al is de klank
in 't beschaafd even raadselachtig. Daar vraagt die klank in
elk geval verklaring; is deze gevonden, dan zal ze allicht
ook buiten 't beschaafd gelden. Ik wens een voor te stellen.
berustend op de oude uitspraak van û als oü, waarop Franck
in Tijdschrift, XXIX, heeft gewezen; deze is voor ons vocalisme gewichtig. (Zie ook deze Mededeelingen, deel 63, serie
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A, nO. 5, 31 en verder.) Erkend is, dat in 't Fries als Umlaut
van û aan ê ó" is voorafgegaan; deze ontstond m. i. evenzo
uit öü < ,fi als ä uit au.
In ons geval neem ik aan, dat in Nederland twee ww. bestaan
hebben voor 'spuiten', het een corresponderend met de
verba voor 'spuwen' on. spYta, mhd. spiutzen, enz., het
ander = meng. spûten; dus ·spûtian en ·spûton (st. spûtan
is niet waarschijnlik, als is bij Bredero 't ww. sterk en zwak).
't Laatste klonk sPDüt- (was het st., dan kreeg men als gewoonste vorm 3 ps. sp,fitefj, 't eerste sp,fit-. Toen 0 en ó"
meer klem kregen en als afzonderlike klank gevoeld werden,
kreeg de Umlaut iets afwijkends; immers Ó"Ü was nu Umlaut
y

..

van ou, terwijl men gewoon was dat Umlaut tussen ü én iï
zich niet uitstrekte tot het voorafgaande. Het taalgevoel
leidde er toe. bij ou als Umlaut te vormen oÜ. Hieruit
ontstond, met de in diftongen gewone afstandsvergroting
tussen de elementen, oi. Bilts poiste poesten, blazen, naast
mhd. pfûsen, ozw. pysa, wijst op 'n ownfr. mengvorm ·poizen.
In de sa. tongvallen is 't primitivum vervangen door poesten,
denominatief van poes-t het blazen, de adem, de wind; in 't
Overmaas waarop het Bilts berust evenzo door 't denominatief
van pois-t.
Ndl. guiten (Van Weel guit), oud-gron. goiten (Tijdschrift,
XXXIV, 16 v.) 'beschimpen' is nu eveneens te verklaren
uit vorJllen met en zonder Umlaut; z. Nl. Wbo guiten, alwaar
ook dia\. hd.gauzen, glJuzen keffen, uitschelden. - Voor stuiten
vindt men û-vormen b.v. bij Franck-Van Wijk onder stoet en
stuiten. Ofri. thruchstefen is met ê bij stéta < ·stautian gebracht (waarbij de 4-vormen door Van Helten uit navolging
van andere verba verklaard zijn); maar misschien was het
steten van ·stûtan. Gron. Di, aai, ui, Bilts oi, fri. ui (stuitsje) 1)
1) Zonder grond is elke tri. 0;, u; voor ontleend verklaard. ·Spdtilln
en *sfJdton b.v. zouden in vroeg ofri. zijn .sp,üta en *spDütia, (en dil lal er
*sfJoutje, -tsj. met doffe ou). Vervint men de zonderlinge Umlaut 6ü:oudoor
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bewijzen Ui'. De Umlaut van de 3e ps. st,ütet enz. werd naar
st.üten vervormd tot stoütet > stoitet, en deze veel gebruikte
vorm leidde tot ik stoite enz. Was er reden om *statian aan te
nemen, dan zou 'n daarbij behorend *stûtta ook oi verklaren.
- Buitelen behoort bij buiten ruilen (dia\. met uu); Nl. Wbo
wijst op dezelfde verbinding van betekenissen bij kuitelen,
tuitelen, tuimelen. (Teuth. cuden ruilen, hd. kauten, doet
vermoeden dat *kuid(el)en (Eemslands kaid!n schudden,
stoten) el heeft aangenomen van buit(el)en, tuit(el)en.) Daar
telkens -alon en -ilon wisselden, mag men boutalon en
b,atilon aannemen; de besproken normalizering van de Uml.
geeft boiitelen > boitelen. - Tuitelen wankel staan heeft Ui',
blijkens Fivelgo tuiterg, stadgron. taaiterg tuitelig, fri. tuitich
- niet verwant met fri. stu2ïen'ch, -elich, stutelich wankelend
van gang, bij stuit subst. verbale en stu2ïsje stuiten - bij ags.
tylan < *tatian stand out? Reeds't grondwoord zal oi hebben
gehad; naast *t,iJten stond *toütte enz.; maar ook is *toütalon naast
*t,iitUon aan te nemen. - Tuit heet in 't Westerkw. 'n hoge
vaas op schoorsteenmantel of kast, op 't Hogeland de vrucht
van de haagdoorn. Naast tole, uitstekend ding, stond vermoedlik *tat i-st., dus toüt, gedecl. t,iiH, vanwaar toite. Wvl.
is teute tuit, muil naast tote, toot. Uit de nomin.-accus. of van
andere stam, gron. toede, toet, mv. toett} tuit; naaf van .n
wiel. - GuU, op 't Hogeland ouderwetse "uitspraak" van geul,
hou ik niet voor een van die "verhaspelingen" welke o.o k
daar niet ontbreken; met Beierlands goi! en Bevelands hU2'le
wijst het op i-st. *gûl. - Gruis, dial. gruus, groes, uit a,
maar bij Van Schothorst gröjs, had mnl. oi; greis staat ernaast
met de welbekende wijziging; wvl. grees is te vergelijken met
geheem e. a. (hier-en-daar heeft elke ei plaats gemaakt
voor scherplange ee). - Gruit kroos. Mnl. Wbo grute zegt:
regelmatig OÜ :ou, dan is 0;< OÜ zeer Datuurlik. Bij G. Japix komt het
woord niet voor; wel stoytje stuiten. Tans zegt men spui/sje (vanwaar
spuije spuweD Daast spije), stui/sje, maar dof 0; hoorde men DOe In · de
XIXe eeuw.
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"De meening van Kil. dat het eene waterplant zou zijn ...
is reeds door anderen wederlegd". [N.B. Kiliaen i.v. spreekt
niet over brouwen.] Maar Noord-Beveland hrUit kroos niet met uu! - wordt door Verschuur terecht geplaatst naast
Kil. gruyle lenticuia palustris, Vlaams; dit is dus in geen
geval 'n bedenksel. Ags. f. grût grut is cons.-st., zodat we
te onzent verloop naar de i-decl. verwachten; de grondbetekenis 'klein goed' verklaart ook 'kroos'. - Westerwolds
is huike (Sellingen), haaike (Vlachtwedde ; maar daar ook
b.v. graai'} groeien) zware w.ollen schoudermantel van de
scheper. Hoek(e) is wel gron., maar uitsluitend in 'de huik naar
de wind hangen', zodat licht 'n vreemde vorm overgenomen
of vergroningst kan zijn; er valt even weinig op te bouwen
als op de bijvormen 'I huugje, huike, 'I haaike "blijkbaar
opgevat als verkleinwoord" (Ter Laan); maar het tweede is
toch van wat meer betekenis daar het noch verkleinuitgang
heeft noch 't; evenzo Hogelands verouderend de haaike
(de bewijst, dat -ke geen diminitief-suflix is). Nl. huik laat
zich niet uit 't fra. verklaren en is reeds mnl., zoals Franckvan Wijk opmerkt, vaak zonder oe; de Ut" laat zich 't best
begrijpen uit 'n i-st. hûk. 't Eng. heeft XIe eeuw haik,
heyke, later ook hewk(e), huk(e), huik(e), hoyke; dit ziet er
uit als ontlening uit 't ndl.-ndd. Ons woord zou ik willen
verbinden met hu(i)ken, mhd. hûchen kauern, sich ducken,
ouder nhd. hauchen; nog in 't Westerwald, zegt D. Wb.,
van de hen die op de kuikens zit. De opvatting kan dus
geweest . zijn, dat het kledingstuk voor de drager was zoals
b. v. de hen voor de kuikens, dat wat zich over hem uitspreidt; maar ook: dat waaronder hij wegduikt. In 't laatste
geval sluit de betekenis eenvoudig aan bij die van ndl. huiken,
mnl. mnd. huken. - Gron. de hele kluil rommel, boel, 'n
kluit geld, ' jongens enz. "lijkt een Hollands woord"; Ter
Laan heeft ook klaid en klödde. Het eerste is opgevat als
'kleed'; foneties heeft het ot; zeker verbasterd uit te verwachten klaait. En klödde acht ik, naar de gelijkluidende
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muts naam, verhaspeld uit klbide. De i-st. -klüt zie ik ook in mnl.
klule (met het bekende vroeg indringen van -e in nom.-acc. s.)
en mnd. klüt(e) (Umlaut is niet te onderscheiden). In 't wvl. staat
naast klute kleute in de betekenis 'dikke lap die men ergens
op naait' en 'sul'. en kleute en m. kleut is er ook 'klont slijk
of vuil'. - Maar kuin, dat Ter Laan uit Molema kent, fri. kein,
nholl. kuin, zal Boekenoogen wel terecht met koen vergelijken,
al blijft nholl. ui onverklaard; het heeft dus gron. Umlaut
van 0 I). - Kuit = dun, biersoort < koite. De geslachtsn.
Kuiter in 't Wk. wordt Koiter geschreven; Ordelen zo sinds
1443; in de stad Groningen wordt Kuter geschreven als Kuiter
en Kuiterl (Kutert hoort men ook), en ik verneem dat er
vroeger 'n geslacht Kaaiter woonde, dat zich Kooiter schreef
(vgl. aiin Eemsland; Schönhoff, Emsl. Gramm., 126 ben.). Mnd.
Keutenbruwer zal dus wel geen gediftongeerde fi hebben
(Lasch, § 204). De beide andere ndl. woorden kuit (lichaamsdeel; viskuit) wekken de gedachte aan 'n grondbegrip
'week, slap'; denkt men zich hierbij 'n i-st. küt als biernaam (vgl. voor de bet. scherpbier), dan zou zowel kuut(e)
als koit(e) verwacht kunnen worden (syn. is dun I). - Lui/,
ook met -el en -en, heeft verschillende bij Franck-Van Wijk
te vinden betekenissen, en op 't Hogeland die van 'bocht
in 't go ui (vak in de schuur) voor 't dorsblok', in Maastricht
die van 'rand van 'n hoed' (f.; Breuls, Vademecum); aanneem lik is i-st. -lûf die, gelijk zo menig û-woord, nauwe
verwanten met au heeft. - Puin, of iets wat daartoe te
herleiden zal zijn, heet meer dan een onkruid; voor 't Bilt,
Betuwe, Utrecht, Zuid-Holland, Voorne-Beierland heeft Heukels puingras 'kweek, triticum repens'. Voor Noord-Brabant
wordt in Onze Volkstaal, I, 170 en 11, 169, Uil opgegeven;
Uil zou o.a. op 't Bilt uu zijn. De naam behoort tot die welke
I) Daar Oudfrieee I gelijklik Umlaut i. van d en d. denkt men
hierbij onwillekeurig aan Oudfrie. breide,) bruid met gelijke afwijkiDg;
maar voor ui baat dat niet.
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veelal in 't meervoud zijn opgegeven, maar in Zeeuws-Vlaanderen is puinen (zeker plur.) klavervreter, orobanche minor.
Is in beide gevallen biezonder schaadlik onkruid 'vernieler'
genoemd, zodat verwant is ags. panian verbrijzelen? Uit
Paque is opgenomen puinen als Vlaamse volksnaam van
huttentut, camelina sativa. Nl. Wbo geeft reden op om bij
huttentut als grondbetekenis 'klein grut' aan te nemen; vla.
puinen zal ook zo zijn op te vatten, en dus ook bij panian
behoren. - Puin in de gewone betekenis zou dan van gelijke
oorsprong wezen; voor Uil naast uu z. blz. 38 gluister(en). Ru'f dwaallicht, in De Marne, is verwant met ruil (zie blz. 19),
en nader met ruien en vooral met zndl. ruiven ruien (vgl.
strijden en streven, en verouderd strijven); voor de betekenis z.
ruil. - Ruif in Westerwolde zou ui! bewijzen, wanneer dit
aan Ter Laan opgelteven woord vaststond, maar hij kon
geen bevestiging krijgen. Ik geloof aan de in Franck-Van Wijk
verworpen grondbetekenis 'waaruit gerukt, geplukt, gevreten
wordt'; vgl. bij Ter Laan 't syn. reep, reup naast reeptt'
rukken, scheuren, trekken, reuptt' met geweld losscheuren.
- Schuin(s) in Noordhorn en westl. Wk., schuins bij Van
Weel, Westvlaams scheun, brengt in verzoeking, uit te gaan
van ·skani> dial. schuin. Daar de adv. op -0 uitgingen, is
dan skoüno aan te nemen; doordat het adv. zoveel vóórkomt, vermocht het, het adj. skaane, sköUne te veranderen in
skoüne> schoin(e), dat vervolgens ook adverbium werd. Waar
a gepalataliseerd is (dus waar tuun of later tuin gezegd
werd), kan schuun 'of schuin 't oude adverbium voortzetten.
Gron. schuuns, nu adj. en adverbium, - ahans in de Stad.
zoals schuin(s) in 't Wk. - kan zijn de adverbiale genitief
·skanies. De vocaal van ·skaunian (zie Franck-Van Wijk
schuin) heeft fri. skean < skaunaz. - Mnl. spoite spat, vlek
kan < spati- zijn; z. blz. 30 tuit. - Stuit is in 't Wk. geslachtsnaam, geschreven Stoit; elders leest men Stuit. In de stad
Groningen hoorde ik ook Stooit - ontstaan uit geschreven
0; (of ooi; vgl. bov. Kooiter)? Reeds in 't mnd. heette alle
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wittebrood stoet, zoals nog o. a. in 't gron.; men kan dus
gissen ·stûtio stoetbakker > st,äte .. ·stoüte door 't grondwoord.
Zie ook Rekeningen der Grafelijkheid van Holland, II, 249,
Nanne Stoyts boy. - Ook struis adj., Westvlaams meestal
streusch, zal wel 't gewone suffix .isk· hebben, niet -sk- zoals
os. enz. malsk, zodat ofri. ·strûtsk (zie deze Mededeelingen,
deel 63, serie A, nO. 5, 15) de Umlaut mist door Anlehnung
aan 't verbum ·strûtian = ags. id. De eu in genoemd dialekt
representeert dan evenzo uil als in harpuis en schuins,
beide met wvl. eu vermeld in Onze Volkstaal, 11, 12, en
vermoedlik in kleut(e) naast klute kluit (zie boven 32).
De woorden voor troffel komen in Groningen overeen met
die men elders hoort; ze zijn truvel, troevel, truvvel, trovvel.
Dit schijnt te wijzen op trûvil trûval. Evenzo heeft b.v. het
ouder en 't dialekties ndl. met en zonder Umlaut en me:t en
zonder geminatie scheutel, schotel, schuttel, schottel. Dit naastelkander verklaart Westerwolds truivel.
'n Viertal van gelijk uiterlik is bluister(en), ftuister(en),
gluister(en), wuisteren ; ze tonen tevens semantiese overeenkomst.
Blaaien en bloeien worden etymologies verwant geacht.
Te onzent lopen de betekenissen min of meer dooreen.
Blaaien is 'waaien', 'blazen', maar bij De Bo 'blaken, laaien',
bij Schuermans 'licht verbranden, verzengen'. Westvlaams
blaaien en blaaisteren worden niet gebezigd van wind of
dgL, maar van vuur. Mnl. bloeien, in de betekenis 'roosteren,
schroeien', intr., staat daarnaast zoals sproeien naast ,praaien.
Wegens deze feiten verwondert men zich minder over de
vele betekenissen van bluisterg bij Ter Laan, die berusten
op 'winderig', op 'warm' en op vermenging van deze; bluister
is zoel windje. Nl. Wbo kent 'winderig' als oostlik en haalt
Draaijer aan; bluisteren heeft het als 'knetteren. blaken',
'schroeien, tr. en intr'. Daar gron. bluisterg en oorspron·
kliker biMsterg op Ö i moeten berusten, zal gron. blaaisterg

+

132

35
dezelfde oorsprong hebben; het komt voor waar men ook
flaait", enz. zegt. 81eiun blazen (zie NI . . Wb.) schijnt 'n
afleiding als ohd. ir-grû (w) ison naast in-grûen. Was,
parallel met ir-grûson, ontstaan bidson, dan zou het, wegens
reeds bestaand st. bldsan, weinig levenskans gehad hebben;
(ver)blaasteren (NI. Wb., 11, 2823) tr. 'verschroeien of dgL'
zal, indien denominatief van blaaster, wel op 't sterk ww.
berusten. Beter kans had blOson; misschien berust hierop
bloezen blazen (NI. Wb., 11, 2927 bov.). Oostfries blüstern
heftig waaien zal wel *blustiron voortzetten, met vocaal als
ags. blysa fakkel e. a. die Franck-Van Wijk opsomt; oostfri.
blüsen blazen (-er enz. wind), ook bij 't roken [waarbij blüse
tocht, dat slechts dan op blûsian kan wijzen wanneer men
naast flas-: flus- (z. ben.) blas-: blus- aanneemt als, zij het
secundaire, wortel] schijnt daaruit geabstraheerd. Van eng.
bluster acht New Engl. Diet. onzeker of het beantwoordt
aan dit blüstem; wegens de Schotse uitspraak met a is ndd.
herkomst aanneemlik. Het werkwoord verschijnt pas 1530;
1494 blustrynge heftigheid, winderigheid of dgl. (van de
duivel); the blus fe ring of her look is uit wat onzekere tijd,
1480-1506; daar deze b. verheugt, is ook hieraan 'n voorstelling als 'warm', 'glanzend' of dgl. te verbinden. In 1513
is blusterand onstuimig waaiend.
De adjectiva op -eng kunnen komen van 'n niet meer Ie
vinden substantivum van gelijke formatie als fluister, gluister,
maar ook van 'n werkwoord. Onderstelt men *blOison, dan
is wel ui Terklaard, maar niet bi, aai: tegenover Ter Laan's
blaaisterg in 't Oldam bt, biMsterg in de Veenkolonieën staat
ook in die streken blui", bloeien enz. Aan te nemen is dus
een afleiding als b.v. ohd. kienster kleister bij kienen, m.a.w.
*blOister. Dit had, .v olgens Holthausen, As. Gramm.,§64, dubbele
uitspraak, blOi/ster en blois/ter. De tweede leidt tot ten volle
verkorte vocaal: bloister, van welke genoemd blbister-g wel
in quantiteit verschilt, maar op te verwachten wijs (vgl. b.v.
haaide heide). Met ndl. bluisteren is van gelijke oorsprong
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ndd. bleustern glanzen, branden, flakkeren. Ndl. blaaisteren
doet bldtïster onderstellen; naast aai had reeds 't mnl. de
gewone bijvorm ei, wat evenwel ook bldis/ter kan voortzetten.
Het Nl. Wbo heeft fluister flikkering, glans, gloed en
fluisteren flikkeren, stralen, nog in Noord-Holland en Groningen. In Groningen staan bi en aai evenzo naast ui als
in bluisterg; 'n subst. is 'opflikkering; grote vlam', 't verbum
'met 't grote vlam branden'. In 1837 vermeldt Taalkundig
Magazijn, 11, 335, gron. "f I a i s ter e n, het flikkeren der
kaars". Op flas-, parallel met blas-, wijst Talk-Torp onder
flaas: eng. dial. flaze to blaze, zwe. dial.flasa heftig branden.
Daarnaast flossa van u-wortel; evenzo, zegt Talk-Torp, eng.
flush naast flash. Eng. fluster, dia I. flowster, to excite, stimulate; later : opwinden door drank, opgewonden wezen en
dgL, doet denken aan 'n grondbetekenis als '(doen) opvliegen'.
New English Diet. wijst op nijsl. flaustr hurry, busde,
flaustra to bustle. 't Eng. verbaal subst. flostrynge verschijnt
in 1422, overigens vindt men 14 behalve in genoemdflowster,
en oi in daadlik te noemen woorden. Dit flostrynge zou
men willen verbinden met (saks.) Oostfries flöstern, flüstern
ruisen (ook van vogels in de bomen); vormen met dergelijke
betekenis die op flus- wijzen zie b. V. Franck-Van Wijk
fluisteren. Maar 't Oostfries bezit ook flöstern verhuizen
(ook van boden die van dienst verwisselen), alsmede flösen,
fl6sen rondslenteren, en hierbij schijnt mij te behoren eng.
floisteringe beggers 1569, floistering, dartel, bij Halliwelll847.
Dat laat zich moeilik in verband brengen met Indogerm.
pelII, pla branden, wat Talk-Torp konstrueert (zie o.a. flau).
En toch vindt men bij Franck-Van Wijk onder flikkeren ook
bijeen: Kil. vlaeken flikkeren, zwits.-elz. flaeken vlammen,
on. flakka doelloos rondzwerven; mnl. flaekeren vladderen,
laat mhd. vlackern flikkeren, meng. flaceren vladderen (ags.
flacor in de 2 voorbeelden van 'n pijl, dus 'vliegend'), on. flqkra
omzwerven. De betekenis 'branden' schijnt ontstaan uit 'vlammen', 'flikkeren' en deze uit 'heen-en-weergaan', welk laatste ook
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in fluister(en) nog gevoeld kan worden. Men heeft dus te
denken aan dezelfde wortel als in gri. ?rÀl1.lIa. dolend, zwervend enz .. ?rÀI1.~W slaan, van de rechte weg verwijderen, doen
ronddolen; pass. verdwalen, zwerven - welke Boisacq verbindt o. a. met lat. Plangö met geraas slaan, ags. flacor (zie
bov.); i. v. ?rf-ÀlXlIaç noemt hij peldq- en peldg- "élargi" uit
peld-. Zulk 'n vereniging van betekenissen zou men dus ook
aan germ. fla-s-, flo- willen toekennen, zo ook aan germ.
flus-: veranderen van plaats> heen-en-weergaan > flakkeren,
branden als 'n stroovuur. Dan dient evenwel fluister(en) niet
van 'n -s- wortel afgeleid, maar van *flo-t'ster > floister. [Eer
nog dan s-verlenging q-verlenging; naast ohd. flagaron, on.
flQgra is denkbaar *flogian, *flogister> flot'ster; vgl. blz. 41
druieln. Zie b. v. Franck-Van Wijk vlaag, ook voor Indogerm. a: d : ê.].
Glut"ster heeft Nl. Wbo in 1610 op een duistere plaats,
naar 't schijnt 'gloed, minnebrand', en gleut'sleren, gluystren
blaken, van vlammend vuur en fig., uit Oudaan : in Konradijn
eens met uy, eens met eut', in Lijkgedachtem's van Vondel
eens met eut·. Nu dient vastgesteld, of Oudaan's spelling
afdoend Ut'" bewijst. Vóór Toneelpoëzy wo.r dt "Aan den Lezer"
meegedeeld: "De spelling ... hebben wij, zo veel doen lik
was, naar die van EU geschikt, dewyl die verre de eenparigste, natuurlykste en gemakkelykste is". Ik heb daarom,
behalve Konradyn, ook Eli nagegaan, en natuurlik Li,ikgedagtent"ssen. Toneel-poëzy is gedrukt 1712, Poëzy, wa.arin
Li,ikgedagtenissen, eveneens; daarom las ik nog Uyt-breiding
over het boek Jobs, van 1672. Ik merk even op, dat men
steeds 1u(u)keloos leest, met di al. uu van ruken ruiken; vgl.
Tijdschnft, XXXVIII, 298. - Konradijn heeft voor Ut'l uy of
ook Ut' (ook in Arethuis', Syracut's', dus met uitspr. ui; ui
vóór r vond ik evenmin als ruikeloos). Met Ut"! spuiten en
stuiten: 140 't spuyt, 159 en 162 pl. prs. speuyten; 104 steuyt
-ze (ze subj.), 105 3e ps. stamerstuyt (en hakkef), 121 uyten:
stuyten. Gruys rijmt 168 op huys, maar zal ook bij Oudaan
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wel uil hebben, want ik vond geen andere spelling (Eli 211
gruys, 231 begruyst, 256 huys: gruys; Job 86 begruyst). Het
verworpen huis van Eli heeft, trots de titel, voor Uil steeds
uy, ook in huys. Buit blijkt Uil te hebben (anders dan gron.
buut): 224 beuyt znw.: steuyt ww., 237 beuyt. 't Mnl. en de
dialecten wijzen op Uil; kan ui J betekenen, dat hd. Beute
tot de in Ndl. overgenomen militaire woorden behoort?
Stuiten komt vaker voor; 190 nabuyten: stuyten, 206 afsteuyt,
234 besluyten: stuyten. Nog noem ik 235 ba:zuyn: schuyn (s.
met onzekere dift., maar z. bov. 33), en Uyt-leyding 2e blz.
peuynhoop (anders dan dial. puun; vgl. bov. 33). Liikgedagtenissen heeft alleen nog 508 verluiiende, wat evenwel ook
-ilde kan voortzetten. In Job is Ut' l uy; ook 30 buy op buy,
184 buyen. 91 (huys:) harpuys zal Ut·· hebben, en dial. harpuus zal adaptatie van ndl. -Ut's wezen, want 't ofra. heeft
slechts harpot·s. Ut'· hebben verder: 4 meuyteling (vgl. mnl.
moiter), 8, 20, 28 beuyt, 114 buyt buit maakt, 137 'het leuye
liiJ, 204 tweemaal inf. steuyten, eens in rijm op van buyten.
- Dit bewijst, dat voor O. zoals voor Huygens uil in klank verschilde van Ut", maar niet veel; immers de eerste kon ook wel
als de tweede worden gespeld, en kon ermee rijmen. Aan te
nemen is ouder *glot·ster < *gltHster, bij glót·an. Ook hier bestaat,
naast ó(i), as, us; z. b.v. Franck-Van Wijk glas en gloren. (Vgl.
ook ald.fnas-,fnus-,fnó-s- i.v.fnie:zen.) In de Altmark isglustren
met glinstrende ogen aanzien; misschien verklaart de gevoelstool? de facultatief lange voc. bij Schambach in glustng vurig,
van ogen gezegd, gluster die zulke ogen heeft; evenwel heeft
hij ook glû gloeiend (glot'en gloeien): geabstraheerd woord?
Wut·steren, weisteren is parallel met bluisteren, blet·steren
als men aanneemt dat ui berust op de ó-trap die got. waiwó
heeft. Het beduidt, zegt Muller, "druk, rumoerig zijn, in rep
en roer zijn of brengeq"; zie voor de betekenis verder Mnl.
Wb., en Schambach wet·stern, doelloos heen-en-weerlopen,
wild rondlopen. Op de beide oude plaatsen wordt het toegepast, intr. op de wind, trans. op wat door deze bewogen
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wordt; dat past bij oorspr. *w3ister. Muller laat wuisteren
ontstaan uit weisiere", zooals wuiven uit weiven ; doch in
dit woord kwam lab. ook ach ter ei, terwijl weisteren
'n klankgroep heeft zoals weite.
In Tijdschrift, XL, is door Muller en Boekenoogen ui gekonstateerd naast ou < ol, nl. bij oorspr. alt en aid. Walterus
blijkt ook Woitinus ,te heten (reeds 1221), m.a.w. Wouter
wisselde met Woittn. Op ui' wijst naast deze spelling
Wueti~, Wuetyaen, Wueytiaen, Weitin. Weitinus in 1210
heeft niet reeds wvl. ei < ui; vgl. te Dordrecht Weytin 1284-'6.
Verder is niet slechts Weitkin aangewezen, maar ook Woit,
Weit, later Wuit, en Woite als lat. gen. van f. Woita. Jacobs,
Het Westvlaamsch, blz. 30, heeft in 1302 Weten, 'n vorm als
kiene klein. Boekenoogen heeft Boidinus ± 1144, en 1178 =
8alduinus 1180, Jacobs Boidin(tJ 1176 .en '8S; B. heeft Beidin
't vroegst (1284-'5, Dordrecht), en Buedin van Waes 1285-'6
(Dordr.). "In verkorten vorm" Boid Hulst 1326. Gen. Boides
bij J. in W. VI. reeds 1238, Boids 1285; Beuts Ieperen 1384,
Bueyts Brugge 1411; Beits Muide 1388; tans wvl. geslachtsnaam
Beyts. - Verder bespreekt Muller wuiteren rumoerig zijn
of dgl. (met oi en Ut), XVlIe eeuw. Bij wuiferig vrolik,
opgewekt zou ik als grondbetekenis aannemen 'woelen,
beweeglik zijn', en het met wuiteren plaatsen bij wouteren
vlotten, als afleiding van wouten, en dus = mnd. walteren
(vgl. Tijdschrift, XL, 163 v.). Daarnaast noemt Muller 't eens
aangetroffen woijten, rijmend op stoijten en jlojjten.
De I had, zoals bekend is, u-timbre. Toen men nog zei
Walter, Bald(w)in(e), toen stond daarnaast, met in hypocoristica gebruiklike inkorting, Waltîn, Baldîn, waarin î wel. licht pal. tI, dl veroorzaakte, en al of niet hierdoor lu
wijzigde tot lil. Toen Wal"ter, Baludwin(e) werden tot WOl"ter,
Bàl"den(e), werden Waliltin, Balildîn tot WOliltîn, Bolildîn;
toen de twee eersten werden Wouter, Bouden(e), werden
de twee laatsten Woütln, Boüd'in, vervolgens Woitin, Boidin.
Maar lil is minder gutturaal dan I"; hierdoor was de over137
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gang van al tot iJl facultatief, en uit bewaard Wallitin, Baili dîn werd Waütln, Baüdïn; hieruit facultatief 10 Waiftn,
Baitlin> Weitin, Beidin, 20 WiJutTn, Boudïn 1). Mansion, Handel. 12e Ph ilo logen congres, 53, noemt NotÏ = Arnout. - Wuiten
ww., enz. In de bet. 'draaien, rollen' stonden vanouds walton en
waltian naast elkaar; het tweede werd weltian, maar daarnaast kon door invloed van het eerste waltt'an ontstaan, dus
ownfr. walaten > wotÏen en wetïen. Van wetïen is geen spoor
gevonden. Van spaarzaam aangetroffen wotÏen > wutïen kon
men 'n adj. wutïsch vormen, geassimileerd wut'sch, WUt's; uit 'beweeglik' ontwikkelde zich 'los, zwierig', waaruit het begrip
'los' kon verdwijnen, evenals men soms bij zwt'eng bespeurt.
Ik zou dus voorstellen - en hierin gaat de schrijver mee wuysch, Tijdschnft, XL, 163, niet te verbinden met wet·dsch.
maar te houden voor grondwoord van weuytserd 162. - Men
zou op 't denkbeeld kunnen komen, evenzo touter(en) te
verbinden met tuitelen, en dit dus te scheiden van ags.
tjltan; maar Ut'! of z'n representant vindt men hier in sa.
dialekten, en daarin blijft I vóór t.
Ten slotte bespreek ik enkele op zich zelf staande woorden.
Drut'eln is in 't Wk. 'de klank met 'n draai rekken', 'draaien
bij 't zingen'; omdruieln 'omzeuren'. Als Hogelands heeft
Ter Laan druif':!, talmen, treuzelen: ook drutj1}, druldj1},
drultj1}, drul1}; zonder streekopgaaf 't vrij algemeene drutj1},
drut1} aarzelen. Uit dit en drut'eln konden de andere vormen
ontstaan: maar zie ben. de Middelnederlandse. Ter Laan's
droudj1} , droud1} zal wel, evenals druldj1}, oorspronkelijk tj
hebben en dus suffix ·tjen (de d van droud1} - elders drlJu1}
van plan zijn; ook: treuzelen - bedoelt glide). Voor ndl. drut'1) Uit hypocoristies BOlldln naast ·in is BOlIdewin te verklaren als naast

·win opgekomen analogievorm ; evenzo ontstonden dan Gosewin, A/erDln

enz. naast -in doordat Gosin enz, naast ·in bestonden. Van deze ontwikIing ~ ia ev. inwerking van lat. Ba/dtl·intls, ofra. Batldtl·in niet te
ondencheiden.
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len is met Franck -Van Wijk 'sluipen, stilletjes gaan' bij
Kiliaen als oudere betekenis aan te nemen. Ik breng het bij
dragan in de oude betekenis 'trekken', met de vocaaltrap
van on. dróg streep, ozw. drëgh slede; dus *drogilon, vermoedIik bij *drogian met gelijke vocaaltrap van de a-wortel
als fogian, hwott"an, sokian, als on. kefa verstikken tr. naast
k(u)efia, als ozw. sëma, own. sóma naast own. sama passen,
e.a. Reeds oudsaks. is g meermalen verdwenen vóór i, zodat
men *droilon mag aannemen. De betekenissen van 'm nl. droe(t)len. droilen, drul(ljen kunnen teruggebracht worden tot: 'n trek
spelen, betrekken. Voor verkorting der eerste vocaal van oi
bestaat hier niet dezelfde reden als in blot'(j)an, maar wel in
*drot'an < *drogt·an. Hieruit wordt drot"len, drut"len voor droet'len
begrijplik. Voor 't ontstaan van de andere vormen is te wijzen op 't ongewone van de groep oet'l.
(Gruil", in Nt'euw Gron. Wb. acht ik anders ontstaan, n.l.
uit groal", door inwerking van grut'",; in beide betekenissen
kon dat licht.)
Spuien en mnl. spoije, spoei.;e, spet'e moet ui! hebben. Minder
waarschijnlik dan spujo(n)- acht Franck-Van Wijk spu-, "een
auslautvariant van spo-, waarvan dan spo e I e n kan komen".
Maar spo- zelf kan dienen: *spojii> spöije > spot'e> SPUt'; Of
het te grond ligt, blijft de vraa~.
De schaarse overlevering staat al te vaak alleen gissingen
toe. Zo zegt men in 't Wk. tut'sk", herhaaldlik teugjes doen,
langzaam en lang drinken; veel van kinderen - ook wel:
half drinken half morsen; subst. getut·sk. De uitgang is als
in de synonymen lePk", (naast ndl. leppen), lupk", (naast
lubbern), putsk", (elders putj",; putsen opgevat als nat maken ?),
van welke tuiskr,z verschilt doordat het betreklik veel drinken
onderstelt, maar ook doordat het niet staat naast 'n verbum
zonder k·suffix. Ik onderstel, dat het blz. 30 genoemde tuit niet
altijd zo enge betekenis had, en dat *tutÏsken er van gevormd
is naar schijnbaar bij put behorend putsken. En het komt
mij voor, dat van ver de meeste woorden met Uil 'n niet
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onaanneemlike verklaring te geven is. Weliswaar bestaat geen
objectieve maatstaf voor wat nog aanneemlik is. Vind ik b.v.
voor 'kiskassen' nwfri. skûlje, skrtilje, skûdelje, skûlebû(r)lje,
skûlderje, dan is voor mij "aanneemlik" : suffix-A blaut -al-: -ui- ('t
laatste opgekomen in afleiding van germ. adjectiva op -ulo)
tussen ·skodel- > akuil- en skûdel- (denklik rekking van u),
syncope in skûl-, dissimilatie in skûl-der- voor skûld-el-; maar ik
begrijp dat er zijn zullen voor wie dit 0 n aanneemlik is,
b.v. wegens de betekenisovergang 'heen-en-weer doen gaan'
> 'kiskassen'.
Er zijn op allerlei gebied meningen die hun opgang niet
danken aan kracht van argumenten, maar aan 'n tijdstromin~.
Ook expansie wordt in zo grote omvang aangenomen doordat
ze zulk 'n stroming in 't gevlei komt. Men leze b.v. de aanhef van Kloeke's Reflexen. Aldaar wordt dan ook, blz. 3,
gezegd, dat de schrijver "deze opvatting aan het voorbeeld
onzer diminutiva had trachten te illustreeren". In Ti}dschnft,
XLIV, 21-43, is aangetoond, dat "gemouilleerde" suffixen
eeuwen te vroeg in 't Noordoosten voorkomen om ze aan
de geweldige Hollandse kultuurdruk toe te schrijven (sinds
1372), en XLV, 45-49, was ik genood~aakt dit nader te betogen. Daar deze uiteenzetting niet de gehoopte uitwerking had,
ben ik, XLVI, 88-125, uitvoerig op de zaak ingegaan, en heb
aangetoond dat genoemde suffixen deels berusten op -tk- > -Ij-,
dus slechts ten dele op mouillering in -kin (deze is er
erkend; zie ons Tijdschnft, XLVII, 123-144); dat tj> tk
wijd en zijd voorkomt, en dat "mouillering" in -kîn in
't Noordoosten en in 't Zuidwesten zogoed als in Holland
oud is. De Friese suffixen bleken, anders dan steeds was
aangenomen, uit Ik- ontstaan. - Het meervoud op -s zou in
't Nederduits stap voor stap van west naar oost zijn gegaan;
de bekende feiten staven dat niet en bewijzen geen Dietse
invloed (De Nieuwe Taalgids, XXI, 143-147). De onderstelling
van Franse expansie - sit venia verbo - was reeds door
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Salverda de Grave weerlegd. - In deze Mededeelingen, deel 63,
serie A, no. 5, is de expansie bestreden van uu en later van
ui uit Zuid·Nederland over Amsterdam. (Het daar gevoerd
betoog, dat û en i zich niet parallel hoeven te ontwikkelen,
wil allerminst zeggen, dat ij wèl in Holland is ingevoerd.)
Daar is ook weersproken: expansie van de Hollandse tong·
val over 't Noordwesten van 't Westerkwartier; expansie van
·e achter Groninger woorden door immigratie uit het Zuiden,
ten dele uit Duitsland; expansie van 't reflexief uit het Hoog.
duits over het Saksies van later tijd. - Wat de gelijke ont·
wikling van j of j uit d en van uu uit û betreft, meen ik
boven te hebben aangetoond dat die niet hierin bestaat, dat
een zuidlik verschijnsel na 1585 in Amsterdam zich vertoont,
of altans (zij het wellicht vroeger) in Holland, en van daar
uit later elders, maar hierin, dat beide overgangen allerwegen
inheems zijn.
'n Geestelike stroming is zeker wel de voornaamste, maar
niet de enige oorzaak van zulke onderstellingen; er komt bij,
dat men 'n verklaring zoekt uit wat men kent, en als de zo
gevondene zekere waarschijnlikheid bezit haar licht aanvaardt.
Bekend is bij de beoefenaren van al onze tongvallen, ook
van de Friese, onze landstaal; . onderstelde overnemingen
uit deze houdt men licht voor waarschijnlik, omdat andere
van die aard zeker zijn. Zo heeft men telkens woorden met
uz" gehouden voor ontleend aan haar, hoewel ndl. Uil niet
verklaard was (en m.i. niet kon worden zonder dat tevens
die in de ndl. en fri. dialekten dat was). - Afleidingen als
van Groninger t~i uit ndl. tij konden vermeden zijn bij meer
kennis van verwante tongvallen. Ook dit toont, dat men met
aannemen van expansie zeer voorzichtig moet zijn, al moet
men zich tevens hoeden voor onberedeneerd afwijzen waar
de gronden vóór voldoen.
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NASCHRIFT
Van Haeringen betoogt tans nader, dat j uit d in Holland
betreklik jong is; evenwel behoeft niet elk e vóór 1550 onhollands te wezen, daar voorposten zogoed als zuidlike invloeden mooglik zijn. In stee van voorposten te onderscheiden
Viln het eigenlike leger, kan men intussen, zonder beeld gesproken, overgang tot i i n ver s c hili end e tij den aannemen, zoals we voor 't N . O. moesten doen. Ook in Holland
zal koieren ouder zijn dan rooien. En wat Van Haeringen
vond, laat zich zozeer vermeerderen, dat reeds daarom deze
opvatting de voorkeur verdient. Ze brengt niet noodzaaklik
mee, zuidlike invloed d a a rna ast te ontkennen. Want wanneer 'n streek reeds tot 'n verandering overhelt, zal deze te
meer kans "hebben, wanneer de nieuwe vorm telkens gehoord
wordt van vreemden met wie men in druk verkeer is. Het
inheems-zijn der verandering blijft daarbij erkend, en bijgevolg is con ver gen t eon t wik kei i n g dan aangenomen,
waarover ik reeds sprak in deze Mededeelingen, dl. 63, nO. 5,
blz. 39 en 40. Deze heeft intussen ook dan vaak plaats, als
het onderling verkeer van geen betekenis is; verwante tongvallen zijn grotendeels-gelijke bodems die grotendeels-gelijke
gewassen voortbrengen. Meillet stelt zelfs als regel, dat na
spraaksplitsing het nieuwe in de ontstane spraken, voorzover
't niet afhangt van voorwaarden aan deze eigen, gelijk of
altans gelijkgericht is. En in volstrekt of prakties 0 nverwante
talen ontbreekt gelijke verandering niet, zelfs bij gemis van
verkeer. - 'n Voorpost zou b.v. licht geacht worden goei
goed in Frieslands Zuidhoek, dat dan daarenboven hyperkorrekt is. Maar waar dit thuis hoort, is hjoed vandaag ook
hjoei, en het is aangewezen, ze gelijk te beoordelen. Uit
Holland kunnen niet beiden komen. Maar beiden komen
telkens te pas; met enig recht kan men dus de ,i-vorm voor
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"gemaksvorm" houden (en onverbogen en adverbiaal goei voor
onoorspronklik). Zou ook Zuidnederlands kaad kwaad er
een zijn?
De gang van zaken in Holland dienen anderen vast te
stellen; echter heb ik na Van Haeringen's uiteenzetting opgetekend wat ik in de bekende woordeboeken enz. vond. Deze
beperking was voor mij noodzaaklik, en ontheft mij van 't
aanwijzen der vindplaatsen. Maar allicht stelt iemand die
kontroleren wil prijs op de volgende inlichting, welke ik dank
aan de welwillendheid waarmee De Vreese mij hielp uit zijn
schat van Bouwstoffen van het Mnl. Wbo In dat Wbo is O.
K. V. Delft J, 33 = Btjdr. voor Rechtsgel. en Wetgeving,
1876, 425; enz.; en 11 is jaargang 1882,277 vv., want Verdam
citeert naar afzonderlik gepagineerde overdrukken. En O.
Vaderl. R. bedoelt niet de Rechtsbronnen zelf, maar de Verslagen en Mededeelingen, wat men trots I xxv niet licht merkt.
Wat Holland met Groningen gemeen heeft, noem ik niet
weer tenzij als oud. - Hoewel nogal 't een en ander zal
ontbreken, ook omdat ik te onrechte dacht dat de vorm wel
Brabants kon zijn, blijft genoeg over om te doen blijken dat
inderdaad de door Van Haeringen geraadpleegde kluchten
geen juist beeld geven. Wellicht vervalsen ze weinig, maar
bestonden veel dubbelvormen - etlike bestonden zeker -,
en vermeden ze die met i. 't Onderstrepen van de tegenstel.
ling Holland-Brabant, ook door V. H. opgemerkt, ligt in hun
aard; terwijl 't Antwerpsch Idioticon goa-, gaoeslaogan en
·nd oppassend opgeeft, zegt Bredero's held slaget 't eeten gay.
En tegen hun getuigenis in zijn er in Holland - en Utrecht
- vóór 't allerlaatst dei 17e eeuw wél duidlike i-vormen,
en andere dan juist goeie en kwaaie.
Kwaaie, en Huygens' braeyen, draeiien enz., wordt reeds
versterkt doordat Huygens als H a a g s in 1621 geeft raeye
raden, verbum. Men leest bij Bredero gaay, verkleinw. ga(a)yken
en gae;'ingh, bij De Groot gaiing, bij Hooft herhaalde lik gegaaid 'n paar vormend, bij R. Visscher hetzelfde, bij Vondel
143

46

bloemen die wel gaeien, bij de Zeeuw Cats ga(e)iJtjen en gay,
bij de Zeeuw De Brune gaey-zuchtig; bij De Decker maei
made zoals bij Huygens maeyen; bij Cats laykens laatjes; bij
de Dordtenaar Van Beverwijck, t 1647, schappraeyen graaiig
graag; bij Vondel waeyen kuiten; bij Coornhert 1605 braey
kuit (bij de Deventer Van der Veen 1642 brayen kuiten; deze
schrijft vlade als vleye). Reeds in 1536 heten lekken in 'n dijk
in Utrecht wayen voor waden; ook staat waye viermaal in
de Costumen van Buren, in Mnl. Wb. als O. Vaderl. R. I
aangehaald, opgetekend in 1569 of '70; in genoemd Wbo vindt
men uit "Arch. V. Buren", 170, 't adj. waych = wadich;
Dordrecht 1494 layken ww. ; later elders. - In de Amsterdamse Handvesten van 1571 staat oyevaers, .in Koock-boeck
(1599, Delft) oyvaren; hierin ook doyeren, bij Hooft dooyer,
bij De Brune twee doyers (doch Bredero doren; dubbelen in
de trant van de Groninger dorpsnaam Rooieschoul, Roschoul
Rodeschool zijn zo ongewoon niet); Huygens heeft noyen
nodigen en noyt, Doedyns ik noot'; bij Cats staat oy/ick voor
oolt'ck; Bredero zegt: Royt uyt u oordeel, haet en gunst.
Zie nog Ndl. Wb., schroden I, rooien I; ook de i-vormen bij
roeien Il? Dooie, root'e trof ik niet aan, maar wel bij Coornhert een bloy mensche, bij Van der Does het duyfken bloy.
De Hollandse afschrijver bracht reeds in Reinaerts Historie
ghecroeien partic. van cruden (hier heeft zelfs Zaanland enz.
gekrooien naast gekroden). Ik zou hier bij willen voegen Ndl.
Wb., looi lll, bekend sedert 1503 (Meruia). Westerbaen noemt
de looi 'n garen deken die men legt voor de uitgang van 't
konijnehol; vg!. dus ohd. lodo en wat verder staat bij FranckVan Wijk IUt'er, alsmede door mij blz. 18 genoemd lode. Na oe bleek spoet'en spoeden reeds aan Van Haeringen zeer
gewoon; verder vond hij bij Huygens Zaans goey, en passim
de scheepsnaam bo(e)yken (zie nog Mnl. Wb., boeyen, boeyt'nge;
en bo(e)yken als hutje, huisje in de Informaet'e op de Staet
van Hol/ant van 1512). Ook dit zijn geen alleenstaande gevallen. Zie vooreerst Ndl . Wb., roeien Il en IlI, schroden I
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(o.a. Hooft schroeyend; oe onoorspronklik). Weliswaar acht ik
broeien voor ongelovigen niet bewijzend, daar de betekenis
van broeden en broeien vermenging mooglik maakt. Maar
stoeien noemt Kiliaen Hollands, en 't is nog in 't Zuiden niet
thuis. Jan van Hout schrijft moei moe, Coornhert moeyerken
moedertje, De Brune moeyer baarmoeder; Van Beverwijck
(naast ghemoedig) moeyiger leniger, zachter; De Brune bloeyen
bloeden. De oudste bekende keur van Delft heeft roy roede,
en schrijft: "soe sellen die hoymakers hair ambocht vanden
hoemaken hanttyeren." Dit in keur 34, volgend op een van
1464; dan is weer gedateerd . keur 46, op 1488. De kopie is
van 1545, en 't ziet er niet naar uit dat hoymakers 'n modernizering - 'n vroege dan - is. Die onderstelling zou
trouwens voor de zaak niet baten, want de rekening der
Utrechtse Buurkerk van 1450-'1 heeft reeds hoymaker en twee
hoey, beide 't verdwijnen van a na l gemeen hebbend met
Delfts hoymaker, roy en met goey boven. Meer wantrouwen
zal men hebben tegenover geroeit en ongeroeit, van wijnen,
in 'n stuk van Willem III van 1330 (waarin "geroeit tordrecht
als sij hier voormaals geroeit geweest hebben"), gekopieerd
en "bevonden t'accorderen" in 1602.
In allerlei handschriften zal wel vaker i en y staan dan tot
onze kennis komt. De gedrukte stukken der "binnenkanselarij"
vooral zijn uitgegeven door juristen en historici, die geen
opgave deden van varianten met andere spelling, allerminst
met verknoeid geachte, en vaak weglieten wat op de zak en
geen licht wierp. V 66r de Delftse Keuren in Nieuwe BiJdragen, 1876, wordt op blz. 339 zelfs gezegd: "Waar de afschrijver zich klaarblijkelijk vergiste of soms het Delftsch dialect
gebruikte, veroorloofde ik mij de vrijheid het meestal gemakkelijk te herstellen juiste woord in den tekst op te nemen."
Wannneer dat dialekt van de afschrijver was, zou 't nog om
de ouderdom merkwaardig wezen - maar toch krijgen we
van roy en hoymaker in de keuren alleen kennis door onachtzaamheid van de uitgever bij 't verwijderen van dialekt.
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Bij de voorbeelden van mnl. oi uit ode schijnt *loiere luier
gevoegd te moeten worden. Het is op te maken uit Kiliaen's
loeyer, luyer (naast luere uit mnl. ludere), en uit luier op de
niet diftongerende Veluwe, mij bekend uit Van Schothorst's
proefschrift. Zoals ludere overeenkomt met os. lûthara, ohd.
lûdara, zo *loiere met ohd. lodara.
Daar Van Haeringen acht, dat Valcooch de Brabanders
nagevolgd zal hebben, zijn de aan hem ontleende voorbeelden
boven weggelaten. Toevoegen mag ik misschien slooien,
indien men nl. de op blz. 20 gegeven afleiding uit *sloden
aanneemt. In de Rekening der Buurkerk te Utrecht van 1435/6
leest men jan sloeyer, in die van 1438/9 van geryt sloyers
wegen; geryt sloeyer. Deze geslachtsnaam, zegt Mnl. Wb., "zal
wel eig. de bet. "sleeper" gehad hebben".
Aan blz. 39 kan toegevoegd worden, dat oi in 1317 in
Holland voorkomt in de Rekeningen der Grafelijkheid in
Willaem Boyts soen, I, 27, Jacob Boydeki.;ns sone, 48, Mau.
werin Boydekins sone, 81.
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WOORDEN W AARVAN DE AFLEIDING TER
SPRAKE KOMT
Weggelaten zijn de woorden welke klankwettig overeenkomen met andere van bekende afleiding. Groninger woorden
zijn niet als zodanig aangeduid, en b.v. spuit" dient ook voor
spuiten ndl.

aaiber(t), 15
bleizen ndl., 35
bleut", 3
bloezen ndl., 35
blooi", 3
bluister, 33
blüsen sa. oostIn·., 35
bluster(ing.) eng.,
35
blüstern sa. oostIn·., 35
boai", 16
boa(,)ts, -ke Irt·., 5
boei(e) ndl., 8
boet·e,
boet·ken,
boet·en ndl., 21
bot· (jongen), 24

bit·", 21
brut·er, 23
Buid(en) ndl., 39
buit ndl., 38
butÏeln, 30
daatïer, 27
djoet·e In·., 25

Dooie, 19
droe(t)len, druilen,
drul(l)en ndl., 40
droud(j)", 40
drut·eln, 39
druldj",
-tjn,
drul", drut(;)",

40
duit, 27
eu ver (oot·evaar)
dt·al., 15
jlot·stert·ng eng. 36
jlösen,
jlöstern,
jlüstern sa. oostfrt·., 36
jlut·ster, 36
Geucht·en, Geuke,

16
glut·ster, 37
Gootje(n), 17
groen, 13
gruil", 41
grut·s ndl., 30
grutÏ ndl., 30
GUt·, 16
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guil, 30
gutï(en) ndl., 29
haaibaat·, 15
haaien ndl., IS
heden·k ndl., 26
hoey (wet) mnl., 27
hut·(but), 15
hui (wet), 27
huik; huiken ndl.,
31
joei", 25
kaad zuidndl., 45
kaeije In·., 5
kaideln
Eemsland, 30
keek ndl., 25
k~ik, 25
kid/n, 6
kiedik Drente, 26
kiek, 25
kietelen ndl., 6
klaid, 31
kleute wvl., 31
klödde, 31
kluit, 31

50

klute oud en diai"
32
knoi'}, 24, 25
wilde knol Veluwe, 26
knooi'}, 24, 25
kok, krod(de), krok,
krol, kror, krot,

26
krui'}, 17
kui, 8
kui aan! 27
kuin, 32
kuit ndl" 32
Kuiter, 32
laat', 20
laaik'}, 15
laatt'}, 15
Lat'ns, 26
leiken ndl,,15noot
loat'ke, 20
loddt'ch, lodtgghe,
mnl" 17
lodske In'" 17
*loiere mnl" 48
Looi, 19
looi ndl" 46
loot'ke, 20
Lut', 17
lut', 17
Lut'er, 18
laange lut'er, 18
luierman, 18
Lut/, 22
lut/, 32

lut''}, 18
lUtter(n), 18
lut'woag'}, 18
mijt(munt) ndl,,28
moet' ndl" 8
NotÏ mnl.. 40
nou, 10
pehut', 15
poaiie lri" 23
poet"er, 22
poeije In'" 23
poest'}, 29
poier Kempen, 23
pofjer Iri" 23
pot'ste Bt1t, 29
pojer Kampen, 23
pooi(er)en ndl" 23
pother eng" 23
pudder eng" 23
pui(e)I, 18
puiier In'" 23
puin ndl" 32
putsk'}, 41
raat', 16
roat', 16
roalje In'" 19
(ui)troet"en ndl, 24
riJt', 16
rooi, ,16
(oet)röt''}, 24
rut', 16
rut'er (roer), 23
rut'er (Rohr), 23
rut/, 33
ruil ndl" 33
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ruik('}), 19
ruil, 19
rut"le(n)
Ov"
Geldi" 19
ruil'}, 18
rukeloos ndl., 37
schoat''}: 21
(oef)schoi'}, 'OOt''},

21
schut'n, 33
skaet'Ue) In'" 21
skuilje. skûd(el)je,
skûlebû(r)lje,
skûlderje lri" 42
sloaije In'" 20
slooi'}, 20
slut'er(n), 20
smui, 10
spo(e)iie mnl" 41
spouten mnl" 28
spruil'}, 19
sput'en ndl" 41
spuiie In', 30 noot
sputÏ'}, 28
Sputtsjeln',,29noot
stjoeiie In'" 25
stoa reg, 6
stoet''}, 24
strut'S adj, ndl, 34
strut'('}), 10
*strûtsk oln'" 34
stru(u)l'}, 19
Stuit, 33
stutÏ'}, 29
stut'tsjelri,,30noot

51
sukkeloare, 6
swaai,!, 16
swoai,!, 16
tli, 10
toaije. Iri., 21
todde lri., 21
tooi( '!), 20
truivel
WesterUlolde, 34
tu aan I, 27

tui(,!), 19
tuiere(n) Z. O.
Vla., 19
tuike oan Ilri., 27
tuil(en) ndl., 19
tuisk,!, 41
tuit, 30
tuitelen ndl., 30, 40
tuiterg, 30
tuitiek Iri., 30
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weuytserd ndl., 40
woyten ndl., 39
wuysek ndl., 40
wuisteren ndl., 38
Wuit(en) ndl., 39
wuiteren ndl., 39
wuiven ndl., 28
zaaier(n), 16
zoet, 13
Zuurdiek, 2

Van Haeringen vermutet, dasz Übergang von intervokalischem
d in j (l), gerade so wie Diphthongierung von î und ü~ aus
Antwerpen nach Holland vorgedrungen sei, aus Holland nach
Nordosten. Die Seltenheit dieses nordöstlichen j rühre daher,
dasz es sich bei j- Wörtern gleichsam um Vorzügler handle.
Recht bedenklich ist schon, dasz i auf der Veluwe, in
Deventer, in Kampen usw. viel häufiger ist als in der gebildeten
Sprache und in den seinerzeit masz~ebenden holländischen
Mundarten. Dazu weist sogar Groningen manches i auf, auch
in gewisz nicht übernommenen Wörtern. In vielen findet sich
~i (oder dessen Fortsetzung) < ode, also die Entsprechung von
ndl. Ut' in kut'eren, sogen. Ut· 2•
Es wird fOr sonstiges uit, z.B. in stutten, glut'steren, Wutten.
eine Erklärung. versucht.
Anhangsweise werden Belege dafOr beige bracht, das i aus
d auch in Holland ziemlich früh verbreitet war und zum
mindesten tief ins 14. Jahrh. hinaufreicht, und dasz dort sowie
in Utrecht schon damals sp ä ter e Apokope von -e stattgefunden hatte.
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