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1.Loop der Noordklei- en Woudisoglosse (blz. 35) —
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derheden omtrent het ra i: -verschil (blz. 36)
4. Nadere bijzonderheden omtrent het om um verschil (blz. 38) 5.Toestand langs de isoglosse(blz.40).
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VI JFDE HOOFDSTUK : De bewegingsoorlog tusschen
en W oud en
2
1. Enkele inleidende opmerkingen (blz. 43 )
46)
(blz.
e:g
(oog)
è: g, è: g
e: g, rag
rag
wè: g, wè: g we:g (wand)
3. wrag we: g, wrag
ke: pja (koopen) (blz. 50) (blz. 49)- 4. k1•apja
gá •al
6. ge:l
wits (weten) (blz. 50)
5. w.ztta
(blz.
53)
kil
(keel)
ke:
l
7.
(geel) (blz. 50)
(roof
ri•au,
rjou
rrav
9.
(blz.
54).
(af)
óu
8. ó:
10. e: kan i: kan (het adj.
= knot garen) (blz. 5 5 )
èkkal
-- i (: ) kal (eikel) (blz. 56)
11.
(blz.
56)
eiken)
bliuwa (blijven) enz. (blz. 58) 13.
bljowa
12.
blrauwan, blz•aun, blóun, bljoun(d) (ge
bló•an
kduja
14. kó:gja, ko•aia
bleven enz.) (blz. 59)
glran (gloeiend)
15. gló•an
(kauwen) (blz. 62)
ma: gar, me: gar
16. ml•agar, mè: gar
(blz. 63)
17. mándi mindi (Maandag) ;
(mager) (blz. 6 5 )
18.
wè: nzdi (Woensdag) (blz. 67)
wa: nzdi
19
mènnag, mrnnag (menig) (blz. 68)
mánnag
ha(wwa), hè(wwa) habba, hèbba (hebben) (blz. 69)
21. lz•av,
oán, un, an (aan) (blz. 72)
20. o•an
22. Willa, nilla li: v, li•av (lief) (blz. 75)
ljou
23.
nód(da)l(a), nid(da)l(a), nólda (naald) (blz. 78)
mól, mrl mzddal,, móddal (middel = taille) (blz.
24. tsjllla, tsjzl, tsjèl - f i •al , f jil(d) (wagenwiel)
79)
kivit (kievit)
25. le: p., ljip, li p ,
(blz. 82)
(blz. 85) --r 26. i.al (c.q. j.zl-) rl•agar, i•alrè:gar, i•al(s)
^ót
rèigar (reiger) (blz. 87) 27. 0:t, po•at
rigel,
28. graynó: g (gaar) (blz. 92) (pot) (blz. 90)
30.
bró: na (branden) (blz. 92)
29. ba: na, bánna
31. (sw1•agar),
sa : ga. (zaag) (blz. 9 5 )
s1•aga, sè: ga
32. wrap,
swa: gar (zwager) (blz. 95)
swè: gar
33. wrag, wè: g
wa: ga (wegen) (blz. 97)
wè: ga
f lain, /Mix,
34. f lè (: ) sk
we:gan (golf) (blz. 99)
35. Hoe en waarom isoglossen
(vleesch) (blz. 100)
verschuiven (blz. 102) .
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1. Inleidende opmerkingen (blz. 107)

-
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mensch in zijn betrekking tot den bodem (blz. 108)
4. Heden en
- 3. De Friesche bodem (blz. 110)
5. Oostergoo, Westergoo en de
verleden (blz. 111)
Zevenwouden (blz. 11 2) 6. De Zuidhoek in dit verband (blz. 114) 7. Slotopmerkingen (blz. 116) .

ZEVENDE HOOFDSTUK : Het Zuiden tegen het Noor
den
I. Inleidende opmerkingen (blz. 117) 2. moátta,
muótta, m'otta, m'ótta, mótta (moeten)
m'átta, mátta,
(blz. 117)
3. woáttal, w' ?dialwuóttal, wóttal (wor
4. sllla s6119 (zull en) (blz. 121)
tel) (blz. 120)
rikja (rooken)
ri:k (rook). rikka, rikja
5. re:k
dór ja (duren) (blz. 124)
(blz. 122) -- 6. duóyja
dial (elf) (blz. 124) 8. f d : la f odlla,
7. d: la f , d : lva
/' alla, f'ulla, f u:la (veulen) (blz. 125)9. gong 10. wa:
wi, wi•a
gang (gang, loop) (blz. 127)
rakka (geraakt) (blz.
11. rèkka
(wie) (blz. 128)
13.
we: st (geweest) (blz. 130)
129)
12. wèst
-

117--147

-

-

-

14. di•av
di:v
bri:v (brief) (blz. 131)
f?Illa (voelen). spi•ala
16. f ol f o: l (vol) (blz.
135)
17. básta boásta, b'd sta (barsten) (blz. 1 35) 19. stuóllan
gd : nz (gans) (blz. 137)
18. gu•az, guós
- stóllan (stoelen, als plur. van stwal, stoel) (blz.
tolla
tyla
skammal (melk20. tuólla
138)
tolla
nd uwa
21. tuólla
stoeltje) (blz. 139)
22. grd : t
gro •at (gort) (blz. 145)
(naaf) (blz. 141)
- 23. nd : t
no -at, (graan) (blz. 147) .
bri•av

(dief) (blz. 133)15. fi •ala
- spj Illa (spoelen) (blz. 133)

ACHTSTE HOOFDSTUK : Onder isoglosseeringen . . . 148-197
1. Inleidende opmerkingen (blz. 148) 2. ljd cht
l'dcht, Nl'ucht
ljacht
l(j)ècht) (licht, znw.) (blz.
liuw(a) of ljowa
3. ly•a
ljó of lo •a
li •a
1 48)
(lieden) (blz. 151) 4. bruka bryka (gebruiken)
-

lrlk (boos, leelijk) (blz.
lólk
5. tra
(blz. 151)
6. ju•ad ju(•a)i (heden, vandaag) (blz. 153)
152)
8.
naist of nèist (naast) (blz. 153)
- 7. nè:st
9. h6 :v hou (hof) (blz. 156)
ik èk (ook) (blz.155)
11.
stè(:)19 (steel) (blz. 156)
10. std (: )l (a)
12. achtar
(h)jè(•)rra - hz•ara (hooren) (blz. 156)
dd: v
13. do:v
èchtar (achter) (blz. 1 57)
tar
è/tar
(roer.z
•ara
14.
ri
•ada
ri
•ara,
of
(doof) (blz. 159)
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ren) (blz. 15 9)
15. gri•auwan, grjowan, griuwan -gre:van (vetkaantjes, hd. Grieben) (blz. 159)
16.
skrè p pa
skrr p pa (zich inspannen) (blz. 161)
17.
ljèddar
l'èddar
ljèrra
lèidar (ladder) (blz. 161)
18. snó•an
satardèi, di (Zaterdag) (blz. 162)
19. skuórja skórja
sky' ir ja (schuren) (blz.163) 20
ska:d skó: d (schaduw) (blz. 164)
21. pa: d pa:
(voetpad) (blz. 164) 22. skód skod skèt (schutting, afschuttingsluik) (blz. 165)
23. twaintag,
twèintag
twintag (twintig) (blz. 167) -- 24. li•an(a)
lo•ana (laan) (blz. 167)
25. wórrag, wórch
w(o)árrag, warch (moede) (blz. 1 67)
26. f oárka
/'orka
f orka (vork) (blz. 168) 27. Ik skrat
skè: t, mr •at
mè: t; gr at
gè: t; f ag.z •at
f agè: t (ik
schoot, mat, goot, vergat) (blz. 169)
28. bjinna
bi •ana (boenen) (blz. 1 70)
29. 0:zg jès (gras)
(blz. 170) 30. gripa gr(j)ippa (mestvork) (blz.
171) 31. kjimma ki • ama (kammen) (blz. 172) 32. sain, sèin sèi(d) (gezegd). lain, lèin lèi(d)
(gelegd, gelegen) (blz. 1 73 ) 33. ró:lja rolja (rollen) (blz. 173)
34. g(j)èld
(g)Olt (onbevrucht)
(blz. 173) -35. tsjin fin (tegen) (blz. 175) 36. De
-

-

-

-

-

-

Friesche vormen voor„huis",
huis" luis">,^sluis"^,^kluis"
en „muis", en hunne afleidingen (blz. 176) - 37. hèi
hi, enz. (hij) . dou, dóu
du (jij) (blz. 178) 38. sèi,
sa
ja, ja (zij, pers. vnw. 3e pers. vr. enk., 1 ste nv.
en pers. vnw. 3de pers. mv. 1 ste nv. (blz. 180)
39. stjè(•)r(ra)
stjir(ra) (ster) (blz. 180)
40.
ik gran, wei (c.q. wi) gran(a)
ik gon, wèi (c.q. wi)
gonna (ik ga, wij gaan) . ik sti •an, wèi (c. q. wi) stz •an (a)
ik stón, wèi (c.q. wi) stónna (ik sta, wij staan)
(blz. 181) - 41. he:gh o : g (hoog). hlchta hóchta
(hoogte) (blz. 182)
42. De vb. komma en nimma
(komen, nemen) (blz. 182) -- 43. bo p pa
bo:van
(boven) (blz. 184)
44. sjippa
se: pa (zeep) (blz.
I 85)
45. rikka
re: ka (reiken) (blz. 1 86)
46.
d jè(•)rra
djzrra (dooier) (blz. 186)
47. ble:k
Nikko (bleekveld) (blz. 187) - 48. he:l
hi .al
ha:l (heel) (blz. 187)
49. de: la
diala (deelen)
(blz. 187)
50. rè:grich (rug) (blz. 1 88)
51 .
brè: ga
brigga (brug) (blz. 188)
52. grè ppal
grippal (greppel) (blz. 189)
53. me :nske mz•nska,

-

--

-

-

,

-
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mranska (mensch) (blz. 189) 54. harks
rietva,
55. sj ztta
rj owa (hooihark) (blz. 190)
sj ótta
hits (heeten,
(schieten) (blz. 191)
56. (h)jltta
noemen) (blz. 192)
57. (h) fit aait (heet) . (h) j itsj a
hitsja (hitte geven) (blz. 193)
58. Het vb. hó: da
(houden) (blz. 193)
59. skru:v
skry:v (schroef).
skru:va
skry: va (schroeven) (blz. 195)
60. ni:z
ne:z, ne•iz (daareven, zoo juist) (blz. 195).

NEGENDE HOOFDSTUK : Het plaatsmaken van u- voor
y-klanken in het Friesch

1. Inleidende mededeelingen (blz. 198) 2. De
Friesche u > y-mutatie, gezien in breeder verband
(blz. 202) 3. De Friesche u > y-mutatie in het
licht van andere wijzigingen in het Friesch (blz. 204)
-- 4. De u > y-mutatie in de ontfrieschte steden en
streken (blz. 206) A. Kwaliteit. B. Kwantiteit. 5.
De y Friesch representant van de Hollandsche óii
(blz. 208) 6. Hoe de geografische en fonetische
situatie van de u- en y-woorden zal aangegeven worden (blz. 212)
7. De mutatie voor dentalen (blz.
214)
8. De mutatie voor labio-dentalen (f v —
w) (blz. 229)
9. De mutatie voor labialen (blz.
230)
10. De mutatie voor gutturalen (blz. 233)
- 11. De mutatie aan het woordeinde (blz. 238)
- 12. De voortzetting van oudfr. iu (blz. 238) —
13.De oorzaken der mutatie in oudfr. iu (blz. 240) —
14.De oorzaken der u > y-substitutie voor gutturalen en labialen (blz. 243)
15. De oorzaken der u >
y-substitutie voor labio-dentalen (blz. 243)
16.
De oorzaken der u > y-substitutie voor dentalen
(blz. 246) A. Het veelvuldige der subst. voor dentalen. B. Het veelvuldige der subst. bij kortheid der
u. C. Een te veel aan hypercorrecties. 17. De oorzaken der u > y-substitutie voor dentalen (II) (blz.
249). A. De u-diphthongeering in het Zuiden. B. Is
de y ten noorden van den Zuidhoek steeds een overgenomen vocaal ? C. Het bijzondere van de Friesche
vormen voor „kuit" en „kuil" .D. Het „ausnahmslose"
der substitutie voor n. 18. Nabeschouwingen (blz.
259) .
REGISTER
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Reeds sedert jaren heb ik de gewoonte gehad, aanteekening te
houden van de voornaamste dialectverschillen in het Westerlauwersche Friesch, die mijn aandacht trokken.
Van een stelselmatig onderzoek was hierbij aanvankelijk allerminst sprake. Ik had er trouwens ook geen bepaald doel mee. De studie der dialecten trok mij aan, dat was alles.
Dit veranderde, toen ik, nu zeker ook al weer bijna een vijftiental
jaren geleden, kennis nam van verschillende dialect-geografische studiën in taalwetenschappelijke tijdschriften. Plotseling meende ik toen
mijn weg voor mij te zien ; er rijpte in mij het voornemen om mettertijd een volledige „Friesche Dialectgeografie" te schrijven.
Ik begon nu, met systeem in mijn aanteekeningen te brengen en ze
door een meer opzettelijke enquête te controleeren en uit te breiden.
Hierbij bleek mij evenwel al heel spoedig, dat de oppervlakkige
kennis die ik van de dialectgeografische indeeling van Friesland
van der jeugd af aan bezeten heb, zich veel moeilijker in een
grondige liet omzetten, dan ik gedacht had.
Dorp na dorp moest „afgevischt" worden, en niet met de door één
der autochthonen mij verstrekte inlichtingen mocht ik tevreden zijn,
neen, ik moest minstens met drie of vier ingeborenen spreken, en
liefst met ouderen en jongeren, en met menschen van verschillenden
maatschappelijken en intellectueelen stand, voor ik conclusies durfde
trekken.
Dikwijls ook heb ik een bepaald gebied voor de tweede of derde
maal moeten afzoeken. Dit werd b.v. al noodig, als ik reden kreeg tot
het vermoeden dat de eene of andere woordvorm dien ik, vertrouwend op jeugdindrukken, tot dusverre als over zekere uitgestrektheid in gebruik beschouwd, en waarnaar ik dus aanvankelijk geen
controleerende navraag gedaan had, nu over geringer uitgestrektheid
bleek voor te komen, of misschien zelfs geheel uit den volksmond
verdwenen was. Een dergelijke ervaring heb ik nog al eens gemaakt ;
soms omdat mijn geheugen mij parten gespeeld had, maar ook wel,
wijl werkelijk de bedoelde vorm in den loop der laatste halve eeuw
teruggedrongen was. Maar in verreweg de meeste gevallen dat ik tot
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het andermaal afzoeken van een gebied moest besluiten, was de oorzaak de ontdekking van een nieuwe, d.w.z. mij tot dan onbekend gebleven vorm- of beteekenis-variant van een der geografisch reeds nagegane woorden, of het feit, dat zeker tot een bepaalde klankgroep
behoorend woord zich geografisch niet geheel naar zijn familie had
willen schikken.
Tallooze malen heb ik, door dergelijke verrassingen, ik mag ze
niet onaangenaam noemen, want hoe vaak hadden ze niet het karakter en de bekoring van een opheldering-verschaffende vondst ! —
mijn werk een tijdlang moeten onderbreken, of gedeeltelijk wijzigen.
Toen ik er aan begon, meende ik binnen vier of vijf jaar wel
gereed te zullen zijn. Nu ik er gedurende meer dan vijftien jaar af en
toe heel wat tijd aan ten koste gelegd heb, weet ik, dat het mij niet
gegeven zal zijn te komen met een afgerond werk, dat ook maar uit
de verte aanspraak zou kunnen maken op den naam, volledig te zijn.
Evenwel, ik mag niet langer wachten met te geven wat ik geven
kan.
De ontwikkeling van het Friesch gaat sedert lang, en de laatste
halve eeuw met vrij groote en nog steeds toenemende snelheid,
in de richting van het Hollandsch. Zouden de Friezen ernstig wenschen in dit zoo zeer te betreuren proces verandering gebracht te
zien, ik acht zulk een verandering, althans een aanmerkelijke vertraging, nog altijd mogelijk, dan zullen ze, om te beginnen, met
heel wat meer gretigheid dan waarvan ze tot nu toe blijk gaven, moeten grijpen naar het hun tegenwoordig toch in toenemende mate geboden middel : behoorlijk schoolonderwijs in Friesch. Er moet meer
in de eigen taal geschreven worden, ook, en vooral, in 't schriftelijk
verkeer onderling ; er moet meer Friesch gelezen worden, zoodat er
wisselwerking komt tusschen gesproken en geschreven Friesch. En
goed onderwijs is 't middel dat dit kan teweegbrengen. Kan ! Maar ... .
„Doe ik mijn oogen toe .... " enz.
Met het verschijnsel der taalverandering in algemeenen zin gaat gepaard een sterke vermindering der van oudsher toch al niet groote
verschillen tusschen de dialecten van het Westerlauwersche vasteland. De grenzen vervagen ook in dit opzicht, als gevolg van een zeer
verhoogd persoonlijk verkeer der Friezen onderling. En deze w ijz i g i n g is niet te vertragen ; zelfs zou ze nog bespoedigd worden,
indien, onder de heilzame inwerking van het onderwijs, invloed van
de literatuur op 't gesproken Friesch waarneembaar werd. Immers,
de literatuur richt haar taal toch voornamelijk naar het Kleifriesch
in, en zal zulks zonder twijfel blijven doen.
Waar de zaken zoo staan, is het zeker wel meer dan tijd geworden,
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te doen wat tot dusver steeds verzuimd is. Van verschillende Friesche dialecten zijn wel staaltjes en korte, onvolledige beschrijvingen
gegeven ; Wassenbergh, Halbertsma en Johan Winkler deden in dit
opzicht een en ander dat de vermelding waard is. P. Sipma gaf in zijn
„Phonology and grammar of modern West-Frisian" de voornaamste fonetische verschillen, zonder veel geografische aanduiding ; iets
dergelijks deden Sytstra en Hof in hun „Nieuwe Friesche Spraakkunst".Ook het FrieschWoordenboek geeft vaak met een enkel woord
dialect-geografische aanduidingen, terwijl voorts in dit verband Siebs,
Kloosterman ,Kloeke en Eykman dienen genoemd te worden. Vooral
Prof. Siebs'„Geschichte der Friesischen Sprache", in Pauls Grundriss
I, is een werk, nog altijd onontbeerlijk bij de vergelijking van het
Friesche klanksysteem met dat van de andere Germaansche dialecten. Maar een dialect-geografische beschrijving van het Westerlauwersche Friesch werd tot dusver niet samengesteld.
Wat ik nu in staat ben te geven, kan niet meer dan pioniersarbeid
genoemd worden. Ik heb bij de keuze der verschillen die ik geografisch wilde naspeuren, niet het oog gehad op hunne meerdere of mindere belangrijkheid van taalwetenschappelijk standpunt, maar koos
die, welke mij het meest opvielen, en zal nu het verwijt dat er in zulk
een werkwijze iets persoonlijks is, niet kunnen voorkomen. Voorts
is de indeeling naar de geografische situatie waarschijnlijk nog niet
geheel wat ze moet zijn. Ik heb vaak om de veelheid der boomen het
bosch niet genoeg kunnen zien, —•- het gewone verschijnsel bij iemand
die genoodzaakt is zich in hoofdzaak met detailwerk bezig te houden.
Maar er is dan nu tenminste een begin gemaakt met het werk dat
de Friesche taalkundigen wel allereerst mogen aanvatten en volbrengen, willen ze werkelijk de studie van het Westerlauwersche Friesch
dienstbaar maken aan de taalstudie in het algemeen. Anderen, die na
mij komen, zullen op dit begin kunnen voortbouwen, misschien na
het verbeterd te hebben.
Meende ik aanvankelijk er mede te kunnen volstaan een louter beschrijvend karakter aan mijn mededeelingen te geven, spoedig bleek
mij, dat ik toch telkens in beschouwingen zou moeten treden, omdat
ik vele taalfeiten mede te deelen had, welker belang alleen duidelijk
wordt, als men ze ziet in verband met andere. En reeds het leggen
van dit verband immers is een subjectieve handeling. Uiterst zelden
echter zal men in dit werk literatuurverwijzingen aantreffen. Nagenoeg al de feiten die ik geef zijn immers de vrucht van eigen onderzoek. Verder heb ik er me in mijn beschouwingen over 't geheel ook
van onthouden, mijn oordeel te plaatsen tegenover dat van anderen,
die zich over dezelfde problemen hebben uitgelaten. De opzet van

XIV

VOORBERICHT

mijn werk had dan geheel anders moeten zijn. Een herinnering b.v.
aan de, nog steeds aanzwellende, literatuur over de verdringing van
u door y is dunkt me reeds voldoende om den lezer te overtuigen, dat
een historisch-kritische beschouwing van alle opvattingen reeds om
practische redenen onmogelijk was. Het verschaffen van betrouwbaar materiaal moest mijn hoofddoel blijven.
Mijn oprechten dank betuig ik :
aan Prof. Dr. L. Grootaers te Leuven, en Prof. Dr. G. G. Kloeke te
Hamburg, die dit werk waardig keurden om als deel in deze „Bibliotheek" te verschijnen ;
aan den laatste in 't bijzonder voor zijn voortdurende en groote belangstelling in mijn werk ;
aan den heer W. Hielkema te Leeuwarden, die naar mijn aanwijzingen de kaartjes teekende, en daarbij steeds weer nieuwe en betere
middelen vond tot aanschouwelijke voorstelling van de isoglossen, en
die mij ook in velerlei ander opzicht met raad en daad ter zijde stond;
aan hen die, toen ik mijn werk bij gedeelten in het Leeuwarder
Nieuwsblad deed verschijnen, (vooral met het doel, de verzamelde
feiten een tijdlang onder „publieke controle" te stellen,) mij konden
gerieven met welkome aanvullingen en verbeteringen ;
en ten slotte aan mijn vele Friesche landgenooten, die zich welwillend en zeer dikwijls bij herhaling beschikbaar stelden om als slachter van mijn vraagzucht te dienen.
offer
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INLEIDING
§ 1. De vaagheid van dialectgrenzen in het
algemeen.
Toen de taalwetenschap van lieverlede meer belang begon te stellen in het gesproken woord, en er eindelijk toe kwam meer in 't bijzonder studie van de dialecten te maken, bleken de geografische verhoudingen daartusschen anders te zijn dan men zich gewoonlijk voorstelde.
Men had gedacht, twee aan elkaar grenzende dialectgebieden waarvan men de verschillen zoo ongeveer kende, gescheiden te zullen vinden door een grens die althans voor de hoofdverschillen gemeenschappelijk was, evenals dat het geval is bij twee taalgebieden, zooals b.v.
het Friesch en het Nederduitsch.
Spoedig bleek, dat dit niet het geval is.
Vele malen loopen de isoglossen der verschillen, ook die der voornaamste, op grillige wijze dooreen, en zelfs is het geen zeldzaamheid,
dat de isoglossen der woorden welke tot eenzelfde klankgroep behooren, niet samenvallen.
Zijn er dus eigenlijk wel dialectgrenzen ?
Die vraag werd eenige jaren geleden door een bekend Nederlandsch
taalgeleerde gesteld. Hij voor zich was, gezien de uitkomsten waartoe
het weliswaar nog weinig uitgebreid gedane onderzoek geleid had,
geneigd ze ontkennend te beantwoorden.
Men had toen n.l. al ontdekt dat de toestand zich gewoonlijk ongeveer aldus afteekent : rondom een kerngebied waarin de kenmerkende
eigenaardigheden van het dialect ten volle uitkomen, strekt zich,
voor zoover deze kern niet hier of daar aanleunt aan een geheel ander
taalgebied, of een scherpe natuurlijke grens heeft, (de zee b.v.), een
strook uit, die nog wel tot hetzelfde dialectgebied moet gerekend
worden, maar waarin de taal toch al heel wat minder ver afwijkt van
die van het naastliggend dialectgebied, te minder naarmate men
Hof, Friesche dial ectgeogra f e
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meer de, trouwens al moeielijk juist te bepalen, buitengrens nadert.
Daaromheen zal men dan nog vaak een strook vinden, gewoonlijk
aangeduid als de peripherie, waar de beide dialecten zoo dooreengemengd verschijnen, dat van een juiste scheiding geen sprake kan zijn.
't Laat zich in woorden niet veel beter uitdrukken, maar de werkelijke toestand kan nog op allerlei wijzen afwijken van deze schematische
voorstelling.
Brengt men de verschillende isoglossen aan op een kaart, dan verkrijgt men, vooral in de buitenste strook, een wirwar van lijnen, die nu
eens parallel loopen, dan zich weer van elkaar verwijderen of naar
elkaar toebuigen, soms ook wel een eindweegs samenvallen. Zelfs
komt het meermalen voor, dat ze elkaar kruisen.
De oorzaken die tot dezen toestand geleid hebben, en nog dagelijks
leiden, zijn velerlei. Ik noem hier slechts de zoo uiteenloopende frequentie en de gevoelswaarde der woorden en hun verschil van positie
ten opzichte van de te onderscheiden kringen der samenleving ; er
zijn er echter veel meer. Zij doen zich gedeeltelijk reeds dadelijk bij de
dialectvorming gelden ; blijven, indien geen genoegzame isolatie intreedt, steeds doorwerken, en kunnen tenslotte, als de omstandigheden zich wijzigen, weer leiden tot, althans gedeeltelijke, verdwijning
van een dialect.
§2. De vaagheid der Friesche dialectgrenzen

De toestand in Westerlauwersch Friesland wijkt in het algemeen
niet af van de elders geconstateerde, die aanleiding gaf tot de twijfelende vraag, of er wel dialectgrenzen bestaan.
Toch kan ik, met het oog op mijn bevindingen, deze vraag niet onvoorwaardelijk ontkennend beantwoorden.
't Komt er maar op aan, op welk standpunt men zich plaatst.
Grenzen, in welke nagenoeg alle kenmerkende verschillen van twee
dialecten precies samenvallen, bestaan, als we de beide eilandsdialecten (die van Terschelling en Schiermonnikoog), en dat van Hindeloopen buiten beschouwing laten, ook hier niet. Maar de hoofdkenmerken van het Zuidhoeksch in zijn tegenwoordigen vorm hebben toch
wel een gemeenschappelijke isoglosse. En ook de Wouden met de kleistrook naast en noordoostelijk van Het Bildt ter eene en het middengebied der provincie ter andere zijde worden gescheiden door de gemeenschappelijke isoglosse van een paar verschillen die, hoewel uit
taalkundig oogpunt niet zoo heel belangrijk, door de talrijkheid en de
groote gebruiksfrequentie der woorden waarin zij optreden, de herkomst der sprekers onmiddellijk verraden. Het zijn ook voornamelijk
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de hier bedoelde verschillen die veroorzaakt hebben, dat men gewoonlijk van drie Friesche hoofddialecten spreekt : het Zuidhoeksch,
het Kleifriesch en het Woudfriesch. Deze verdeeling heeft tegen, dat
ze eigenlijk geen rekening houdt met de taal van de zooeven aangeduide kleistrook in het noorden, door mij in dit werk als de Noordklei
aangeduid, want terwijl deze in den grond Kleifriesch is, houdt ze
juist ten opzichte van de a 1 g e m e e n e verschillen tusschen Kleien Woudfriesch de zijde van het laatste.
Om deze reden verdeelde ik jaren geleden in mijn werkje „Is der in
Fryske tael ?" het vastelandsfriesch in vier hoofddialecten : ik voegde
aan de drie genoemde dit z.g. Dongeradeelsch toe. Later echter ben ik
daarvan teruggekomen ; er bleek mij n.l., dat juist die verschillende
kenmerken van dit Noordklei-dialect die ons het recht zouden geven
het als hoofddialect naast de andere te stellen, weer niet een gemeenschappelijke isoglosse hebben. Enkele dier verschillen zijn
slechts eigen aan een deel van deze strook klei, waartoe, behalve de
Dongeradeelen, ook Ferwerderadeel, en noordelijk Leeuwarderadeel
behooren ; van een andere valt de isoglosse iets binnen het gebied dat
taalkundig tot dat van het Woudfriesch gerekend moet worden.
Kortom, het Dongeradeelsch, of Noordklei-Friesch is niet, of tenminste slecht begrensbaar, en dus houd ik me hier maar weer aan de
oude verdeeling .... waarvan echter, zooals we na de algeheele isoglosseering van het Friesche taalgebied zien zullen, ook niet zoo heel
veel overblijft.
§3. Betrekkelijke juistheid der isoglossen
Het is natuurlijk onmogelijk, volmaakt juiste scheidingslijnen te
trekken tusschen de gebieden van twee verschillende vormen van
eenzelfde woord of een reeks van tot eenzelfde klankgroep behoorende woorden. Het gaat immers niet aan, de huizen en huizengroepjes
in het vrije veld tusschen de dorpen alle af te zoeken. Ik heb me daarom bij mijn onderzoek bepaald tot de kerk- en schooldorpen ; gewoonlijk sluiten de uitbuurten zich trouwens taalkundig aan bij het
dorp waartoe zij gerekend worden te behooren, waar de kinderen ter
school gaan, en waarmede zij ook overigens meestal in voortdurende
gemeenschap staan.
Maar ook van een dorp is het vaak verbazend moeilijk uit te maken aan welken kant van zekere isoglosse, waarvan men den loop
tracht op te sporen, het behoort. Uit den aard der zaak is de bevolking van zoo'n „grens"-dorp meer of minder gemengd. In die met
snellen aanwas staat soms een autochthone minderheid tegenover
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een meerderheid van her- en derwaarts stammende „inkomelingen".
Die minderheid te vinden, en na te gaan of ze nog als kern te beschouwen is, d.w.z. in hoeverre ze nog aan het oorspronkelijke dorpsdialect vasthoudt, en in staat is de inkomelingen tot geleidelijke
overname van haar taalvormen te nopen, vordert veel werk. Soms is
't ook ondoenlijk, tot een vaste meening te geraken.
Waar mij het onderzoek tot een non liquet noopte, heb ik de isoglosse dan maar over het dorp laten loopen. Voorts volsta ik gewoonlijk niet met het aangeven van den loop der isoglosse, doch geef daarbij ophelderende aanteekeningen.
§4. Loop der Friesche taalgrenzen

De landgrens tusschen het Westerlauwersch-Friesche taalgebied
en dat der aangrenzende Nederduitsche dialecten loopt, van een
punt aan de Lauwerszee tusschen Dokk. Nieuwezijlen en Kollumerpomp, westelijk langs Kollum, vervolgens oostelijk langs Lutkewoude en de verdere buurten aan de Stroobosservaart. Zij gaat over Gerkesklooster en Stroobos, volgt de Lauwers een eindweegs, verwijdert zich dan oostelijk daarvan in de richting van De Wilp (Groningen) en gaat noordelijk om dit dorp heen. Vandaar tot ter hoogte van
de bronnen van de Tj onger valt zij samen met de provincie-grens,
en verder met de genoemde rivier, tot aan de zee.
Van de Lauwerszee tot iets voorbij Kollum scheidt deze grens het
Friesch van het z.g. Kollumersch, dat te Kollum en te Kollumerpomp wordt gesproken, en gerekend moet worden tot de straks iets
nader te omschrijven stadsdialecten. Dit Kollumersch gaat iets oostelijker over in het z.g. Burumersch, een uitlooper van de taal van het
aangrenzende gedeelte van het Groningsche Westerkwartier.
Te Gerkesklooster en te Strobos wordt wel meer Westerkwartiersch
dan Friesch gesproken, doch geheel ontfriescht zijn deze dorpen niet.
Van Groninger Opende is de bevolking van West- en Zuid-Opende
nagenoeg geheel Friesch ; Oost-Opende daarentegen is Groningsch.
Het vroeger kale heideveld tusschen Friesche Palen en het gehucht
De Haar is sedert eenige jaren van Friesland uit in cultuur gebracht
en wordt thans, voornamelijk langs den weg, door Friezen bewoond.
Pas Marum is echt Groningsch te noemen, hoewel ook hier nog al wat
Friezen wonen.
Het Groningsche De Wilp is vrijwel geheel Friesch van taal. Het
schijnt een oude veenkolonie, ontstaan door de van Drachten uit aangevangen verveningen.
In het zuidoostelijk van de Tjonger gelegen deel van Friesland
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spreekt men het Stellingwerfsch of Overtjongersch, een Friesch getint Drentsch dialect.
De taalgrens van den kop van de Tjonger tot de Opsterlandsche
Compagnonsvaart is weinig scherp. Te Donkerbroek b.v. zijn wel de
Friesch-sprekenden in de meerderheid, maar men hoort er ook veel
Stellingwerfsch. Verder zuidelijk langs de Tjonger is de toestand wel
iets gunstiger voor het Friesch, doch overal krijgt men toch den indruk, dat er in den loop der tijden meer Stellingwervers naar den
rechteroever der rivier verhuisd zijn, dan er zich Friesch-sprekenden
in de Stellingwerven vestigden.
Eén uitzondering is hierop : de Friesche exclave Nieuw-Appelscha
in Ooststellingwerf. Toen hier de ontginning van het veen begon,
hebben zich vele Friesche hoogveenarbeiders van elders, waarschijnlijk nog al eenigen uit de Schoterlandsche en Opsterlandsche venen,
doch vooral ook uit Bakkeveen en Haulerwijk, hierheen metterwoon
begeven, en zoo is deze kolonie ontstaan. De taal is er een mengelmoes van de trouwens onderling weinig verschillende Woudfriesche
dialecten der aangeduide plaatsen. Ze gaat echter weer achteruit, nu
hier de vervening zoo goed als afgeloopen is. Hoewel zeker de meerderheid der Nieuw-Appelschaasters in huis nog Friesch spreekt, hoort
men langs den weg toch al ruim zooveel Stellingwerfsch als Friesch ;
de tijd zal wel niet verre meer zijn dat hier het Friesch weer verdwijnt.
Het gaat trouwens de enkele Overijselsche enclaves in het Friesche
laagveengebied niet anders. Deze worden langzamerhand weer
Friesch.
Tot het Westerlauwersch-Friesche taalgebied behooren ook nog de
op Terschelling en Schiermonnikoog gesproken Friesche dialecten.
§5. Onfriesche enclaves

Niet-Friesch sprekende enclaves in Westerlauwersch Friesland zijn
de volgende :
a. De steden Leeuwarden, Sneek, Bolsward, Franeker, Harlingen,
Stavoren en Dokkum.
De dialecten dezer steden kan men Friso-frankisch of Francofriesch noemen, naar gelang van het standpunt waarop men zich
plaatst ten opzichte van de vraag welke eigenschap de grondslag van
een taal uitmaakt. Het klanksysteem is over 't geheel Frankisch,
doch de articulatiebasis en de syntaxis zijn Friesch ; ook semantisch staan ze het Friesch het naast. Het onderlinge verschil
dezer dialecten is gering; men kan ze wel als één beschouwen. Ze zijn
ontstaan in de zestiende en zeventiende eeuw, het Staversch mis-
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schien al iets eerder, uit een paring van de taal der in de steden saamgevloeide, meest een Hollandsch dialect sprekende vreemdelingen
met het Friesch der autochthone bevolking. Het „stedsk", zooals de
Friezen zelf dit, alleen in de literatuur ook wel als „stadfriesch" aangeduide dialect noemen, is feitelijk tot een taal op zichzelf uitgegroeid.
b. De gemeente Het Bildt. Het hier gesproken dialect, in Friesland
Bildtsk" genoemd, is evenals het „stedsk" een vermenging van Hollandsche dialecten met het Friesch. Het in de 15e eeuw in cultuur gebrachte Bildt (oorspronkelijk de breede uitmonding der Middelzee),
is door kolonisten uit Holland en Friesland tegelijkertijd bevolkt,
waarbij de getals- en misschien meer nog de maatschappelijke verhouding aanleiding gaf tot het ontstaan eener mengtaal. Het karakter van het „Bildtsk" is in sommige opzichten iets Friescher dan dat
van het „stedsk", in andere daarentegen meer Frankisch.
c. Het dorp Heerenveen. Reeds tijdens de hoogveenafgravingen in
Schoterland, maar vooral daarna, vestigden zich in dit door de vervening ontstane en zich snel uitbreidende gebuurte vele kooplieden uit
de Friesche steden ; voorts werd het het centrum en de hoofdplaats
van de gemeenten Schoterland en Aengwirden, hetgeen reeds aan de
plaats iets ambtelijks gaf. Door de vestiging van een arrondissementsrechtbank, een kantongerecht, belastingkantoren enz. nam dit ambtelijk karakter nog toe, en een en ander heeft er toe geleid, dat Heerenveen in den loop der vorige eeuw vrijwel voor het Friesch verloren gegaan is. De taal die er gesproken wordt, heeft veel van die der ontfrieschte steden, doch een minder eigenkarakter ;'t is meer „Hollandsch
met een Frieschen mond gesproken". De reden hiervan is ongetwijfeld
het latere ontstaan, waardoor de op school geleerde en door lezen onderhouden algemeene rijkstaal meer meewerkte aan de vorming.
d. Het dorpencomplex Tj alleberd-Luinj eberd en het dorpje Oldeouwer. In deze plaatsen wordt een sterk met Friesch vermengd Overijseisch dialect gesproken.
Voorts is in de dorpen St. Johannesga, Rotsterhaule, Rotstergaast,
Delfstrahuizen, Echten en Oosterzee het Drentsch-Overijselsche element zeer sterk waarneembaar. Het neemt echter in al de genoemde
plaatsen wel meer en meer af, nu de laagveenontginning, die er óf
reeds afgeloopen, af sterk verminderd is, geen vreemde veenarbeiders
meer trekt.
e. Het eiland Ameland. Er wordt hier een Frisofrankisch dialect
gesproken, iets meer Frankisch dan dat der steden, en op dezelfde
wijze ontstaan.
f. Het middengedeelte van het eiland Terschelling : het dorp Midsland. Ook hier spreekt men een Frisofrankisch dialect.
PP
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§6. Invloed van het Nederduitsch op het
Friesch
Langs den westkant van de Tjonger is nog al eenige invloed van
Drentsch, Overijselsch en Stellingwerfsch op het Friesch merkbaar, vooral in de laagveenstreken. In de Friesche grensstreken tusschen de Lauwerszee en den bovenloop van den Tjonger vindt men
echter zeer weinig teekenen van directe beïnvloeding.
Ook de niet-Friesche enclaves brengen, oppervlakkig beschouwd,
geen veranderingen in het Friesch teweeg. O p p e r v l a k k i g beschouwd, herhaal ik. Van direct uitstralenden invloed is geen sprake.
In dorpen in de onmiddellijke omgeving der steden is, (tenzij ze, zooals Huizum bij Leeuwarden, er meer of minder snel mede samenvloeien, in welk geval de Friesch-sprekenden er naar dezelfde verhouding
in de minderheid geraken en ten slotte geheel in de „stedsk" sprekende massa opgaan), het plaatselijk dialect volstrekt niet stedelijker gekleurd, dan in die, op verderen afstand van een dezer besmettingshaarden gelegen. En toch, besmettingshaarden zijn de ontfrieschte steden altijd geweest en vroeger waren ze dat, hoe vreemd het klinken moge, in nog erger mate dan nu. Het is wel ondoenlijk, vast te
stellen in welke mate, maar ik wil toch een poging wagen, den lezer
hieromtrent eenig denkbeeld te geven.
Een vijftigtal jaren geleden gold het „stedsk" bij de minder ontwikkelde plattelandsfriezen nog voor een min of meer deftig idioom.
Men bespotte wel den stedeling om kleeding, gewoonten en taal, doch
beschouwde hem in weerwil daarvan toch als meer geciviliseerd. En
wie tot zekere, vooral ambtelijke positie of tot grooten welstand of
hoog aanzien geraakte, aapte hem licht na.
In elk geval, een familie uit de „hegerein" (hoogere stand) werd
niet heelemaal voor vol aangezien, zoolang hare leden zich in gewoon
Friesch uitdrukten. Men verwachtte nu eenmaal niet anders dan dat
in dergelijke families het Friesch als minderwaardige taal beschouwd
en behandeld werd en men er langzamerhand een stedelijk getint
mengelmoes voor in de plaats nam of al genomen had. Sommigen
werd het zelfs bepaald kwalijk genomen, als ze zich gewoonweg in
het Friesch uitdrukten. „Wy habbe oars wol in bêste domeny, mar
dat er Frysk praet Die dominee was toen het is meer dan
vijftig jaar geleden een zéér groote uitzondering op den regel.
Men mag gerust aannemen, dat dit verschijnsel al dateert van het
ontstaan der stedelijke dialecten, al zal het zich aanvankelijk wel
heel wat minder sterk gedemonstreerd hebben dan in later dagen.
Het leidde er toe, dat mettertijd elk dorp van eenigen omvang zijn
'"
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eigen ontfriescht milieu kreeg, en de bacillen voor dezen besmettingshaard kwamen hoofdzakelijk uit de steden. Want voor de
taal dezer notabele families had klaarblijkelijk niet het geijkt Nederlandsch als voorbeeld gediend, doch het „Stedsk".
In het midden der vorige eeuw was de toestand aldus : in den regel
gebruikten burgemeesters, predikanten, geneesheeren, notarissen,
ontvangers, onderwijzers en hunne families, soms ook de lagere ambtenaren, tot de veldwachters toe, deze taal, zoo niet in den omgang
met de overige dorpelingen dan toch onderling. Van een dialect met
vaste vormen was intusschen geen sprake. Niemand uitte zich in
goed Nederlandsch, ook niet als hij of zij hiertoe, gezien den graad
van ontwikkeling, wel in staat zou zijn geweest, maar toch hield het
meerdere of mindere van den Hollandschen inslag dezer taal wel
verband met ontwikkeling, positie en standsbewustzijn. Van dominee, dokter en burgemeester werd b.v. gewoonlijk een meer Nederlandsch getinte taal vernomen dan van de andere hier aangeduide
personen.
Maar zelfs in de laatste helft der vorige eeuw hoorde men ook van
enkele predikanten, de toch zoo bij uitstek tot deftige afgemetenheid
geneigden, nog wel tamelijk onvervalscht „stedsk".
De taal van den onderwijzer naderde wel zeer van nabij die der
steden. Hij drukte zich daarin uit tegen de kinderen : „Kynders, 't is
tyd, jimme mutte in skoal komme . . " en zette onder de lessen de
zaak op denzelfden voet voort : „Jan, weest waer't Fokke bleven is ?
Goed, dan mustou marris fe(r)der leze". (Een stedeling zou fea(r)der
gezegd hebben) . Natuurlijk groeide het door de kinderen tegen meester gesproken „Nederlandsch" ook uit tot iets van dezen aard. Men
wist echter in mijn jeugd ook al heel goed, dat meesters taal eigenlijk
geen Nederlandsch was. Men voelde het werkelijk als „stedsk", d.w.z.
als deftiger dan het gewone Friesch, maar toch nog min of meer
Friesch-eigen. En dit, n.l. dat men het niet beschouwde als een geheel vreemde taal, heeft waarschijnlijk wel het verderfelijkste gewerkt voor het Friesch. Had meester, (die zoo langzamerhand, in den
loop der negentiende eeuw, ook gedaan kreeg, dat hij niet langer
„master" genoemd werd), maar Algemeen Nederlandsch gesproken
Maar nu had zijn taal vrij grooten invloed op die van het kind, en ten
slotte op die der geheele dorpsgemeenschap, ook als hij tegen de ouderen nog wel Friesch sprak en zelfs daardoor te meer, want dan
doorspekte hij toch dit Friesch met allerlei onfriesche vormen.
Als men in het dorp nog „need" zei, sprak meester toch van „noad";
meester had „angst", nooit „eangstme" ; meester bleef er, al Frieschsprekend, toch bij, dat een „prak" (u) een „prak" (y) was. En wie,
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die de menschen kent, zal er zich over verwonderen, dat hij steeds
meer navolgers vond ?
Ook deze voorstelling van den gang van zaken bij de langzame wijziging van het Friesch in de richting van de stedelijke dialecten is natuurlijk weer te simplistisch ; in wat hier meester in de schoenen geschoven wordt vervulde deze ten slotte alleen maar een hoofdrol. Er
zijn ook steeds vele uitzonderingen geweest op den regel dien ik voor
personen stelde ; waarschijnlijk onder de hier als taalbedervers voorgestelde onderwijzers nog wel het meest. De destijds ook al vrij sterke
en steeds toenemende directe invloed van het geijkte Nederlandsch
(kerk, school, lectuur, enz.) mag ook niet vergeten worden.
Maar wààr is dan toch en iedere Fries, in de vorige eeuw in een
dorp geboren en opgevoed, kan dat weten, voor zoover hij opmerkingsgave heeft voor taalwijziging, dat er in Friesland een bovenlaag bestond, die de taal „fatsoeneerde", èf door zelf de beschreven
mengtaal te gebruiken, óf door daar a a n een en ander te ontleenen. Het waren de kringen waarin men „in boaterham" in plaats van
„in stik brea, bOle of iten" kreeg ; waarin men sprak van „myn frou",
omdat „myn wiif" zoo plat klonk. De kringen waarin men thans „yts"
zegt voor „hwat", „u" voor „j o" „sich" voor „j in" en .... de treurige
rest.
Ja, thans! Is het thans ten plattelande beter gesteld dan toen wij,
ouderen, jong waren ?
Ach! 't Werd anders, maar niet beter. De onderwijzers spreken
thans over 't geheel beter Nederlandsch ; relatief ook weer meer
Friesch, geloof ik, al ziet dit Friesch er dan nog heel wat onfriescher
uit dan dat wat hunne voorgangers nog wel eens gebruikten. Het
„stedsk" is uit de mode, als model voor de „Sneinstael" ; 1 ) met de
algemeene ontwikkeling is het thans wel zoo ver, dat men het onderkent voor wat het is : een taalmengelmoes, dat cultureel lager staat
dan het lang zoo verachte „boerenfriesch". Maar de directe invloed
van het Nederlandsch is door de onfriesche opvoeding, de onfriesche
literatuur, het onfriesche vereenigingsleven enz. zeer groot geworden en deze invloed werkt veel funester dan die van het „stedsk", dat
tenslotte zelf nog een te Friesch karakter bezit, om groote verwoestingen in het Friesch te kunnen aanrichten.
Ook in de steden is trouwens de sterke toeneming van dien invloed
zeer merkbaar. De stedelijke middenstand, althans te Leeuwarden,
spreekt al niet veel „stedsk meer. In die kringen gaat men thans
1 ) D.i. Zondagstaal, -- de taal die de oude Friezen alleen 's Zondags (in de kerk)
hoorden.
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weer „Hollandsch spreken met Frieschen mond", welk „Frieschachtig
Hollandsch" nu natuurlijk heel anders is dan dat van de stedelingen
die vier eeuwen geleden hetzelfde deden.
Invloed van buiten doet zich ook hierin gevoelen, dat Friezen die
veel onfriesch hooren of zelf spreken, verschillende Friesche fonemen
slecht gaan articuleeren. Zelfs kunnen daardoor eigenaardige klankwijzigingen intreden. Bijzonder sterk komt dit uit in het volgende
voorbeeld.
Van de Friesche diphthongen zijn voor den ongeoefenden mond wel
het moeielijkst de rijzende diphthongen oá en uó, na labio-dentalen
en labialen. Friesche kinderen zeggen voor boátsja, spelen, buórran,
buren, Parka, vork, f uóttan, voeten, moállan, van meel, muórra, muur,
poátta, poort, puóllan, poelen, wóáttal, wortel, wuólja, winden, aanvankelijk meest bátsja, borran, enz., vervolgens soms nog een tijdlang
bjátsja, bjorran, enz., en pas daarna het rechte. De kinderuitspraak
duurt te langer, naarmate de kinderen meer onder onfrieschen invloed
staan.
In de laagveenstrook nu van Heerenveen tot Drachten dreigt de
uitspraak boátsja enz. de gewone te worden, althans na b, f, p en w.
De oorzaak is, dat zich tijdens de laatste paar eeuwen steeds vele
Overijselsche of Stellingwerfsche veenarbeiders-families in dit gebied gevestigd hebben en voor het grootste deel Friesch zijn gaan
spreken. De taal van dorpen als Boornbergum, Beets, Tynje en Gersloot draagt sterk de kenmerken dezer vermenging, en ook de groote
dorpen Drachten, Beetsterzwaag en Gorredijk ontkomen er niet aan.
Een Friesch schrijver, geboortig uit Gorredijk, vertelde mij, dat hij
pas boátsja leerde zeggen, toen hij op school Fransch kreeg, en men
hem de uitspraak van b o i s, f o i s enz. bijbracht.
Opgemerkt heb ik in het aangeduide gebied nog, dat het vooral de
vrouwen zijn, die de uitspraak boátsja, enz. blijven houden.
Ik verwijs verder, wat de Hollandsche tendentie in het Friesch betreft, naar het verslag mijner rede op het Grootfriesch congres
van 1927.
§ 7. Hoe de isoglossen aangegeven zullen worden
Van zoo goed als elke isoglosse die in dit werk opgenomen wordt,
zal de loop aangegeven worden op een tusschen den tekst opgenomen
kaartje. Het is echter niet mogelijk, daarop al de plaatsen aan te
brengen waar tusschendoor of waarover de isoglosse loopt.
Daarom vermeld ik in den tekst den loop als volgt :
De namen der plaatsen waar de isoglosse tusschendoor
loopt, worden gekoppeld (b.v. Witmarsum—Schraard). Loopt de iso-
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glosse o v er een plaats, dan wordt deze afzonderlijk, dus niet aan
een anderen plaatsnaam gekoppeld, gegeven.
Soms laat ik de isoglosse over een der onfriesche enclaves loopen,
hetgeen natuurlijk niet zeggen wil, dat de vormen waartusschen zij de
scheiding aangeeft, daar voorkomen. (Op de kaartjes zijn die enclaves duidelijk te onderscheiden, doordien ze zwart ingeteekend zijn).
Ook worden wel eens de namen van meren of andere bekende wateren gegeven ter aanduiding van den loop eener isoglosse. De koppeling der plaatsnamen geschiedt in dezelfde volgorde als die waarin de
vormen tusschen welke de isoglosse scheiding maakt, gegeven worden. Onder het hoofd: rag e:g beteekent Witmarsum Schraard
dus, dat te Witmarsum de eerste, te Schraard de tweede vorm in gebruik is.
VERKLARING DER TRANSCRIPTIE
Van een bepaald fonetisch stelsel kon ik mij, toen ik indertijd af en
toe mijn isoglossen-beschrijvingen in het Leeuwarder Nieuwsblad publiceerde, natuurlijk niet bedienen ; ik had tevreden te zijn met wat
de magazijnen der zetmachines opleverden. Na eenig wikken en wegen besloot ik te trachten, dit euvel zoo goed mogelijk te ondervangen door met de gewone letterteekens het fonetisch schrift der Internationale Phonetische Associatie, ook door den heer P. Sipma in zijn
„Phonology and Grammar of modern West-Frisian" gebruikt, te benaderen, zoowel op de kaartjes als in den tekst.
Daar in dit werk dezelfde kaartjes zullen afgedrukt worden, ben ik
nu in hoofdzaak aan deze benaderingstranscriptie gebonden. Ik zal
mij in den tekst slechts een paar afwijkingen veroorloven.
Het is mij trouwens gebleken, dat een dialectgeograaf zich niet
mag laten verleiden tot een meer dan ruwweg juiste transcriptie. Hij
zou anders bij schier eiken vorm veel te veel bijzonderheden moeten vermelden, en daardoor zijn werk noodeloos te uitgebreid, en
zelfs, vrees ik, ongenietbaar maken. Had ik b.v., waar ik den vorm
komman, als p.p. van het vb. komma, stel tegenover den vorm komd,
moeten vermelden, dat velen dien zeggen als komm, j a zelfs als kom,
en wààr dit geschiedt ? Mij dunkt, dat dit een te minutieuze werkwijze zou geweest zijn.
Wie een dieper inzicht wil verkrijgen in het klanksysteem van
althans een der Friesche dialecten, dan ik in mijn „Dialect-geografie"
kan geven, moet ik verwijzen naar Sipma's zooeven genoemde
„Phonology and Grammar".
GEBRUIKTE VOCAALTEEKENS
a of d Ongeveer als a in ndl. 1 a m. Indien deze open a gehoord wordt

è

t

ó
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voor de dentalen d, t, 1, n, s en z, hetgeen het geval is 1° : als zich
een r die oorspronkelijk op de vocaal volgde, geassimileerd
heeft met de volgende dentaal (bv. in bánna, branden), 2° : als de
a het overblijfsel is van den stijgenden diphthong oá (bv. in an,
aan), 3° : als de a verkort is uit a:, (bv. in dwán, doen) schrijf ik á.
De enkele malen dat een a voor de genoemde dentalen iets
minder open is (dit doet zich voor te Hindeloopen, Koudum, en
omtrek) schrijf ik a. Voorts duid ik ze met á aan in den stijgenden diphthong oá.
e: Als ee in ndl. been;
Als e in ndl. pen ;
a De zoogenaamd „toonlooze" vocaal.
i Als ie in ndl. z i e n; voorts, in den triphthong iuw, als semivocaal.
Als i in ndl. tin ;
o Als o in ndl. t o n. Als tweede comp. van den stijgenden diphthong uó duid ik deze o als 6 aan.
Als o in ndl. tol ;
Als u in ndl. p u t ; voorts gebruikt ter aanduiding van den
eersten comp. van den diphthong ói (nl. ui), hoewel deze half
open is.
e: Alseuinndl. peul;
u Alsoeinndl. boek;
u Varieerend van u in eng. b u t, tot ó in hd. L6 f f e 1;
y Alsuinndl. ruzie.
Een dubbele punt achter een vocaalteeken (bv. a:) duidt aan dat
de vocaal lang, een enkele punt (bv. a•) dat zij hall lang is.
De semi-vocaal j duid ik gewoonlijk met j aan ; slechts in den
triphthong iuw (bv. in bliuwa, blijven) met 1, omdat ik ze daarin als
meer i-achtig hoor dan bv. in den vorm bljowa.
De nasaleering van vocalen duid ik aan door de veroorzakende n
met kleine letter te laten drukken. Dit ging niet anders, omdat het ter
zetterij niet mogelij k bleek een nasaalteeken aan te brengen boveu reeds
om andere reden „geteekende" letters. Ik schrijf dus bv. wè:nzdi,
Woensdag.
GEBRUIKTE CONSONANT-TEEKENS
Wat de consonanten betreft, geef ik geen verschi llen aan, die andere teekens dan die van het gewone schrift zouden eischen.
Mede hierom heb ik, na korte vocalen, het teeken voor den intervocalen consonant verdubbeld aangebracht, voor zoover dit in de
gewone Friesche spelling gebruikelijk is.

TWEEDE HOOFDSTUK
DE ZUIDHOEK-ISOGLOSSE
§1. Loop der Zuidhoek-isoglosse
De loop der Zuidhoek-isoglosse, beschreven van het westen naar
het oosten, is als volgt : Kust, Scharneburen (vlak ten noorden van
Worku.a), Heidenschapstervaart, Gaastmeer—Brandeburen, Heegermeer (Fluessen) tot voorbij Elahuizen, Ypecolsga Elahuizen,
Ypecolsga--Balk, Slotermeer, Woudsend—Sloten, Woudsend
Tj erkgaast, Koevordermeer tot voorbij Teroele, Dyken Teroele,
Langweer—Scharsterbrug, Ouwsterhaule—Oldeouwer, Haskerhorne,
Boornzwaag Joure, Broek Joure, Snikzwaag Joure, Stobbegat,
Haskerdijken, Nieuwebrug, Nijehaske, Heerenveen, OudehaskeRottum, St. Johannesga, Rotsterhaule, Rotstergaast, Tjongertaalgrens.
Het gebied, dat door deze isoglosse afgescheiden wordt van de kleiwater- land- en woudstreken van Friesland, heet de Zuidhoek ; het in
dit gebied gesproken dialect (dat echter lang niet overal gelijk is), het
Zuidhoeksch.
De kern van dit gebied wordt, globaal gezegd, gevormd door de
gemeenten Hemelumer-Oldephaert-en-Noordwolde, Gaasterland en
Hindeloopen, die dikwijls aangeduid worden als de Zuidwesthoek.
Hierbij neemt echter Hindeloopen, zooals genoegzaam bekend mag
geacht worden, weer een bijzondere positie in, zoodat het in dit verband als geheel op zich zelf staand dient beschouwd te worden. Als ik
dus van het Zuidhoeksch, en ook van het Zuidwesthoeksch, in 't algemeen spreek, acht ik het Hindeloopersch daarin niet inbegrepen.
Waar noodig, geef ik de Hindelooper vormen der als voorbeeld vermelde woorden afzonderlijk op.
In overeenstemming met de hoofdrichting der Zuidhoek-isoglosse
duid ik nu vervolgens de beide gebieden waarvan zij de grens vormt
aan als noordelijk en zuidelijk daarvan liggende.
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§2. De klankverschillen ter weerszijden van
de Zuidhoek-isoglosse
A. De noordelijke stijgende diphthongen oá en uó worden zuidelijk
vertegenwoordigd door enkelvoudige vocalen, (monophthongen), en
wel voor wat oá betreft door een vocaal die wisselt tusschen den klank
van die in Eng. m u d, (die ik hier door u zal voorstellen), en die
in Ned p o t (a) ; voor uó door een die wisselt tusschen de vocaal
die de eerste component vormt van den tweeklank u i en die in
Ned. p u t, welke vocalen ik beide zal voorstellen door ó.
Hiermede in overeenstemming beantwoordt aan den noordelijken
triphthong oái, (bv. in moáiar, boái,) een zuidelijke diphthong
ai of ui, en aan den noordelijken triphthong uói (b.v. in muóika,
/uói,) een zuidelijke diphthong ói of, in enkele gevallen, een monophthong e:.
De aan noordelijk oá beantwoordende zuidelijke vocaal 6 heeft
steeds, de u en de aan noordelijk uó beantwoordende zuidelijke vocaal ó hebben vaak een, klankwaardig niet goed te definieeren, en
trouwens voor het ongeoefende oor niet of nauwelijks merkbaren,
„voorslag", dien ik zal voorstellen door een apostrophe voor het vocaalteeken te plaatsen ('d, 'u).
B. In de vele woorden waarin noordelijk voor de dentalen d, t, 1,
s en z de westgerm. 4 (zij 't vaak verkort), of een daarmee voor het
taalgevoel saamgevallen oe-klank (u) is bewaard gebleven, wordt
zuidelijk, op enkele uitzonderingen na, een u-klank (y) gesproken. In
het kerngebied bestaan hierop, behalve te Hindeloopen, zelfs geen
uitzonderingen.
Ik wijs er hier nadrukkelijk op, dat de Zuidhoek-isoglosse alleen
geldt voor de verschillen, hier onder A en B vermeld. De andere, later
nader te bespreken verschillen, die het Zuidhoeksch in vergelijking
met het onmiddellijk noordelijk van den Zuidhoek gesproken Friesch
oplevert, komen niet, of niet meer, voor over de geheele uitgestrektheid van het door de isoglosse afgeperkte gebied.
§3. Nadere bijzonderheden over het verschil
oá

'd, 'u, 4.

De stijgende diphthong od komt noordelijk alleen voor voor dentalen, dus voor d, t, 1, n, r, s en z.
Voorbeelden :
Noordelijk moádrag, modisch, is zuidelijk m'ddrag, Hindeloopen
md•adrag.
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Noordelijk bodtskip, boodschap, is zuidelijk b' dtski p, Hindeloopen
bd • atskij .

Noordelijk skoálla, school, is zuidelijk : te Joure, Lemmer, Sloten,
Idskenhuizen, Wijkel, Balk, Harich, Oudemirdum, Nijemirdum,
Sondel, Hemelum, Oudega en hier en daar sporadisch, sk it : la ; elders
sk'd 119, sk'ulla, terwijl ik te Molkwerum en Warns skd : le hoorde. Hindeloopen sku• ala, skw ala.
Noordelijk hoánna, c.q. woánna, haan, is zuidelijk : te Joure, Lemmer, Sloten, Idskenhuizen, Wijkel, Balk, Harich, Oudemirdum, Nijemirdum, Sondel, Hemelum, Oudega en hier en daar sporadisch, hu: na,
elders h'dnna, h'itnna. Te Sondel en Warns hoorde ik ook h6: na, Hindeloopen hit•na.
Noordelijk todr(ra), tor, hoorde ik zuidelijk : te Joure, St. Nicolaasga, Oudega en Molkwerum als t'itrra, te Lemmer, Sloten, Wijkel,
Balk en Hemelum, als tit: ra, elders als t' d rra, soms ook td : ra. Hindeloopen tit •ra. Het onderzoek was moeielij k, omdat vele jongeren het
diertje thans alleen bij zijn Nederlandschen naam kennen.
Noordelijk sm (o) árrag, smerig, vuil, hoorde ik zuidelijk meest als
sm'èrrag, te Lemmer, St. Nicolaasga, Idskenhuizen, Balk, Hemelum
en Oudega als smitrrag, in de Gaasterlandsche dorpen ook als smit: rag.
Hindeloopen smd• arag.
Noordelijk hodska, c.q. wodska, kousje, is zuidelijk h'dska, h'uska,
hisska ; de 'A- en u-vormen vooral in het kerngebied.
Noordelijk hoázzan, hod: zan, hodizan, c.q. wodzzan, wod: zan, wodfzan, kousen, is zuidelijk : in 't zuidoosten meest h'dzzan, soms h'itzzan,
in 't kerngebied soms hu: zan, ook wel hdizan, hiiizan. Hindeloopen
hit • zon.
Evenals voor z wordt ook voor nz, (voor welke consonant-verbinding in 't Friesch de vocaal steeds genasaleerd wordt), vaak i ingevoegd. Noordelijk moánz, moá:'nz, moáinz, 's morgens, is dus zuidelijk vertegenwoordigd door m'd• nz, mit • riz, and inz, mitinz.
Noordelijk modiar, mooier, boái, knaapje, enz., zijn zuidelijk m'diar,
b'd i ; in het kerngebied, en sporadisch hier en daar, ook meiar, biti.
§ 4. Nadere bijzonderheden over het verschil
'ó, ó.
uó

De stijgende diphthong uó komt noordelijk alleen voor voor dentalen, dus voor d, t, 1, n, r, s en z.
Voorbeelden :
Noordelijk huóddan, hoeden (mv. van hoed), is zuidelijk h'óddan,
hóddan, Hindeloopen hwadan.
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Noordelijk f uóttan, voeten, is zuidelijk f ' óttan, /Man, Hindeloopen
f'óttan.

Noordelijk puóllan, poelen, is zuidelijk ^'óllan, ^óllan ; noordelijk
wuólja, tot een kluwen winden, wikkelen, is zuidelijk w'ólja, wolja.
Hindeloopen wu•alja.
Noordelijk spuónnan, spanen, is zuidelijk sj5ónnan ; noordelijk
skuón, schoenen, is zuidelijk skón (nan) . Hindeloopen s pu• anan,
skw an.
Noordelijk tuórran, torens, is zuidelijk t' órran, t orran ; noordelijk
fuórja, voederen, is zuidelijk f'órja, fórja; noordelijk muórra, muur,
skuórra, schuur, scheuren (vb.) zijn zuidelijk m'órra, mórra, mó•ra,
skórra, skd ra, noordelijk f luórja, bevloeren, is zuidelijk f lórja. Hindeloopen tu•aran, f war je, mwara, sku•ara, /11.970.
Noordelijk muózja, morsen, is zuidelijk m'ózja, mezja.
Noordelijk f uói, foei, is zuidelijk /6i; noordelijk muóika, tante, moei
(met diminutief-uitgang) is zuidelijk móika, hier en daar me: ka.
.

De „voorslag" is, indien al aanwezig, minder sterk dan bij de in de
vorige paragraaf met voorslag opgeteekende vormen. Met meer dan
één consonant in anlaut, en waar, voor r, de vocaal eenigszins gerekt
wordt, hoor ik hem in 't geheel niet. De rekking voor r hoort men
vooral in het kerngebied, waar de vocaal ook vaak ongeveer gelijk is
aan den eersten component van den tweeklank ói.
Eenige der aan noordelijke uó-vormen beantwoordende 5-vormen
zijn uit den Zuidhoek meer of minder noordelijk opgedrongen, of
misschien daar uit de oorspronkelijke vocaal ontstaan. Het zijn
stala 's , Hindeloopen stu•alan, stoelen, dórja, Hindeloopen dwarja, duren, f lórja, bevloeren, sórja, Hindeloopen swat*, (ver)zuren, en misschien nog een enkele. Later, bij de isoglosseering van het gebied vlak
noordelijk van den Zuidhoek, volgen hierover nadere aanduidingen.
Men zal opgemerkt hebben dat het Hindeloopersch in de in deze en
de vorige paragraaf besproken woorden dikwijls een dalenden diphthong heeft. Bij 6.a ligt de eerste component tusschen ó• en o• en
zweemt de tweede nog bij iedereen naar a, al is die maar nauwelijks
meer dan een toonlooze klank ; bij wa hoor ik, althans bij ouderen, ook
nog wel iets a-achtigs aan den tweeden component.
§5. Nadere bijzonderheden over het verschil
u y

Mijn onderzoek betrof de volgende woorden : bru: z(j)a, bruisen,

ru :z(j)a, ruischen, su: z(j)a, suizen, smu: z(j)a, smoezen, tu:zan(d), duizend, in a su: z, half bewusteloos, bèi da ru:z, per geschatte hoeveel-
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beid, gu:l~. huilen, fust, vuist, pust, puist, pust~, blazen, hijgen, hu:d,
huid, kru:d, kruid, lu:d, luid, skud~l. skut~l, schotel, bud~, pud~, buil
aan 't hoofd, pud~, papieren zak, hu:z, huis, lu:z, luis, mu:z, muis,
slu:z, sluis, mudhun, zeelt, butan, buiten, but~r, boter, kut, kuit,
skut~. schuit, muts~. muts, ful, fel, vuil, kul~. kuil, pulf~, peulvruchten pellen, mul~, mond, skulf~. schuilen, bus~, zak in een kleedingstuk, muskàpf~. onderling geheimzinnig fluisteren, muz~ls, mazelen.
Al deze woorden komen onmiddellijk benoorden, sommigen er van
ook op bepaalde plaatsen bezuiden de isoglosse nog met (hier en daar,
waarover later, licht gediphthongeerden) u-klank voor. Voor zooverechterhu:z, lu:z, slu:z, su:zf~, kut en kul~ betreft, in zekere gebieden ten noorden ook met y-klank, doch daar staat steeds de u-vorm
nog naast, althans bij ouderen.
Ook de afleidingen der opgesomde woorden worden ten noorden
der isoglosse met u-klank gezegd, uitgezonderd de afleidingen van
hu:z, lu:z en slu:z, die, behalve in een later te omschrijven gebied in
het Friesche noorden en noordoosten, hys-, hyz~n, hysk~, lys-, lyz~-,
lyzan en lysk~ en slys-, slyz~n, slysk~ zijn.
Omtrent de vormen kyt en kyl~ valt i e t s z e e r o p m e r k el ij k s te vermelden, een van die zonderlinge dingen, die we bij dialect-onderzoek herhaaldelijk tegenkomen en die ons voor een oogenschijnlijk onoplosbaar raadsel plaatsen. Uit den Zuidhoek zijn deze
vormen naast die van dezelfde woorden met u opgedrongen o.a. tot
Uitwellingerga, Terhorne, Gorredijk.
Dit feit op zichzelf doet al de vraag rijzen, waarom juist deze vormen zoo penetrant zijn. Maar dat ook in het zoo ver van den Zuidhoek
verwijderde en daaraan met geen enkelen band verbonden Noordkleigebied juist deze twee woorden met een y gezegd worden, maakt
het nog veel merkwaardiger. Opmerkelijk is ook, dat in beide gevallen de vorm kyt zich iets grooter gebied veroverd heeft dan de vorm
kyl~.

De woorden smu:z, bevroren turf, klu:z, kluis, en mut~l. mollig,
bleken niet meer over het geheele te onderzoeken gebied bekend, het
laatste zelfs alleen nog maar bij enkele ouderen hier en daar; ik had
ze dus van de lijst te schrappen als onbruikbaar voor mijn doel.
Waar ze in den Zuidhoek bekend zijn, worden ze gezegd met dezelfde
vocaal als de overeenkomstige woorden, dus: smy:z of smu-~z, kly:z
of klu·~z. myt~l.
Binnen de Zuidhoek-isoglosse bevond ik den toestand, zooals die
aangegeven is op het op blz. 18- I 9 afgedrukte staatje. Ter vereenvoudiging daarvan heb ik sommige dorpen, die in d i t verband als gelijk-van-taalkunnen beschouwd worden,groepsgewijze bijeengevoegd.
Hof, Friesche dialectgeografie
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Waar, zooals het staatje laat zien, nog u- naast y-vormen bestaan,
kan men veelal constateeren, dat de laatste vooral bij j ongeren voorkomen, waaruit natuurlijk voortvloeit, dat de eerste langzamerhand
zullen verdwijnen. De kwantiteit der y in de Zuidhoekster
vormen is gewoonlijk gelijk aan die der u in de overeenkomstige
noordelijke. Een uitzondering vormt gyla, (vergelijk guala in den
Zuidoosthoek), terwijl in byda en p y da vooral in het kerngebied de
vocaal gewoonlijk als y•, soms zelfs als y: gehoord wordt. Voorts begint in het Zuidoosten vocaalverkorting merkbaar te worden in ly:d,
hy:d, kry:d, hy:z en ly:z, en zelfs al hier en daar in my:z.
De nagenoeg over geheel Friesland facultatieve j van bru: z(j)a,
ru: z(j)a, su: z(j)a en smu: z(j)a wordt in de Zuidhoekster vormen dier
woorden meer gehoord dan elders, hoewel ze er niet algemeen is.
Hetzelfde valt te zeggen van de d van tu: zan(d) ; meestal hoort men
die in den Zuidhoek wèl, dus : ty: zand, maar toch ook weer niet overal.
Vermeld dient nog te worden dat men te Koudum, Molkwerum en
Warns gewoonlijk mun zegt inplaats van myla en te Hindeloopen
mond, en dat ik te Workum, Brandeburen, Hemelum, Nijemirdum
en St. Nicolaasga módhun inplaats van het te verwachten mydhun
hoorde, en deze vorm vermoedelijk ook nog in andere Zuidhoeksche
dorpen zal voorkomen. Ik wijs voorts op den Hindelooper vorm
mjidhound.
Nog een eigenaardigheid die in dit verband genoemd kan worden
is het volgende :
Het Friesche woord voor boelgoed zou ten noorden van de isoglosse volgens den gewonen regel buólguód moeten luiden. Immers, het
eerste lid is het subst. bu•al, oudfriesch bode 1. Het wordt daar
echter als bulguód gehoord, (buólguód zegt men alleen in het Noordklei-gebied), en dit bul- doet zich dus voor als, wat de vocaal betreft,
voor het klankgevoel samengevallen met de vorengemelde u-vormen
uit Westgerm. u. En daar ik wist, dat men in den Zuidhoek hier en
daar bylgód zegt, en dit deze veronderstelling scheen te bevestigen,
stelde ik mede naar dit woord een onderzoek in. En nu bleek, dat
men in den Zuidoosthoek meest bylgód zegt, doch te Joure, St. Nicolaasga en Lemmer bylgód, en zoo ook verder naar het westen wel,
doch dat hier, met name te Harich, Oudemirdum, Nijemirdum,
Sondel, Hemelum, Koudum, Molkwerum, Oudega, Nijega, Warns en
Workum meer de vorm bolgod voorkomt. Te Hindeloopen bu•alguad.
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§ 6. Toestand langs de isoglosse
Terwijl de overige, straks nader aan te duiden, bijzonderheden van
het Zuidhoeksch meer en meer verdwijnen, is dit met de in § 2 onder
A en B genoemde, en in de §§ 3, 4 en 5 nader besproken fonemen niet
het geval. Zij handhaven zich niet alleen, doch schijnen zelfs hier
en daar vorderingen in noordelijke richting te maken.
Van de kust tusschen Workum en Ferwoude tot de Koevorde is de
isoglosse nog scherp, hoewel te Gaastmeer, te Heeg en vooral te
Woudsend bij betrekkelijk velen de uitspraak van oá en uó toch wel
eenigszins onder den invloed van de daaraan beantwoordende Zuidhoekster fonemen staat en sommigen ook u- en y-vormen van hetzelfde woord door elkaar gebruiken.
Te Langweer treft het den onderzoeker, dat terwijl oude autochthonen, die er voortdurend gewoond hebben, in hun taal nog volslagen noordelijk georiënteerd zijn, men van de jongeren, en vooral van
de meer ambulante, heel vaak compromis-vormen hoort, b.v. skuólla
en f uólla inplaats van skoálla en f oálla. 't Moet trouwens zelfs verwondering baren, dat men in dit oeverdorp, dat geen ander dan Zuidhoeksch sprekend achterland heeft, nog zoo lang aan zijn noordelijker Friesch vasthoudt.
Scharsterbrug, 40-50 jaren geleden nog werkelijk niets dan
een brug met eenige huizen er bij, is sedertdien een welvarend dorpje
geworden. Het Zuidhoeksche element overheerscht er verre, (misschien doordat de groote zuivelfabriek vooral personeel uit Joure tot
zich trok ?) waarom ik het binnen de isoglosse heb laten vallen.
Het dorp Ouwsterhaule en het gehucht Ouwster-Nijega zijn en
blijven tot nu toe noordelijk georiënteerd, maar 't is er zooals te
Langweer : er worden vaak compromisvormen gehoord.
Heel zonderling bevond ik den toestand te Haskerhorne : terwijl de
oudere autochthonen er vrijwel buiten Zuidhoekschen invloed staan,
spreken zooveel andere inwoners, vooral onder de jongeren, bijna
„Jousters", (zelfs kinderen van autochthonen), dat ik op de kaart
de isoglosse over het dorpje heb doen loopen.
Op geen half uur afstand van het zuiver Zuidhoekster Joure ligt
het dorp Broek, een lange boerenstreek. De taal is er ongeveer als
te Langweer, maar het „Jousters" krijgt er toch hoe langer hoe meer
invloed, geloof ik, waarschijnlijk ook door schoolgaan naar Joure. Er
is nl. geen christelijke school, en het aantal inwoners van rechtzinnige richting schijnt er vrij groot. Toen ik er was voor taalonderzoek,
hoorde ik een zoontje van ouders wier taal, naar ik juist tevoren ge-
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merkt had, noordelijk georiënteerd was, tot zijn zusje zeggen : „Kom
ju, giest mei nei sk it : la ?"
Ik vroeg hem : „Se sizze hjir oars skodlla, net ? Hwerom seistou
dan sk it : la ?"
En het antwoord was prompt (ik had blijkbaar een intelligent
baasje te pakken) : „ Ja, de Bern dy't d ê r hinne geane (hij wees
naar het gebouw der neutrale school, dat dichtbij stond), sizze fan
skoálla, mar wy sizze fan skit: la, hwant wy geane nei de Jouwer op 'e
Kristlike skiti la .... "
Het was dus weer precies als te Haskerhorne, waar juist nadat een
beslist autochthone boerin van gevorderden leeftijd mij had laten
hooren, dat haar taal volkomen noordelijk georiënteerd was, de even
autochthone dochter mij verbaasde met haar zuidelijk Friesch. 't
Bleek, dat de laatste van der jeugd af aan in dagelij ksch verkeer met
Joure gestaan had, door schoolgaan, deelnemen aan te Joure gegeven cursussen, aan het Jouster vereenigingsleven, enz.
Oudehaske is Zuidhoeksch, maar men hoort er klanken die tot het
Wouddialect behooren, zooals ik bij de bespreking van de Noordkleien Woud-isoglosse nader zal aanduiden. Hetzelfde, maar in veel sterker mate, is het geval te Stobbegat-Haskerdijken-Nieuwebrug, te
Nijehaske en te Heerenveen-Terband-'t Meer, voor zoover dan te
Heerenveen nog door (zeer enkele) autochthone families Friesch gesproken wordt. Vooral Nijehaske is een Babel van spraakverwarring.
Te Beneden-Knijpe, Oranjewoud en Oude- en Nijeschoot is de taal
wel ongeveer geheel noordelijk (Wouden), doch voortdurende en
steeds inniger wordende verbinding met het onfriesche (of voor zoover nog Friesche, dan sterk Zuidhoeksch gekleurde), Heerenveen
oefent toch eenigen invloed.
Ook Rottum is, wat de taal betreft, nog een Wouddorp ; men hoort
er wel een paar y-vormen meer dan verder noordelijk, doch de uitspraak van od en uó is nog onaangetast, althans bij autochthone
ouderen.
Geheel anders staat het in de aaneengebouwde streek St. Johannesga—Rotsterhaule. De u-vormen zijn er wel overwegend, (zie het
staatje), doch inplaats van oá en uó hoort men er van alle autochthonen de overeenkomstige Zuidhoekster vocalen. Ik heb derhalve de
isoglosse over deze beide dorpen en het eveneens naar beide zijden
georiënteerde Rotstergaast getrokken. Ook te Delfstrahuizen is de
taal zeer gemengd, doch hier scheen ze me toch zoo overwegend Zuidhoeksch, dat ik dit dorpje binnen de isoglosse sloot.
Wat betreft den hoogst eigenaardigen, grilligen loop van de isoglosse in de gemeenten Doniawerstal, Haskerland en Schoterland, is

DE ZUIDHOEK-ISOGLOSSE

23

mijn indruk, dat Joure van oudsher een Zuidhoeksche exclave in
noordelijk gebied is geweest, doch dat oostelijk Haskerland, zuidelijk
Schoterland, bijna geheel Lemsterland en misschien ook oostelijk Doniawerstal oorspronkelijk tot de Wouden behoorden wat de taal betreft. Ik stel mij voor, dat zich in dit v•ór den aanvang der verveningen zeker wel zeer dun bevolkte gebied van lieverlee meer Zuidhoeksters gevestigd hebben. Toen hier nu tijdens de verveningen ook vele
Overtjongerschen en Overijselaars kwamen wonen, (te Echten—Oosterzee, Delfstrahuizen en St. Johannesga—Rotsterhaule wordt nog
door een vrij groot aantal .dezer veenarbeidersfamilies een Overtjongersch (d.i. Drentsch of Overijselsch) dialect gesproken), werd
de taal der streek niet alleen door de Zuidhoeksters, doch ook door de
niet-Friesche inkomelingen zoodanig beinvloed, dat de voor vreemdelingen zoo moeilijk uit te spreken stijgende diphthongen verdwenen, terwijl tevens de y-vormen, die immers den inkomelingen reeds
uit eigen taal eigen waren, vele u-vormen verdrongen. M.a.w. : ik
zie in het dialect van deze streken geen oorspronkelijk Zuidhoeksch,
doch een mengsel, ontstaan uit het botsen van Woudtaal, Zuidhoeksch en Overtjongersch. Een geschied- en volkskundig onderzoek
zal moeten uitmaken in hoeverre deze indruk juist is. Ik gevoel me
natuurlijkerwijze tot zulk een onderzoek niet in staat, maar zal wel
nog herhaaldelijk de gelegenheid krijgen, taalfeiten aan te voeren,
die in de door mij hier aangeduide richting wijzen.
Ik moet thans nog in 't bijzonder de aandacht vestigen op het volgende :
Volgens het u—y-staatje wordt te St. Johannesga—Rotsterhaule,
te Delfstrahuizen en te Echten-Oosterzee de u: vertegenwoordigd
door wo, de u door ua, voor zoover niet y: en y ze vervangen hebben.
Dit nu is evenzeer het geval te Rottum, Ouwsterhaule, Ouwster-Nijega en Haskerhorne. Te Langweer komt u : niet gediphthongeerd voor,
doch u is er steeds door ua vertegenwoordigd, en dit laatste is ook in
de dorpen Woudsend, Hommerts en Heeg min of meer het geval. En
overal waar deze korte dalende diphthong ua voorkomt, neigt ze naar
u=, vooral voor t, s en z.
Voorts wordt in een strook, zuidelijk door de Zuidhoek-isoglosse,
en noordelijk ruw door een lijn Sneek, Witmarsum, Kornwerd begrensd, het woord hu:z als hu•az gehoord, terwijl hier, naar ik me met
zekerheid herinner, vijftig jaar geleden ook nog lu• az gezegd werd (nu
meest lys). Men hoort voorts in deze streek veelal wal voor ulo, uil.
Dat Gysbert Japicx b o e y t t e r spelde inplaats van b u w tt e r, en men bij hem ook o e y t en b o e y t t en aantreft naast
u w t en b u w t t e n, en meer dergelijke aarzelingen tusschen de
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spellingen u w en o e y of o e ij, wekt minstgenomen het vermoeden, dat in zijn tijd in de streek van Bolsward, zijn woonplaats, udiphthongeering algemeener was dan nu.
Dat te Hindeloopen westgerm. 4, voor zoover niet door y vervangen, vertegenwoordigd wordt door u•a en ua, leert weer het staatje.
We kunnen dus vaststellen, dat het Zuidhoekster y-gebied geëncadreerd wordt door
een strook waar westgm. u's 6f in grooten getale, 6f althans nog sporadisch en in een of meer
woorden gediphthongeerd voorkomen.
Bij een nader onderzoek naar de u>y-mutatie in Friesland dient
dit feit niet uit het oog te worden verloren.

DERDE HOOFDSTUK
DE OVERBLIJFSELS VAN HET ZUIDHOEKSCH
§ 1. Sterke plaatselijke dialectvariatie
Het is een onder taalkundigen genoegzaam bekend feit, dat plaatsen van meer dan gewonen omvang, en onder deze vooral de van
oudsher besloten steden, vaak een min of meer van de taal der omgeving afwijkend dialect ontwikkeld hebben. Misschien is dat ook het
geval geweest met de zeven in de 16de of 17de eeuw ontfrieschte of
althans wat het klanksysteem betreft meer dan half verdietschte steden, en zelfs is het niet onmogelijk, dat we hierin een der oorzaken
van die verdietsching hebben te zien. Ik heb mijn vermoedens daaromtrent, doch het is hier de plaats niet, er verder op in te gaan.
Slechts wil ik in dit verband wijzen op den eigenaardigen staat van
het dialect in het eenige buiten den Zuidhoek gelegen stadje, dat
Friesch is blijven spreken : IJlst. Het IJlster dialect wijkt wel niet
sterk af van dat der naaste omgeving, maar iets, meestal zelfs met
fonetische teekens moeielijk weer te geven eigens treft den opmerkzamen onderzoeker toch bij vele fonemen. En in een opzicht is het
verschil wel bijzonder. IJlst zegt n.l. de volgende woorden met y, terwijl ze in de omliggende dorpen, zooals in de vorige §§ is uiteengezet,
met u gehoord worden : byda, byda, skytal, bytan, bytar, kyt, mytsa,
bysa, fyst, skyta, myskè ja, myzals, f yl, kyle, myla, skylja. Invloed van
den Zuidhoek ? Maar ik zie niet, dat IJlst daarmede ooit in nauwer
verbinding heeft gestaan dan b.v. de tusschengelegen dorpen Heeg
en Woudsend, die de u-vormen bewaarden. En ook is er geen bijzondere Zuidhoekster invloed op andere IJlster fonemen merkbaar. Invloed van het nabijgelegen Sneek dan ? Dat acht ik eerder mogelijk.
't Is wel waar, dat onze ontfrieschte steden over 't geheel zeer weinig
directen invloed geoefend hebben op de taal van naburige plaatsen,
doch IJlst verkeerde als stadje in een bijzondere positie.
Nergens echter schijnt de vorming van afwijkende plaatselijke dialecten oudtijds in sterkere mate voorgekomen te zijn, dan in den

,
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Zuidhoek. Daar onderscheidden zich vroeger, en onderscheiden zich
ook thans nog eenigermate, schier alle plaatsen van eenigen omvang
van de andere door sommige dialectische eigenaardigheden. Dat het
Hindeloopersch nog heden ten dage zeer sterk afwijkt, is bekend.
Nog geen eeuw geleden was dit ook het geval met het te Molkwerum
gesproken dialect. Dit heeft zich echter thans vrijwel geheel geassimileerd aan dat van Warns en Koudum ; men hoort alleen nog in enkele relicten en aan de uitspraak van sommige fonemen eenig verschil. Maar zoo moeten ook Workum, Warns, Balk, Sloten, Lemmer
en Joure elk hun eigen dialect gehad hebben, terwijl voorts bepaalde
groepen van dorpen ook weer onderling nogal sterk in taal verschilden. Staat dit eenerzijds historisch min of meer vast, anderzijds teekent het zich ook nog wel eenigermate af in den toestand zooals die
th an s nog is, of zooals nog levenden dien gekend hebben.
§2. Eenige opmerkenswaardigheden hierover
Wat nu die afzonderlijke dialect-ontwikkeling der grootere plaatsen betreft, hierbij doet zich deze eigenaardigheid voor, dat die plaatsen invloed geoefend hebben op elkaars taal, als 't ware buiten de
kleinere tusschengelegen plaatsen om. Andere dialectonderzoekers
hebben elders iets dergelijks opgemerkt ; zoo vestigt Dr. Kloeke er in
zijn werk „De Hollandsche expansie in de 16e en de 17de eeuw" de
aandacht op, dat de dialecten der zeven ontfrieschte steden bij veel
verschil zooveel overeenkomst vertoonen.
De verklaring van dit verschijnsel is vrij eenvoudig. Centra staan
ook nu nog met elkaar in min of meer drukke verbinding, langs allerlei wegen die het tusschengelegen platteland onberoerd laten. Om
maar één verschijnsel te noemen : de verhuizingen van stad naar
stad, bv. van Leeuwarden naar Sneek, en omgekeerd, zijn vrij talrijk,
terwijl die van stad naar dorp maar heel zelden voorkomen.
Een andere ook al uit elders ingesteld taalonderzoek gebleken bijzonderheid, die ik den in Zuidhoek, en trouwens overal in Friesland
opmerkte, is, dat het dialect van een grootere plaats, terwijl het uit
den aard der zaak eerder en meer leenwoorden uit den vreemde binnenhaalt dan die der kleinere, toch ook nog al eens oude woorden en
woordvormen bevat, die elders niet meer voorkomen. Ook leven oude
en nieuwe vormen van eenzelfde woord, of oude en nieuwe woorden
van ongeveer dezelfde beteekenis, er soms langer naast elkaar voort.
Een en ander vindt zijn oorzaak in het intenser onderling verkeer.
Leidt dit ertoe, dat neologismen er eerder en sneller hun weg vinden,
het heeft ook tot gevolg, dat eenmaal ingeburgerde woordvormen
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die niet ineens en sterk door nieuwe aangevochten worden, zich langer handhaven, en zelfs, als ze den eersten stoot weerstaan, wel eens
voorgoed blijven, omdat immers elke taalwijzigende kracht slechts
tijdelijk werkzaam is.
Men moet uit het hier vermelde verschijnsel volstrekt niet afleiden, dat de oudste vormen van een dialect over 't geheel in de grootere plaatsen gevonden worden. Het tegendeel is het geval. Die enkele relicten waarop hier gedoeld wordt, trekken zoozeer de aandacht
omdat men ze vindt in een gemeenschapstaal waarin men ze bij oppervlakkige beschouwing niet verwacht had.
In den Zuidhoek valt een zekere overeenkomst van dialect, en teyens een neiging om oudere vormen langer te bewaren dan de tusschengelegen kleinere plaatsen doen, vooral op ten opzichte van
Joure, Lemmer, Sloten en Balk. Hetgeen echter niet wegneemt, dat
de dorpen Oude- en Nijemirdum, Sondel, Warns, Bakhuizen, Hervelum, Molkwerum en Koudum de meeste oude vormen bewaard
hebben.
§3. Snelle gedeeltelijke verdwijning van het
Zuidhoeksch

De reeds besproken fonemen buiten beschouwing latende, moeten
we vaststellen, dat het Zuidhoeksch zich bij voortduring en in steeds
versnellend tempo assimileert aan, of beter gezegd in de richting van
het dadelijk ten noorden van de isoglosse gesproken dialect.
De oorzaak is natuurlijk het steeds toenemend verkeer met andere
deelen der provincie. Dit brengt, zooals overal, ook hier te weeg, dat
het bijzondere meer en meer plaats maakt voor het meer algemeene.
Het hoe en waarom dezer nivelleerende taalwijziging is bijna steeds
op psychologisch terrein te zoeken.
Een enkele maal moge wel een oude vorm plaats maken voor een
nieuwe, omdat deze laatste zich aan de Zuidhoeksters opdringt
z o n der dat zij zich zulks bewust zijn of worden, gewoonlijk heeft
men te doen met een min of meer bewust inruilen van het algemeene
tegen het bijzondere.
Zien we bv. eens naar 't Hindeloopersch.
Wie op 't oogenblik te Hindeloopen komt, en daar in 't zg. algemeene Friesch een gesprek tracht aan te knoopen met ingeborenen,
heeft moeite ze tot antwoorden in eigen dialect te bewegen. Zij voeren het gesprek maar liever in wat zij „gewoon boerenfriesch" noemen, en dat is dan gewoonlijk een allegaartje van Koudumer en Workumer woorden, natuurlijk met de noodige compromis- en enkele
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echte Hindelooper vormen. Ze zeggen u, dat ge ze anders toch niet
goed verstaan zult, en 't is waar : als ge nooit Hindeloopersch gehoord
of er u eenigermate mee vertrouwd gemaakt hebt, zult ge ze soms
ook werkelijk slecht kunnen volgen. Maar de hoofdreden is, dat ze
zich maar liever niet als Hindeloopers onderscheiden : ze vreezen, dat
ge ze daarom niet voor „vol" zult aanzien, ja, dat ge ze zelfs zult uitlachen. En die vrees is heusch niet zoo onbegrijpelijk, want het is in
Friesland, en naar ik meen ook elders wel, de gewoonte, menschen die
een dialect spreken dat afwijkt van wat de hoorders als normaal beschouwen, met goedaardigen, maar niettemin toch vaak vervelenden,
spot te bejegenen.
Welnu, dat voortdurend „gewoon boerenfriesch" spreken van
Hindeloopers met lieden die zich niet in de taal van „de sté" kunnen
uiten, kan natuurlijk geen ander gevolg hebben, dan dat zij ten slotte
ook in hun omgang met plaatsgenooten veel niet-Hindelooper vormen gebruiken, en zelfs dat niet altijd onbewust.
Het welbekende verschijnsel, dat een jonger geslacht nooit geheel
de taal van het oudere ove rn eemt, terwijl zich daarentegen dit oudere
soms de nieuwere vormen waaraan het jongere de voorkeur blijkt te
geven, aanwent, neemt bij zulk een toestand buitengewoon groote
afmetingen aan. Ik ken zelfs Hindeloopers, die, buiten hun geboortestad vertoevende, onderling geen Hindeloopersch meer spreken,
maar „gewoon", om maar eindelijk eens af te zijn van de hinderlijke
opmerkzaamheid die derden aan hun taal schenken.
Zooals 't nu te Hindeloopen gaat, gaat het in den geheelen Zuidhoek, en daar natuurlijk sneller naarmate de verschillende plaatsen
een minder afgezonderd en aaneengesloten geheel vormen dan Hindeloopen nog altijd is.
Het gevolg van deze buitengewoon snelle dialectwijziging is, dat
iemand die, zooals ik, een halve eeuw lang van vrij nabij met den
Zuidhoek en zijn taal bekend geweest is, zeer vele eigenaardige
vormen die hij er eertijds nog van ouderen vernam, er thans in 't geheel niet meer hoort, terwijl hij van andere het gebied, waarover ze
nog voorkomen, aanzienlijk ingekrompen vindt. Bedenkt men daarbij, dat, zooals ik daarstraks opmerkte, de plaatselijke dialectvariatie
er van oudsher zeer groot is, en voorts, dat bij taalwisseling de verdwijnende vormen toch steeds een zekeren tijd naast de andere hun
bestaan voortsleepen, en zelfs dikwijls dezelfde persoon nu eens de
oude, dan weer de nieuwe vorm gebruikt, dan zal men begrijpen
waarom een altijd al vrij moeilijke onder-isoglosseering hier, behoudens enkele uitzonderingen die ik in Hoofdstuk VIII zal geven, achterwege gelaten moet worden.
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Zooals ik reeds zeide, maken de reeds besproken Zuidhoekster fonemen die beantwoorden aan noordelijk oá, uó en u, de dialectwijziging niet mee. Wat oá en uó betreft, ligt dit waarschijnlijk vooral
hieraan, dat deze diphthongen voor een Zuidhoekster mond zoo
moeilijk uitspreekbaar zijn. Zuidhoeksters die lang verblijf houden in
noordelijker gelegen plaatsen, trachten zich natuurlijk ook ten opzichte van deze fonemen wel aan te passen, doch het duurt jaren,
voordat zij ze goed hebben leeren uitspreken. En dat men in den
Zuidhoek geen u-vormen terugneemt voor y-vormen, vindt zonder
twijfel zijn oorzaak in het feit, dat de y-vormen overal in Friesland
waar ze reeds bestaan of naast een u-vorm opkomen, als beschaafder,
althans als moderner gevoeld worden.
Als ge u met Zuidhoeksters over hun taal onderhoudt, zullen zij u
gewoonlijk zeggen, „dat zij eigenlijk geen goed Friesch spreken".
Is deze meening eenerzijds misschien hieraan toe te schrijven, dat
de Friesche schrijvers zoo goed als geen gebruik maken van Zuidhoekster vormen, 't is toch ook niet onmogelijk, dat we hier te doen
hebben met het overgeleverd (en waarlijk wel op goeden grond rustend !) besef, dat de Zuidhoek eerder en meer aan onfrieschen invloed
heeft blootgestaan, dan bv. de Kleistreek en de Wouden.
§4. Nog eenige Zuidhoekster vormen
Ik ga thans nog eenige der meest afwijkende Zuidhoekster vormen
opnoemen, en, zonder scheiding te maken, enkele andere, die oorspronkelijk meer algemeen Friesch waren, doch nog slechts hier of
daar in den Zuidhoek gehoord worden. Ik doe daarbij opgave van het
rayon waarbinnen ze heden ten dage nog voorkomen, en, voor zoover
mijne herinnering en de inlichtingen die ik verzamelde, strekken, ook
van dat waarbinnen ze voor 40-50 jaar geleden nog voorkwamen.
De juistheid van een en ander kan uit den aard der zaak niet anders dan betrekkelijk zijn. Men zou wel a 11 e autochthonen, jonge
en oude, uitgehoord moeten hebben, om omtrent een gebied waarin
het dialect zich zoo snel wijzigt als hier, inlichtingen te kunnen geven,
die absoluut juist zijn.
De Zuidhoekster vorm voor noordelijk nrat, niets, is na: t. Een
halve eeuw geleden was hij in geheel Gaasterland, en een groot deel
van Hemelumer-Oldephaert-en-Noordwolde, alsmede te Joure, Sloten en Lemmer, bij ouderen nog vrij algemeen in gebruik, in de overige plaatsen in den Zuidhoek nog sporadisch. Hij werd verdrongen
door den vorm nrks, die toen trouwens ook in de strook vlak ten
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Noorden van de isoglosse al groote vorderingen maakte. Thans wordt
na:t in Gaasterland, alsook te Joure, Lemmer en Sloten, nog slechts
zeer enkele malen van ouderen gehoord. De vorm is alleen te Hindeloopen nog in volle gebruik, hoewel men ook daar al bijna even vaak
niks hoort. De volksspreekwijze „Naet is Jouster praet", die in mijn
jeugd in het midden van Friesland, althans in 't Waterland, in zwang
was, ontstond waarschijnlijk, omdat het destijds Joure was, dat van
alle plaatsen in den Zuidhoek de meeste verbindingen met noordelijker gelegen streken onderhield, en omgekeerd. Het illustreert meteen het feit, hoe sterk de Zuidhoek over 't algemeen destijds nog afgesloten was van overig Friesland. Toen ik als kind veel in Gaasterland kwam, leefden daar nog zeer veel menschen, die nooit een voetstap buiten hun gemeente hadden gezet. Wat een spoortrein was,
wisten ze alleen uit de verhalen van anderen. Van honk kwam er van
de boeren- en arbeidersbevolking bijna niemand. Kortom, het was er
een wereldje op zichzelf, waarvan men destijds in Friesl an d geen
weerga meer had.
De Zuidhoekster vormen sonna, zon, en ronna, loopen, (noordelijk
mina en rinna), zijn nog in volle gebruik te Joure, Echten-Oosterzee,
Lemmer, Wijckel, Balk, Harich, Bakhuizen, Oude- en Nijemirdum,
Sondel, Hemelum, Koudum, Molkwerum, Warns en Hindeloopen.
Te St. Nicolaasga, Tjerkgaast, Sloten, Oude- en Nijega vond ik sinna
en rinna zoo vaak naast sonna en ronna, dat ik niet durf uitmaken
welke vormen er meest in gebruik zijn. Te Workum sonna, maar rinna. Te St. Johannesga, Rotsterhaule en te Delfstrahuizen komen sonna en ronna sporadisch voor.
De vorm f onna, stuk weiland, (noordelijk /Dina), hoorde ik alleen
nog te Harich, Bakhuizen, Oude- en Nijemirdum, Sondel, Hemelum
en Warns. Ik weet met zekerheid, dat de vorm in mijn jeugd ook nog
wel te Koudum, Oudega en Nijega gebezigd werd. De frequentie is
gering, omdat het woord in den Zuidhoek zelfs door boeren weinig
gebruikt wordt. In verschillende niet genoemde plaatsen verzekerde
men mij, dat men, indien men al het weiland met dit woord aanduidde, /Dina zeide.
Te Oude- en Nijemirdum, Sondel, Hemelum, Koudum, Molkwerum
en Warns wordt ban, kind, gezegd voor elders bèn, bè•n. Het staat
vast, dat het gebied van dezen vorm vijftig jaar geleden nogal
wat uitgebreider was. Trouwens, in de meeste genoemde plaatsen
hoort men, vooral van jongeren, ook al vaak bèn. Hindeloopen bon.
Ook aan den klank der d in dezen Hindelooper vorm is nog verneembaar dat ze oudtijds voorafging aan een r.
Te Hindeloopen en Workum nog algemeen lakja, lachen, voor elders
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laitsja. Te Koudum en Harich trof ik de vorm ook nog aan, doch
daarnaast veel laitsja.
Te Warns en Hemelum vond ik sè, zoo en tè, toe, nog veel naast
sa en ta ; te Bakhuizen, Hemelum, Oude- en Nijemirdum nog sporadisch. Hindeloopen so•, to . Te Koudum, Molkwerum, Warns en Hindeloopen hir, hier, nog in volle gebruik ; te Harich en Oudemirdum
.

hoorde ik het ook nog, doch daar werd ook al fir gezegd. Te Oude- en
Nijemirdum, Sondel, Bakhuizen, Hemelum, Koudum, Molkwerum
en Warns hoorde ik nog he r , hooren, doch hier en daar trad jèrr
er al naast. Hindeloopen hrara. Te Oudemirdum en Warns komt sporadisch nog ap, op, naast o/ voor. Workum è/ .
De gewone Friesche vorm voor „niet" is net. Aldus wordt in het
oostelijk deel van den Zuidhoek ook gezegd. Te Lemmer, Sloten en
Idskenhuizen is de vocaal echter i-achtig, en verder westelijk wordt
het woord, behalve te Workum en Brandeburen, waar men net, en te
Hindeloopen waar men na t, nát zegt, duidelijk als nit gehoord.
In den geheelen Zuidwesthoek beantwoordt i:+5 aan overig
Friesch i•a -F p ; men zegt daar i: dan, sli: ja ski: 1) , voor i•a pan, enz.
Te Hindeloopen e: pan enz.
De Friesche vormen voor het woord „aardappel" zijn i•arappal,
iar pal, jira/'al, j ir 1, r ara p pal, r a (r) pal, Irial. De laatste vorm
wordt uitsluitend in den Zuidhoek gehoord, en wel alleen in de dorpen Hemelum, Koudum en Molkwerum, waarnaast ook al jiM l.
Overigens in den Zuidhoek meest r a (r)5al, dat echter ook in een deel
der oostelijke Wouden gezegd wordt.
De gewone Friesche vorm voor „asch" is jiska. Te Bakhuizen,
Oude- en Nijemirdum, Sondel, Hemelum, Koudum en Molkwerum
zegt men echter zska, waarnaast vaak bij jongeren jiska. Hindeloopen Iska.
Gewoon Friesch voor „erwt" is jet, mv. j èttan, ver noordelijk ook
rat(a), mv. rata, jètta. Te Bakhuizen, Oude- en Nijemirdum, Sondel,
Hemelum, Koudum, Molkwerum en Hindeloopen zegt men nog wel
(ouderen althans) èt, mv. èttan. Te Hindeloopen hoorde ik echter nog
een zweem van een halfvocaal j er voor.
Gewoon Friesch voor „boon" is bran, mv. bj ènnan, ver noordelijk
br an (a) , mv. br ana. Te Bakhuizen, Oude- en Nijemirdum, Sonde!,
Hemelum, Koudum en Molkwerum zegt men nog wel (ouderen althans) bran, mv. bè•nan. Hindeloopen ba: n, mv. ba: nan.
Gewoon Friesch voor „boom" is bram, mv. bjèmman. Te Bakhuizen, Oude- en Nijemirdum, Sondel, Hemelum, Koudum en Molkwerum zegt men gewoonlijk nog bram, mv. bèmman. Hindeloopen
ba: m, mv. ba man.
.

.

,
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Over bijna geheel Friesland, en met zeer weinig uitzonderingen,
is de korte a voor dentalen gedenatureerd tot 6, voor nd tot a: , (met
apocope van d,) voor ld of lt eveneens tot a: (met assimilatie van 1
met d of t.). Men zegt dus bv. klodzja klauteren, 1611a, vallen, man,
man, kas, kast, latta, lat, sa: n, zand, ha: da, houden. De indruk uit mijn
jeugd is nu, dat nog bijna over geheel Gaasterland (met uitzondering
van Balk) en Hemelumer-Oldephaert-en-Noordwolde gezegd werd
klad(z)ja, f alla, man, kas, latta, terwijl in so: n en ha: da de vocaal het
midden hield tusschen a: en a:. (Deze voorbeelden gelden natuurlijk
voor al de woorden van deze soort). Ik vind deze fonemen thans echter alleen te Koudum, Molkwerum en Warns. Te Hindeloopen
kladzja, f alla, man, kas, latta, sa: nd, ha•lda.
De meest gewone Friesche vorm voor het vb. „koken " is ko•aitsja, c.
q. (Wouden) koàitsja. In het midden en noorden der provincie wordt
het woord echter weinig gebruikt, men spreekt daar meest van „iten
si•ada, si•ara", zieden. In het zuiden is 't juist andersom. De Zuidhoekster vormen van het woord nu zijn als volgt : in den Zuidoosthoek
meest koitsja, (blijkbaar iets verkort uit ko•aitsja) kaitsja, H it*, (hetgeen de Zuidhoekster vorm van koàitsja is), te Sloten en Wyckel
koitsja en kakja naast elkaar en voorts, dus in den Zuidwesthoek,
overal kakja.
Over de geheele provincie wordt meer en meer een neiging merkbaar om in sommige woorden met stijgende diphthongen en triphthongen, die door een semi-vocaal j ingeleid worden, deze j half of in
't geheel niet meer uit te spreken.
Deze taalwijziging is nog in haar begin, dus betrekkelijk weinig
merkbaar. Ze treedt natuurlijkerwijze het eerst in bij woorden als
sw (j) irdar, zwaarder, tw (j) rllang, tweeling, s/ (j) èld (a), speld, waar
meer dan een consonant in den woord-anlaut ze veroorzaken. In het
overgangsstadium is de semi-vocaal dan nog aanwezig als een nauwelijks hoorbare voorslag (sw'rrdar, enz.) . Deze monophthongeering nu is in den Zuidhoek veel eerder begonnen, en heeft er ook heel
wat meer vorderingen gemaakt, dan noordelijk. Men zegt daar b.v.
lacht, lucht, licht (z.n.w.), r'ócht, recht, slëcht, slecht, l'auwat, Leeuwarden, l'auwar, liever, enz. Zelfs zijn soms voor sommige van zulke
gemonophthongeerde vormen in de laatste eeuw weer de noordelijk
gesproken vormen in de plaats gekomen. In mijn jeugd hoorde ik
ouderen in den Zuidwesthoek nog wel zeggen sèn, zien, br na, boenen, stinnan, steenen, enz., terwijl ik deze vormen thans overal weer
vervangen vind door sjèn, bjinna, stjinnan.
In den Zuidoosthoek, nl. te St. Johannesga, Rotsterhaule, Delfstrahuizen, Heerenveen, Nijehaske, Nieuwebrug-Haskerdijken en
.
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Oudehaske, zegt men thans ook algemeen blu• wa, dru• wa, skru• wa,
pro• wa, wru• wa, tru• wa, ru• wa, voor bliuwa, enz., en /o. wo voor lj owa
of lrauwa. Vermoedelijk is hier de sterke invloed van de Overtjongersche inkomelingen in 't spel, alsmede die van het zoo snel ontfrieschte Heerenveen. (Zie hiervoor nader het vijfde hoofdstuk,
§ 12) .
De algemeene Friesche vorm voor „anders" is o•az. Indien echter
het woord gebruikt wordt met de vragende beteekenis van „nietwaar", zooals in den Zuidwesthoek en een strook dadelijk ten noorden daarvan veel gedaan wordt, wordt het in den Zuidwesthoek als
6s, en in bedoelde strook, bv. te Woudsend, Heeg, Gaastmeer, als
uós gehoord. Men zegt daar dus, bv. te Workum : „ Ja ós ? " „Mo• ai
wrar Os?" , en bv. te Gaastmeer : „Ja uós ?" „Mo•ai wa:r uós ?"
Te Koudum en Molkwerum hoorde ik in mijn jeugd van ouderen
nog twóskan, tusschen. Ook thans hoor ik in de Zuidwesthoeksche
uitspraak van het woord nog wel iets dat naar de oude uitspraak
zweemt, althans bij ouderen ; bij jongeren is 't veelal volmaakt Oskan, zooals elders.
Te Oudega en Nijega werd in mijn jeugd door ouderen nog wel fin,
van, gezegd, alsook dit, dat, dèn, dan. Mijn indruk is, dat deze vormen toen ook elders in den Zuidwesthoek nog wel voorkwamen.
Thans vind ik ze nergens meer, en zegt men er, zooals elders, fan, dat,
don, behalve te Koudum, Molkwerum, Warns en Hindeloopen, waar
deze woorden met a gesproken worden.
Over geheel Gaasterland en in althans de oostelijke dorpen van
Hem. Oldeph. en Nw. was in mijn jeugd bij ouderen hit(ta) voor wdt(ta), wat, nog in gebruik. Thans vind ik den vorm alleen nog te Hindeloopen in algemeen gebruik. Voor 't overige hoort men hem alleen
nog wel eens in de verbinding hu-in-hit, hoe-en-wat, bv. : „It hu-inhit net goed wite", het fijne (van een zaak) niet goed weten. In deze
verbinding hoort men hem trouwens ook nog wel eens elders, dthans
in het kleigebied, doch dan vaak in dezen eigenaardigen stapelvorm :
hu-èn-hèt-èn-wat.
In Gaasterland werd in mijn jeugd hid, hard, gezegd. Thans, als
overal elders, hod of huód.
Oudere I is in geheel overig Friesland vaak tot ó geworden, vooral
voor dentalen (voor r altijd) ; in den Zuidwesthoek hoort men echter
in zulke gevallen uó. Men zegt daar dus bv. muod, bunzing, wood,
woord, wuork, werk, spuol, spel, enz. Deze u-achtige voorslag is vooral
merkbaar na w.
Er zijn nog vele woorden, die ik in het idioom van den Zuidwesthoek ook fonetisch eigenlijk niet of maar weinig anders zou kunnen
Hof, Friesche dialectgeografie
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weergeven dan in dit van de andere Friesche dialecten, terwijl ik
toch, als een Zuidwesthoekster ze gebruikt, den spreker onmiddellijk als Zuidwesthoekster herken. Het sterkst komt dit wel uit bij de
assibilatie. Woorden als mèitsja, maken, tsjrn, tegen, worden door de
Zuidwesthoeksters gesproken mèitsja, tsjln. In 't Hindeloopersch is
de assibilatie zelfs bijna onmerkbaar.
Vormen, die, behalve in den. Zuidhoek, ook in kleiner of grooter
gedeelten van de aangrenzende gebieden voorkomen, worden mettertijd bij de onder-isoglosseering dezer gebieden genoemd.
Isoglosseering van het Hindeloopersch is niet noodig, omdat het
merkwaardige dialect zich strikt tot het stadje bepaalt. Het verschil
tusschen dit dialect en het gewone Zuidhoeksch is zoo groot, dat het
alleen in een afzonderlijke fonologische verhandeling in 't licht gesteld kan worden. Dit valt echter buiten het bestek van mijn werk.

VIERDE HOOFDSTUK
DE NOORDKLEI- EN WOUDISOGLOSSE
§ 1. Loop der Noordklei- en Woudisoglosse
De loop der Noordklei- en Woudisoglosse is, gerekend van de
westkust naar het oosten, als volgt : Bildtgrens, Beetgum—Stiens,
Jelsum Beetgumermolen, Leeuwarden—Lekkum, Leeuwarden
Tietjerk, Wartena—Suawoude, Eernewoude Garijp, GrouwVeenhoop, Oldeboorn—Uilesprong 1 ), Haskerdijken, Zuidhoekisoglosse naar de Tjongertaalgrens.
Het Noordklei- en Woudgebied ligt ten noorden en oosten dezer
isoglosse.
§2. De klankverschillen ter weerszijden van
de Noordklei- en Woud-isoglosse
Zooals het Zuidhoeksch, hoezeer het plaatselijk verschilt, zich als
geheel van de in 't Klei-, Waterland- en Woudgebied gesproken dialecten onderscheidt door drie opmerkelijke, aan het geheele gebied
eigen, verschillen, zoo onderscheidt zich het Noordklei- en Woudfriesch, dat eveneens, en veel regelmatiger, in verschillende onderdialecten te verdeelen is, van dat van Klei, Waterland en Zuidhoek,
door twee klankverschillen, die het, ofschoon ze op zichzelf minder
merkwaardig zijn, door de hoeveelheid en de frequentie der woorden
waarin zij optreden, tot een geheel stempelen.
Deze verschillen zijn :
A. In de woorden waarin oudfr. d voor gutturalen (dus : voor ch,
g, k), buiten de isoglosse, dus op de Westergoosche Klei, de strook
Oostergoosche Klei tusschen Sneek en Leeuwarden, in het Waterland en in den Zuidhoek, door ra vertegenwoordigd wordt, vinden
we haar, behoudens enkele straks te vermelden uitzonderingen, bin1 ) Dit plaatsje, dat bij de bepa li ng der isoglossen vaak genoemd zal worden, is het
westelijke, geheel van het moederdorp afgezonderd gelegen, deel van het dorp Tynje.
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nen de isoglosse, dus over het geheele Noordklei- en Woudgebied,
vertegenwoordigd door è:.
B. In de gevallen dat westgerm. u voor m buiten de isoglosse
(d.i. op de Westergoosche Klei enz.) vertegenwoordigd wordt door o,
wordt ze, behoudens een paar na te vermelden uitzonderingen, binnen de isoglosse vertegenwoordigd door u. Enkele andere -omwoorden volgen denzelfden regel.
§3. Nadere bijzonderheden omtrent het
è:-verschil
ra
Men heeft ter weerszijden van de isoglosse de volgende vormverscheidenheid (de eerste vorm is telkens de buiten, de tweede de binnen de isoglosse gesprokene) : br•aga bè: ga, trekzeel ; drr•aga drè: ga,
dreg ; drragja drè:gja, afroomen, afgieten ; waarvan : drraga —
plè: gja, plaf lè: g, (ik) vloog ; plragja
drè: ga, afgeroomd ; f lr•ag
rè: gja, ragen ; sr•ag —
rè:g, rag, waarvan : rr•agja
gen ; rr•ag
skè: ga, stuurkiel onder een platsè:g, (ik) zag ; skr• aga of skr• aka
swè:g, zwaag (aardrjksk. benaming) ;
boomd vaartuig ; swrag
bè: kan, baken ; hrak
wè: gja, wagen (vb.) ; br•akan
wr•agja
hèkja haken ; kr•akalja
kè: kalja,
hè: k, haak, waarvan : (h)jèkja Z)
krè:kja,
krè: ka, galerij in een kerk ; krr•akja
kakelen ; krr.•aka
rè:k, hooi-rook (hoop) ;
nè: kan, naakt ; rrak
kraken ; nraken
spe: ka, spaak ; strrakja strè: kja, streelen ; traka tè: ka,
spr•aka
wèkja,
wè:k, week, waarvan : wjèkja
Taco (mansnaam) ; wrak
weken.
De vormen sraga sè: ga, zaag, waarvan sragja sè: gja, zagen, en
swr•agar swè: gar, zwager, komen nog slechts voor over, later nader
aan te duiden, gedeelten der beide gebieden. Ik meen echter te mogen aannemen, dat zij niet lang geleden dezelfde isoglosse hadden
als de zooeven genoemde woordvormen, en dat de vormen sa: ga,
sa: gja en swa:gar, die thans over verreweg het grootste gedeelte van
Friesland in gebruik zijn, geen oudfr. relicten, doch uit het Nederlandsch of de Nederduitsche dialecten overgenomen vormen zijn, die
de andere verdringen 2) .
De vormen f lr•ag
f lè: g, vlaag, en het daarvan afgeleide f lragja
flè:gja, vlagen (vb.), komen nog slechts sporadisch voor, bij ouderen ; ik heb althans geen dorp kunnen vinden, waar niet f la: g(ja) 2 ) er
1 ) De h wordt hier facultatief gesteld, omdat ze op de Klei voor de semi-vocaal j
nog wel eenigermate, doch verder zuidelijk niet meer gehoord wordt.
*) Dat het Friesch soms een spraakklank, ja zelfs meermalen een geheelen woordstam, tegen het Nederlandsche equivalent inruilt, doch de Friesche flexie behoudt,
komt veel voor.
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naast stond. Ook deze beide vormen hadden waarschijnlijk vroeger
dezelfde isoglosse als de vorenvermelde.
tè:g, (ik) toog, trok. Het vb.
Hetzelfde valt te zeggen van trag
tsjèn, waarvan deze vorm het praeteritum is, geraakt echter over de
geheele provincie in onbruik. Zuidelijk is het reeds geheel onbekend.
De vormen li: aga lè: ga, loog (subst.) die beide een halve eeuw geleden sporadisch nog voorkwamen, schijnen thans geheel uit de
spreektaal verdwenen. Alleen komt bij ouderen nog wel eens de
spreekwijze voor : „immen ut' e leage waskje", iemand geducht den
mantel uitvegen. Met zekerheid vaststellen, dat de beide vormen
dezelfde isoglosse hadden als de zooeven opgesomde woorden, kan ik
niet. Waarschijnlijk is 't wel.
Thans de uitzonderingen.
De verschillende vormen van de, hier alleen in het dialect van de
Klei weergegeven woorden rag, oog, wrag, wand, wrag, golf, mragar, mager, i • al- c. q. jilrr9g9r, aalreiger, wr aga, wegen, hebben een
andere isoglosseering, die later opgegeven zal worden.
è..-verschillen in het Friesch, die niet
Over eenige andere r a
terug te voeren zijn op oudfriesch á, en trouwens ook een andere isoglosseering hebben, eveneens later.
kwè: kja, kwaken, zich
Opmerkelijk is, dat de vormen kwrakja
niet aan de isoglosse houden. De eerste vorm komt slechts hier en
daar in zuidelijke plaatsen voor, sporadisch ook nog hier en daar op
de Klei. Blijkbaar wordt hij vrij snel door de tweede verdrongen. Ik
schrijf dit hieraan toe, dat de tweede vorm beter het klanknabootsend
karakter van het woord handhaaft.
Oudfriesch h á c h, hoog, is thans over het grootste deel der provincie 1 ) vertegenwoordigd door he:g, over een kleiner door he:g (isoglosseering later) . Het is mogelijk dat we, wat het ontstaan van
den vorm he:g betreft, het woord op gelijke lijn te stellen hebben met
zulke als e: g, oog, en we: g, wand, waarover in een volgend hoofdstuk,
doch dan blijft nog de vraag, waarom hij, in tegenstelling met dezen,
algemeen geworden is. Bij Gysbert Japicx treedt hij reeds op naast
h e a g. Een waarschijnlijke verklaring is, dat de e:-vorm, zoo al niet
bepaald ontstaan door attractie van le: g, laag, met welk woord he:g
immers dikwijls in één adem gesproken, of althans in gedachten geassocieerd wordt, dan toch onder dien invloed de ra-vorm verdrongen heeft.
De in de Oostelijke Wouden voorkomende vorm he:g weet ik niet
te verklaren.
1 ) Men vergete niet, dat hier en steeds bij dergelijke bepalingen, Hindeloopen en
de beide eilandsdialecten uitgezonderd blijven.
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Nog moet gewezen worden op het woord dre:g, zwaar te verteren,
rijk aan gehalte, zwanger, dat over de geheele provincie dezen vorm
heeft, doch bij Gysbert Japicx als dr e a g voorkomt (in o n d r e a g,
niet zwanger), en waarschijnlijk van den stam van „dragen", (bij G.
J. nog d r e a g j e naast dr a g e) is. 't Kan zijn, dat hier op zijn
beurt de vorm he:g attractief opgetreden is. Men sprak nl., en spreekt
nog, van „heech en dreech wêze", hoog zwanger zijn. Daarnaast beteekent „heech en dreech" echter ook „hoog en droog". Maar de algemeene Friesche vorm voor „droog" is druch, waarvan de vocaal
moeilijk te verklaren valt. Heeft dre:g in „heech en dreech" voor
„hoog en droog" nu weer zijn vocaal te danken aan attractie van
he:g, of staan we hier voor een nakomeling van een oudfriesch
* d r á c h, droog?
§4. Nadere bijzonderheden omtrent het
om—um-verschil

Men heeft ter weerszijden van de isoglosse de volgende vormverscheidenheid (de eerste vorm is telkens de buiten, de tweede de binnen de isoglosse gesprokene) : krom krum, krom ; krom(mal) -klumja kleumen ; kom
krum(al), kruim(el) ; klomja
kum, kom
(stuk aardewerk) ; plom plum, pluim ; prom prum, pruim ; rom
(f a-) sumja, (ver) zuimen ; skom
rum, ruim ; (f a-) somja
skum,
schuim ; slomja slumja, sluimeren ; tomma tuma, duim tommalja
tumalja, tuimelen.
Omtrent eenige dezer vormen of hunne afleidingen valt echter iets
bijzonders op te merken.
Bijna overal binnen de isoglosse treedt naast de vorm krum (al) de
om-vorm op en zulks vooral bij jongeren ; zelfs zijn er plaatsen waar
ik de um-vorm niet meer vond, al blijft het waarschijnlijk, dat ze er
bij ouderen nog wel bestaat. Aan klankwettige wijziging valt bij dit
verschijnsel niet te denken. Maar van een langzaam voorwaarts dringen van den om-vorm over de isoglosse is alweer evenmin sprake. De
nieuwe vorm duikt bijna overal tegelijk op, en voor de meerdere of
mindere kracht waarmede de oude verdrongen wordt, komt het er
niet op aan hoe dicht het dorp of de streek waar de wijziging plaats
heeft, bij de isoglosse ligt. Ik meen echter wel weer te mogen aannemen, dat de wijziging begint of begonnen is in, (en zich dan verder
verbreidt uit), de grootere of meer drukke plaatsen. Zouden we dus
weer te maken hebben met het gewone verschijnsel, dat de taal van
streek-centra, over het platteland der eigen streek heen, invloed van
buiten ondergaat ?
,

---
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Naast Alom begint de vorm plym op te komen. Ook in het uurgebied hoorde ik dien reeds. Dit is een derr vele bewijzen, dat hierbij
stedelijke en Nederlandsche invloeden een rol spelen ; /,lom of /,luur is
een marktartikel en de gebruiksfrequentie van het woord schijnt niet
groot genoeg om de Friesche vormen te handhaven.
Volgens het Friesch Woordenboek bestaat er, of heeft er bestaan
een verbum promma of promia /,rumja, lekker, met smaak eten. Ik
heb dit nimmer gehoord. In mijn jeugd werd in 't zuiden al steeds
p r u i m e gezegd, (blijkens den diphthong een Hollandisme), en dit
hoor ik thans ook verder noordelijk wel. De ontfrieschte steden hebben naast p r u i m e ook nog wel pryma
Een tabakspruim (pj e) is in het om-gebied niet, zooals men verwachten zou een prom(ka), doch een prymka (steeds in verkleinvorm).
In het um-gebied daarentegen is de vorm /,rumka nog vrij algemeen,
doch hier en daar langs de isoglosse, en inzonderheid in Ferwerderadeel en het noorden van Leeuwarderadeel, alsmede in Schoterland en
Engwirden, treedt prymka al daarnaast op. De aardrijkskundige situatie van het verbum, prymkja prumkja, is precies eender. Naar
den vorm is dit verbum een frequentatief, en waarschijnlijk is bij de
vorming de frequentatief-uitgang -kja ook wel van invloed geweest.
Echter zeker ook wel het feit dat het grondwoord steeds met het diminutief-suffix voorkomt.
De vormen tourma tuma, duim, hebben wel geheel dezelfde isoglosse als de andere om um-vormen, doch hierbij doet zich het feit
voor, dat in een door een breede tuma-strook van het om-gebied afgesloten gedeelte van de Noordklei, nl. in de Dongeradeelen, tourma
gezegd wordt. Isoglosseering van dit tourma-gebied (waarin dus tomma eenzaam staat tusschen de um-vormen), volgt later.
De verklaring van het oogenschijnlijk zoo zonderlinge feit, dat in
de Dongeradeelen tomma gezegd wordt, is vrij gemakkelijk.
Het Friesch van de Noordklei is, ofschoon het binnen de in dit
hoofdstuk besproken wordende isoglosse valt, toch geen Woud-, doch
Klei-friesch. We zullen nu herhaaldelijk zien, dat terwijl in noordelijk
Leeuwarderadeel, Ferwerderadeel, en soms ook reeds West-Dongeradeel of een stuk er van, de Woudvorm van een woord voorkomt, een
grooter of kleiner stuk van de Dongeradeelen, en dan steeds het oostelijkste, de Klei-friesche vorm heeft. (Zie V, §§ 22 en 23, VIII § 5.)
Dit komt, doordat het Woudfriesch de Noordklei meest binnendringt tusschen Leeuwarden en Dokkum (en wel over Birdaard of
Oudkerk), doch zelden tusschen Dokkum en de Lauwerszee. Voor wie
het terrein ter plaatse kent, kan dit laatste trouwens niets verwonderlijks hebben. Nog heden ten dage is van Dokkum tot de Lauwerszee
.
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de scheiding tusschen Noordklei en Wouden er eene, waarover bijna
geen onderling verkeer plaats heeft.
De Wouden boren dus, wat sommige woordvormen betreft, meest
tusschen Leeuwarden en Dokkum naar de kust, en het gevolg wordt,
dat de daardoor verdrongen wordende vormen het langst overblijven
in de Dongeradeelen, vooral in Oost-Dongeradeel. De vorm tomma,
hoezeer op zichzelf jonger dan tuma, is dààr dus tegenover dezen
laatsten vorm als een relict te beschouwen.
§5. Toestand langs de isoglosse
A. Het 1•a è:-verschil. Hoewel van een uiterst geleidelijk, dus
eigenlijk onmerkbaar in elkaar verloopen van de beide fonemen geen
sprake is, is het verschil toch het minst waarneembaar onmiddellijk
ter weerszijden van de isoglosse. Toch is de aardrijkskundige scherpte
dezer laatste vrij groot.
In het buurtcomplex Haskerdijken Stobbegat Nieuwebrug
overheerschen de è:-vormen ; zoo ook te Nijehaske—Heerenveen.
Wat St. Johannesga—Rotsterhaule en Rotstergaast betreft, weet ik
niet uit te maken, wat ten opzichte van deze fonemen het plaatselijk
dialect is ; beide komen voor bij menschen die ik als autochthonen
moet beschouwen.
Eigenaardig is de toestand te Oudehaske, dus : aan den ra-kant
der isoglosse. Uit sommiger monden teekende ik ra, uit die van anderen è: op, maar het verschil was uiterst gering. Hier was dus wèl de
overgang bijna onmerkbaar. Ik vond in dit feit echter geen genoegzame aanleiding om de Noordklei- en Woudisoglosse hier de Zuidhoek-isoglosse te doen kruisen.
Te Joure vond ik tot mijn verrassing een kè: kalste: g, terwijl men er
zoowel kè: kalja als krakal ja zegt. Aanvankelijk vermoedde ik hier gestuit te zijn op een geval als dat van kwrakja kwè: ki , (zie §3 hiervoor). Ook krakalja kè: kalja is immers een nog min of meer als zoodanig gevoelde klanknabootsing. Maar ik ben hiervan teruggekomen
omdat ik nergens anders in het ra-gebied een vorm kè: kalja heb kunnen vinden. Ik deel dit è:-overblijfsel te Joure nu, met den eigenaardigen toestand in Oudehaske, liever in bij mijn reeds eerder uitgesproken vermoeden, dat Haskerland oorspronkelijk tot de Wouden
behoorde, en het Zuidhoeksch hier als 't ware over het Woud-dialect
heengeschoven is.
Het staat wel vast dat op de klei reeds ten tijde van Gysbert Japicx
oudfriesch á in de thans met e a geschreven woorden (en in nog eenige andere, die nu overal weer a: hebben), gediphthongeerd voorkwam.
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Doch het verschil met de in het Noordklei- en Woudgebied voor gutturalen bewaard gebleven tusschentrap è: moet nog gering geweest
zijn. G. J. stelt het foneem nu eens met gekoppelde a e, dan weer met
e a voor. En zelfs in het begin der vorige eeuw waren er nog schrijvers die de beide fonemen die we nu onderscheidenlijk met ê en e a
weergeven, gelijk schreven, en wel met e a. Zoo werd rè:g, rug, dat we
thans r ê c h schrijven, voorgesteld met r e a c h. Ik kan niet anders dan hieruit opmaken, dat men destijds het klankverschil tusschen rè:g, rug, en b.v. rrag, rag, als uiterst gering voelde, m.a.w. : de
vocaal van de laatste vorm moet destijds meer van è: gehad hebben,
dan thans. Pas in den loop der vorige eeuw schijnt het verschil zoo
groot geworden te zijn, dat men verschil in spelling noodig vond. En
zooals ik reeds opmerkte is het onmiddellijk ter weerszijden van de
isoglosse nog altijd vrij gering.
B. Het om um verschil. Is er langs de isoglosse, voornamelijk
langs den buitenkant, nog wel iets te bespeuren van een geleidelij ken
overgang van è: voor gutturalen in ra, dus van moeilijk of niet in
beeld te brengen tusschenvormen, bij het om um verschil is dit zoo
niet. Dit verschil is trouwens veel ouder. De korte gm. u voor m ging
reeds in de oudfriesche periode in het Westerlauwersch in verschillende woorden over in o, zooals we in de bewaard gebleven oudfr.
stukken zien. Wgm. u voor m was nog bewaard, doch had waarschijnlijk reeds verkorting ondergaan ; in elk geval : in de 16de eeuw
wijzigde zij zich althans in het westelijke Kleigebied reeds in o, want
bij Gysbert Japicx komen in 't geheel geen um-vormen meer voor.
Toont voorts de isoglosse, voor zoover het ra--4: verschil betreft,
nergens neiging tot verschuiving naar binnen, en vindt men in het
Noordklei- en Woudgebied geen enkel woord waarin ra voor,gutturalen voorkomt, ook in dit opzicht staat het met het om—um-verschil. anders. Op de in de vorige § genoemde vormen krom, krom,
klumia, kleumen en kum, kom, na, die nog over het geheele Noordklei- en Woudgebied in gebruik zijn, en de vorm dum, dom, die ik
tot nu toe alleen nog te Paesens en Moddergat vond, maar die misschien ook nog elders in de Dongeradeelen en de noordelijke Wouden
wel sporadisch zal voorkomen, is daar ook gm. u voor m reeds sedert
onheugelij ke tijden o geweest. Maar bovendien gaat de isoglosse van
Haskerdij ken tot den Tjonger eenige indeuking vertoonen. In de op
de isoglosse gelegen dorpen Haskerdij ken-Stobbegat-Nieuwebrug,
Nijehaske-Heerenveen, St. Johannesga-Rotsterhaule en Rotstergaast hoort men alleen om-vormen, of ze zijn er voor 't minst in de
meerderheid; te Rottum, Oude- en Nij eschoot en Oranjewoud treden
ze hoe langer hoe meer naast de um-vormen.
—

-

—

-

-
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Strikt genomen hebben het ra 4: en het om—um-verschil hier
dus niet meer geheel een gemeenschappelijke isoglosse.
Ik vestig op deze indeuking in 't bijzonder de aandacht, omdat ook
later telkens weer zal blijken, dat deze strook, waar de Zuidhoek aan
de Wouden grenst, dikwijls een toegangsweg is voor zuidelijke woordvormen, terwijl ze langs het oosten en noorden een omtrekkende beweging maken, zoodat de Klei als 't ware omsingeld wordt.
C. Dat, zooals bij onder-isoglosseering van de Wouden blijken zal,
in Haskerland en het zuidelijk deel van Schoterland de taal verschillende Woudvormen bevat, is reeds eerder gezegd.
Dit is ook het geval te Eernewoude en te Oldeboorn.
Ik meende vroeger, dat Eernewoude taalkundig geheel tot de Wouden gerekend moest worden ; in mijn jeugd kwam ik herhaaldelijk
met Eernewoudsters in aanraking, en hun tongval was steeds Woudfriesch. Pas een jaar geleden kwam ik tot de ontdekking dat er voor
gutturalen ra gesproken wordt, en ook de om-vormen er autochthoon
zijn. Toch komen er heel wat Woudvormen voor. Ik vermoed, dat het
dialect van Eernewoude tot voor betrekkelijk korten tijd werkelijk
geheel Woudfriesch was, doch zich wijzigt onder den invloed van dat
van Wartena en Grouw, met welke dorpen Eernewoude thans veel
meer verbinding heeft dan met de noordelijk ervan gelegen Wouddorpen. De leden van het jongere geslacht te Eernewoude zijn er
sterk op gesteld, dat men hen niet onder de „Wádljuwe" telt.
Wat Oldeboorn betreft, de autochthonen spreken er zeer zeker
geen Wouddialect. Maar het getal inkomelingen uit de Wouden is er
vrij groot ; zóó groot, dat ook de te Oldeboorn geboren kinderen uit
deze families er nog vaak meer of minder aan het dialect hunner
ouders blijven vasthouden. Het trof me herhaaldelijk, dat ik in dit
dorp zooveel Woudfriesch hoorde spreken. Trouwens, één Woudfriesche vorm, nl. 161k voor lrlk, boos, leelijk, is zelfs voorgoed tot in de
taal van Akkrum doorgedrongen.
-

-

VIJFDE HOOFDSTUK
DE BEWEGINGSOORLOG TUSSCHEN KLEI EN WOUDEN
§1. Enkele inleidende opmerkingen
Door het aanduiden van den loop der Zuidhoek-isoglosse en van die
welke het Noordklei- en Woudgebied scheidt respectievelijk van het
Kleifriesch gebied (waartoe, naar we gezien hebben, ook het laagveensche „Waterland" behoort), en van den Zuidhoek, en voorts
door de vermelding der algemeene verschillen ter weerszijden van die
isoglossen, zijn nu de drie hoofd-dialecten aardrijks- en eenigermate
ook reeds taalkundig, bepaald.
In herinnering breng ik, (zie Eerste Hoofdstuk § 2) dat het dialect
der Noordklei, hoewel bij het ra—i:- en het om um-verschil de
Wouden volgend, toch in den grond meer Klei- dan Woudfriesch is.
De straks aan te geven è: g e:g-isoglosse kan tevens wel ongeveer
dienen voor die der hoofdkenmerken van het Noordklei-friesch en
dat van de Wouden.
In de paragraaf, waarheen ik zoo pas verwees, zeide ik ook reeds,
dat er van de indeeling van het Friesch in drie hoofddialecten niet
zoo heel veel overblijft, als men den toestand in zijn geheel overziet.
Isoglossen zijn de grenslijnen waarop zich gedurende langer of
korter tijd bepaalde taaluitstralende krachten van aan elkaar grenzende dialecten in evenwicht houden. De mate dezer krachten wordt
bepaald door onderling zeer verschillende en gewoonlijk .00k nog
maar tijdelijk werkende factoren, die voor schier elk woord ongelijk
kunnen zijn. Bedrijfswijziging, bevolkingswisseling en veranderingen
in de richting en de sterkte van het verkeer doen er het hunne toe,
doch evenzeer het verschil in gevoelswaarde van twee vormen van
eenzelfde woord. Het gevolg hiervan is, dat, mogen dan ook al zekere hoofdkenmerken van een dialect een gemeenschappelijke isoglosse hebben, en er hierdoor een vrij scherpe grens ontstaan die geruimen tijd stabiel blijft, sommige woordvormen zich aan de aldus
geschapen dialectgrens niet storen, doch den strijd tegen de equi-
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valente vormen van een aangrenzend dialect aanbinden en een tijdlang met meer of minder succes voortzetten. Daar uit den aard der
zaak deze strooptochten over en weer ondernomen worden, en bij
voortduring, komen de zonderlingste dialectvermengingen voor, en
is er, bij uitstippeling van a 11 e isoglossen op één kaart, aanvankelijk ook „kop noch staart aan te vinden". Toch zijn er wel degelijk
groepsverbanden in den oogenschij nlij ken chaos dezer verschijnselen
te ontdekken, en moet elke groep zijn bijzondere factoren hebben.
Het is de aanvankelijke taak der dialectgeografie, deze groepsverbanden op te sporen en aan te toonen. Pas wanneer dit werk volledig
verricht is, zal men tot eenigszins vaste conclusies kunnen komen
over de vermoedelijke oorzaken der verschilvorming, en van het
groepsgewijze voorkomen der verschillen.
Ik moet thans allereerst de aandacht vestigen op zulk een in voortdurende beweging zijnde isoglossengroep, waarschijnlijk de voornaamste.
Zij heft schijnbaar de indeeling in drie hoofddialecten op, en stelt
er een splitsing in tweeën, met zeer geleidelijken overgang, voor in de
plaats.
Schijnbaar, zeg ik. Want het betreft hier slechts in twee gevallen
een verschil tusschen twee klankgroepen ; al de andere bepalen zich
tot telkens twee of meer verschillende vormen van eenzelfde woord.
De meeste dezer isoglossen doorsnijden twee der hoofdgebieden, enkele zelfs drie, doch de verschillen zijn geen van alle van zoodanigen
aard, noch zijn ze, saamgevat, zoo talrijk, dat ze in eenig deel der gebieden het karakter van het dialect zoo wijzigen dat dit deel daardoor df tot een ander gebied zou moeten gerekend worden, df als geheel op zichzelf staand zou moeten warden beschouwd.
Er is nog een ander kenmerkend verschil tusschen de hier bedoelde
isoglossen en die welke de grenzen der hoofddialecten vormen. Tot
zoover de heugenis der thans levenden strekt, of hun uit den mond
van ouders en grootouders bij overlevering bekend is, zijn deze laatsten altijd stabiel geweest. Zelfs te Eernewoude kon ik geen bepaalde
bevestiging vinden van mijn in het Vijfde Hoofdstuk § 5 omtrent het
plaatselijk dialect uitgesproken vermoeden. Daarentegen verschuiven de eersten zich voor het meerendeel voortdurend of hebben ze
zich gedurende de laatste eeuw verschoven, zij 't niet over hunne geheele lengte, dan over een of meer gedeelten. Dit brengt ook mede,
dat hun loop moeielij ker na te speuren en te bepalen is. Liet ik de
hoofdisoglossen alleen bij uitzondering over een bepaald dorp loopen, bij de nu te vermelden verschi ll en moest ik vrij dikwijls mijn toevlucht nemen tot deze handelwijze; ik wist dan niet uit te maken
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welke van twee om den voorrang strijdende vormen nog, of reeds, ter
plaatse autochthoon mocht worden genoemd.
De hoofdisoglossen blijven dus voorloopig nog wel „die ruhenden
Pole in der Erscheinungen Flucht". Trouwens, de verschillen ter
weerszijden er van zijn, althans voor zoover de isoglosse tusschen het
Woudfriesch ter eene en het Kleifriesch en het Zuidhoeksch ter andere zijde betreft, nogal wat grooter dan de tot nu toe gegevene. Bij
de onder-isoglosseering van de Wouden, in het achtste Hoofdstuk,
alsook uit sommige onder-isoglosseeringen die ik om herhalingen te
vermijden, reeds nu zal moeten geven, zal blijken, dat de onderdialecten aan hun naar een der beide andere gebieden gekeerde zijde in
vele gevallen de hoofdisoglosse tot grens hebben. Bovendien blijft er,
ook als er overneming van woordvormen plaats heeft, nog altijd eenig
niet goed aan te geven verschil in de articulatiegewoonte.
Maar op den duur moet een strijd als waarop we nu een eersten blik
gaan werpen, toch leiden df tot wijziging der dialectindeeling, of, (en
dit schijnt wat Friesland betreft, het geval te zullen worden), tot een
bijna algeheele nivelleering, zoodat er van vaste, kenmerkende dialectscheidingen mettertijd geen sprake meer zal zijn.
Wat den titel van dit hoofdstuk betreft, een kleine opheldering.
Onder „bewegings-oorlog" verstaat men een reeks van gevechten
waarbij de elkaar vijandige troepenmachten geen vaste stellingen innemen, doch zich voortdurend bewegen, 't zij voor- of achterwaarts.
In dezen „bewegings-oorlog tusschen Klei en Wouden" is nu eens de
Klei, en zijn . dan weer de Wouden (die meestal den Zuidhoek tot
bondgenoot hebben, en daaraan zelfs, geloof ik, meermalen de leiding
laten), aan de winnende hand, doch in vele gevallen is de Klei op den
terugtocht en levert nog slechts achterhoede-gevechten. Het oude
centrum van de Kleimogendheid, van waaruit indertijd de Kleitaal
oprukte tot nog al ver over de Kleigrens (zooals de hoofdisoglosse
immers nog laat zien), is ongetwijfeld het terpengebied van Westergo. Doch dit nog altijd zoo belangrijke gebied is sedert lang niet meer
het best verdedigbare Kleifort. Wanneer tegenwoordig de Kleitroepen zich gereedmaken voor een laatste verzet, (en dat is nog al eens
het geval), is de Noordklei hun redoute. Daar, met aan den eenen
vleugel het onfriesche Bildt als een soort inundatie, waarvoor de aanvallers machteloos blijven staan, en voor bijna geheel het overige
frontgedeelte de noordelijke Wouden als moeielijk doordringbaar
voorterrein, houden ze 't gewoonlijk nog lang uit. Maar 't einde is
toch vaak, dat ze over den zeedijk gedreven worden.
Ik ga thans elk der isoglossen afzonderlijk vermelden, en zal daarbij aanduiden : hun loop ; zoo noodig de meerdere of mindere scherpte
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van het klankverschil der beide vormen onmiddellijk ter weerszijden
der isoglosse ; zoo noodig de aardrijkskundige scherpte der isoglosse ;
de plaatshebbende, of plaats gehad hebbende verschuivingen, hunne
richting en hunne vermoedelijke oorzaken, hunne meerdere of mindere snelheid, alles alleen voor zoover uit ter plaatse ingewonnen inlichtingen en uit den huidigen toestand op te maken is. Wat de snelheid betreft : het is natuurlijk niet van dag tot dag of ook maar van
jaar tot jaar merkbaar, dat een vorm veld wint. Die beweging is
slechts te constateeren, door vergelijking der taal van jongere autochthonen met die van oudere, voorts door er bij de ouderen naar te
informeeren, hoe vorige geslachten, die zij gekend hebben, het woord
in kwestie uitspraken.
§ 2. rag

e: g, rag

è: g, è: g

e:g (oog)

Loop rag e:g. Kust, Pingjum—Zurich, Witmarsum—Schraard,
Wommels—Burgwerd, Hijdaard—Hartwerd, Roodhuis—Tirns, Bozum---Scharnegoutum, Deersum—r-Goënga, Sybrandaburen, Poppingawier, Irnsum—Terhorne, Grouw—Akkrum, Grouw—Veenhoop, Wartena—Eernewoude. Vervolgens langs de Noordklei- en
Woudisoglosse tot tusschen Lekkum en Rijperkerk.
Loop rag è: g. Van tusschen Lekkum en Rijperkerk langs de
Noordklei- en Woudisoglosse tot de Bildtgrens.
Loop è: g e:g. Van het punt tusschen Lekkum en Rijperkerk
als volgt : Giekerk—Rijperkerk, Roodkerk Veenwouden, Rinsumageest—Akkerwoude ; verder zuidelijk langs het Dokkumer diep naar
de kust.
Hindeloopen aig.
Voor wat de scherpte van het verschil tusschen rag è: g betreft,
verwijs ik naar het Vierde Hoofdstuk, § 5 A. De beide andere verschillen zijn scherp.
Oorzaak van dit onderscheid in scherpte moet wel zijn, dat rag
klankwettig uit è: g gesproten is, doch e:g uit een ander verloop van
oudfr. á c h.
Ook aardrijkskundig is de isoglosse vrij scherp, scherper althans
dan de meeste andere, in dit hoofdstuk nog te bespreken.
In rust is zij evenwel niet. Hier en daar dringt de vorm e:g nog altijd merkbaar voorwaarts en het is leerzaam, na te gaan op welke
punten. Te Pingjum (tamelijk afgezonderde ligging ; weinig bevolkingswisseling), had ik niet de minste moeite met te constateeren dat
er rag gezegd werd. Te Witmarsum daarentegen (aan hoofdverkeersweg Bolsward—Harlingen, bovendien bevolkingstoename, en, naar
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mij voorkwam, vooral door vestiging uit zuidelijker plaatsen), weifelde ik aanvankelijk ; te Wommels (doorvaart Bolsward—Franeker en
Bolsward—Leeuwarden, alsook infiltratie uit het zuiden), was dit
ook het geval, hoewel in mindere mate.

Toch geloof ik niet, dat de vorm e:g op het gedeelte van de kust tot
Wommels voorloopig nog veel vorderingen maken zal. De isoglosse
is hier namelijk gestuit op dat gedeelte der Westergoosche Klei, waar
het landbouwbedrijf de overhand heeft op de veeteelt.
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Verder op, tot en met Poppingawier, schijnt mij de Kleiwaartsche
beweging der isoglosse iets sterker toe.
Hijdaard en Roodhuis zijn twijfelachtig, hoewel ik ze aan den ragkant der isoglosse acht. Beide dorpjes schenen mij meer in verkeer
met de zuidelijke dan met de noordelijke buren. Eigenaardig is de
toestand te Sybrandaburen, Terzool en Poppingawier. Het laatste
was een halve eeuw geleden nog volkomen rag-dorp; thans komt
e:g er zoo veelvuldig voor, dat ik geen keuze kon doen. Ook te Sybrandaburen is dit zoo, en zelfs geloof ik, dat e:g daar reeds de overhand heeft. Men merke op, dat in deze z.g. L e g e a n (uit lege
g e a ë n, laaggelegen dorpen) , oudtijds ook veel de Snit ser
f i i f g e a genoemd, de Kleigrens tusschen de dorpen en de Sneeker
meer doorloopt ; opdringen van Waterlandsche boeren uit het zuiden,
die gewend zijn aan het gebruik van laagveengreide, en vooral van
„butlán (de volkomen bepoldering van deze strook is nog van jongen datum, meen ik), moet hier zeker wel veel voorkomen.
Ik vestig er nog de aandacht op, dat de boeren uit al deze genoemde dorpen gewend zijn, of tot voor kort gewend waren, zuidelijk (d.
w.z. te Sneek, c.q. te Bolsward), te markten, en daar steeds veel in
aanraking kwamen en nog wel komen, met bedrijfsgenooten uit het
e:g-gebied. Dat marktverkeer op den duur invloed oefent op de taal,
heb ik ook elders wel opgemerkt. In elk geval : we hebben hier te doen
met dorpen, die, wat bedrijf en verkeer betreft, eenigermate zuidelijk
georiënteerd zijn, en dit nog geen halve eeuw geleden in nog veel
sterkere mate waren.
Ook te Rauwerd, en zelfs te Oosterwierum, bevond ik, dat de
vorm e:g er vordering maakt. De Kleivesting heeft hier een harer
zwakste plaatsen.
Het rag e:g-gedeelte der isoglosse schijnt verderop vrij stabiel
geworden te zijn.
Het rag è:g-gedeelte is geheel één met de hoofdisoglosse en
rag en è: g vertoonen hier evenmin neiging elkaar te verdringen, als
de overige ra en è:-vormen voor gutturalen dit doen. Ook in het
è:g -- e:g-gedeelte kon ik niet met zekerheid beweging constateeren ;
wel heb ik eenig vermoeden, dat de vorm e:g van Rijperkerk uit eenigszins opdringt in de richting Giekerk en verder, maar ik kan mij
vergissen. In elk geval zal voor 't overige op dit gedeelte de isoglosse
voorloopig nog wel in rust blijven, omdat zij de Kleigrens bereikt
heeft.
"
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§ 3. wrag

we: g, wrag

wi: g, wè: g
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we:g (wand)

we:g: Kust, Ferwoude—Scharneburen, GaastLoop wrag
Parrega, Exmorra Tj erkwerd, Schraard—Schettens, BurgwerdHartwerd, en verder als het overeenkomstige deel van § 2.
wè: g en wè: g
we:g: Als de overeenkomstige
Loopen wrag
isoglosse-gedeelten van § 2.
Hindeloopen waig.
Het verschil der vormen is van gelijke scherpte als bij die van rag
enz.
De aardrijkskundige scherpte der isoglosse daarentegen is iets geringer. Ook is ze tamelijk moeielijk vast te stellen. Het woord is namelijk snel aan 't uitsterven. In den nominatief komt het hoogst zelden meer voor. Door de boeren wordt nog wel eens gesproken van
„de skeane weach" 1) waarmede dan, als ik het wel heb, het dakgedeelte van den buitenwand van een koestal bedoeld wordt. Voorts
spreekt men nog overal, maar steeds zeldzamer, van „yn 'e weach
sliepe, lizze", voor : achteraan in een twee-persoons bedstede slapen.
In het noordelijk deel der Westergoosche klei wordt in dit geval .,,yn
'e weage" gezegd, en dit zal voor Waling Dijkstra aanleiding geweest zijn, om in 't Friesch Woordenboek naast w e a c h een vorm
w e a g e op te nemen ; 't is echter waarschijnlijk alleen de oude datief, die hier bewaard bleef. Ook zegt men van een koe wel eens, dat
zij „yn 'e weach stiet", wat dan, zoo goed als ik heb kunnen nagaan,
beteekent, dat het dier dwars op stal en tegen den achterwand gedrongen staat. Vele jongeren, althans die uit den burgerstand, kennen
het woord echter in 't geheel niet. Het meest bekend vond ik het op
de Noordklei en in de noordelijke Wouden.
In de dorpen Giekerk, Oenkerk, Molenend en Oudkerk (de z.g.
T r y n w á d e n= Drie Wouden), meende ik op te merken, dat de
vorm we:g er vaker naast wè: g voorkomt, dan e:g naast è: g.
Mocht te eeniger tijd de vorm e:g verder oprukken op het Kleigebied, dan zal we:g de beweging denkelijk niet meer meemaken. Het
woord zal wel eerder uitgestorven zijn.
Het komt overigens ook nog voor in wr og- (wè:g-, we:g-) lu: z,
(-lys), wandluis, doch alleen sporadisch, want dit diertje wordt thans
meestal wdnlu: z (-lys) genaamd.
Voorts bestaat nog de uitdrukking „wa: gwi: d, wa:g in wi:d, of wi:d
én wa:g iepen". Hierin heeft het woord over geheel Friesland zijn oorspronkelijke vocaal onveranderd bewaard. Dat het in deze samen1 ) Wanneer ik in gewoon schrift een Friesch woord of uitdrukking weergeef, doe ik
dat in den vorm die in de literatuur gebruikelijk is. Gewoonlijk is dat Kleifriesch.
4
Hof, Friesche dialectgeografie
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stelling niet meer gevoeld wordt als één met wrag, wi: g, we: g, behoeft geen betoog.
Dat het woord uitsterft, zal wel hoofdzakelijk te wijten zijn aan het
feit, dat de Friezen de wanden hunner vertrekken muórran noemen,
en trouwens ook al vaak wèndan.
§ 4. krapja ke: pja (koopen)
Loop : Van Pingj um Zurich tot een punt tusschen Eernewoude
en Veenhoop samenvallend met de rag e:g-isoglosse. Vandaar :
Eernewoude---Oudega, Suameer—Nijega, Kooten—Oostermeer,
Twijzel—Augustinusga, Buitenpost—Augustinusga, Taalgrens.
Hindeloopen kaik a. Op de Westergoosche klei is soms, o.a. na p,
het zwakke verbaal-suffix -1. Men zegt daar dus krapi.
De aardrijkskundige scherpte der isoglosse is van de kust tot het
punt tusschen Eernewoude en Veenhoop ongeveer gelijk aan dat van
rag -- e:g, en ook de vorderingen die de vorm ke: pja daar maakt
houden er vrijwel gelijken tred met die van e:g. Daarentegen is op het
gedeelte Eernewoude Veenhoop tot de taalgrens zeer sterk merkbaar, dat ke: pja vorderingen maakt. De strook aan den kr•apja-kant
der isoglosse, waarbinnen ke: pja zoo vaak naast kr•a pja voorkomt,
dat de vaststelling der isoglosse met bijzondere moeielijkheden gepaard gaat, is breed. Vooral te Bergcm en te Buitenpost (zich steeds
uitbreidende streekcentra), hoort men al veel den voorwaarts dringenden vorm.
§ 5. wrtta wits (weten)
Loop : Kust, Ferwoude—Scharneburen, Parrega Sanfirderrij p,
Dedgum—Greonterp, Wolsum, Nijland, I Jsbrechtum, Tirns, Roodhuis, Scharnegoutum—Loënga, Goënga, Gauw, Sybrandaburen,
Terzool, Poppingawier, Rauwerd, Idaard—Grouw, Wartena--Eernewoude, Suawoude Garij p, Hardegarij p Bergumerheide, Roodkerk—Veenwouden ; verder samenvallend met de è: g -- e:g-isoglosse.
Hindeloopen wètta.
Op en om de isoglosse worden de beide vormen bijzonder vaak door
eenzelfde persoon door elkaar gebruikt. De isoglosse is hierdoor aardrijkskundig van geringe scherpte. Mijn indruk is voorts, dat zij van
Ferwoude—Scharneburen tot Wartena—Fernewoude in, wel is waar
langzame, Kleiwaartsche beweging is.
§ 6. ge:l gi.al (geel)
Loop : Kust, Zurich—Cornwerd, Wons—Makkum, Exmorra—Allingawier, Tjerkwerd—Cornwerd, Wolsum, Nijland, I Jsbrechtum,
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Tirns, Roodhuis, Scharnegoutum—Goënga, Bozum—Deersum, Oosterwierum—Rauwerd, Roordahuizum—Idaard, Wartena—Grouw,
Eernewoude—Oudega, Eernewoude Garij p, Suawoude Garij p,
Bergum, Hardegarijp, Veenwouden, Dantumawoude—Zwaagwesteinde, Driesum—Kollumerzwaag, Driesum—Westergeest, verder
langs de Zwemmer naar de Lauwerszee.
Aardrijkskundig is de isoglosse moeielij k nauwkeurig te bepalen,
zooals trouwens altijd bij twee vormen waarvan de eene geheel of bijna gelijk is aan de Nederlandsche. Zonder twijfel is dit laatste ook de
reden waarom de isoglosse langzaam Woudwaarts verschuift. Duidelijk is in de dorpen op en dadelijk aan den g191-kant er van te bemerken, dat het, naast inkomelingen, vooral de beter gesitueerden
en meer ontwikkelden zijn, die den vorm ge:l importeeren. Zoo bv. te
Grouw, waar, ofschoon men volstrekt niet kan zeggen, dat „ge:lzucht" en „ke:l-ziekte" er reeds epidemisch zijn, naast gi • al toch al
eens ge:l, en naast ki•al (zie de volgende §), nog vaker ke:l voorkomt.
Een Friesche schrijver van normale taalkundige bekwaamheid,
Grouwster van origine, beklaagde zich bij mij over dit feit. Hij vond
het : toegeven aan 't Nederlandsch, en zooals ik zeide is er ook zeer
zeker wel Nederlandsche invloed bij in 't spel. Mijn klager wist echter
volstrekt niet, dat de vormen ge:l en ke:l over nagenoeg het geheele
Kleigebied autochthoon, en daar ongetwijfeld geen Hollandismen,
doch doodgewone oudfriesche ê-relicten zijn, zooals bv. ook het mettertijd te bespreken he:l naast hi•al en he:l. Het is trouwens kenmerkend voor de taalpsyche der Friezen, dat zij elk en vorm die gelijk of bijna gelijk aan de Nederlandsche is, voor een Hollandisme
houden, indien er nog een meer van 't Nederlandsch afwijkende
Friesche vorm naast bestaat. Dit gaat zoover, dat jonge Frisiasten,
als ze voor 't eerst met oudfriesch kennis maken, maar moeielij k hun
ergernis kunnen bedwingen „omdat het vaak half Hollandsch is".
(„Een” inplaats van „ien", „so" inplaats van „sa" enz!). Het verklaart ook, waarom dergelijke Hollandsch schijnende vormen, terwijl velen ze daardoor des te eer overnemen, (ze klinken, meenen ze,
beschaafder dan de andere!) in de literatuur gewoonlijk geschuwd
worden. Hoewel bv. de literaire taal zich meest naar het Kleifriesch
richt, schrijft toch bijna ieder gi•al en ki•al. Dit deed ook Gysbert Japicx reeds, doch het is natuurlijk mogelijk, en m.i. waarschijnlijk,
dat in zijn tijd de beide isoglossen in den omtrek van Bolsward noordelijker liepen dan thans.
(Dat ge:l en ke:l op de Klei geen aan een onfriesch idioom ontleende
vormen zijn, behoeft hier misschien nog eenig bewijs, althans voor
leeken. Welnu, dat de vormen geisoglosseerd kunnen worden, is op
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zichzelf reeds een sterk bewijs. Direct aan niet-Friesche idiomen ontleende vormen komen ook wel vaak aan een bepaalde zijde het Friesche taalgebied binnen, doch er is nimmer een ook maar eenigszins
scherpe grens te trekken tusschen het gebied van den overgenomen

en den verdrongen wordenden vorm. Neem bv. niks na:t of nrat,
niets. Er is wel een gebied aan te wijzen, waarin alleen nog maar niks
voorkomt, (nl. de Zuidhoek), doch in 't overige deel van Friesland
worden niks en nrat door elkaar gebruikt ; men kan alleen maar zeg-
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gen, dat de frequentie van niks geringer is, naarmate men noordelijker komt. Zoo ongeveer staat het ook met wi wa:, wie; alleen
maar hebben we hierbij nog een groot gebied, waarin wi nog in
't geheel niet doorgedrongen is, en dit is natuurlijk wel te isoglosseeren).
De eigenaardige loop die de ge:l gi•al-isoglosse neemt van Suawoude—Garijp af eerst over Bergum en dan weer terug naar Hardegarijp, is ook een gevolg van het feit dat ge:l vorderingen maakt, en
zich daarbij weer eerst nestelt in de grootere, zich uitbreidende plaatsen. ge:l, ofschoon Hardegarijp. en Veenwouden nog niet geheel veroverd hebbende, heeft ook al vast een sterke afdeeling vooruitgezonden naar het meer belangrijke streekcentrum Bergum. Eerlang wordt
waarschijnlijk ook naar het streekcentrum Buitenpost een detachement gezonden ; na een kort „straatgevecht" krijgt ge:l ook daar vasten voet .... en dan is het „oprollen" van het gansche gi•91-front
tusschen Hardegarijp en Westergeest nog maar een kwestie van een
of twee geslachten. Want zóó ongeveer, evenals in een heuschen bewegingsoorlog, gaat zoo'n strijd. Als de groote steunpunten in een
linie het opgeven, worden de tusschengelegen verbindingsloopgraven
bijna zonder verzet ontruimd.
§ 7. ke:l — ki•al (keel)

Loop : Van Zurich—Cornwerd tot Wartena—Grouw ongeveer
dezelfde als die van ge:l gi•al, met dien verstande echter, dat in
vele plaatsen op of nog aan den gi•21-kant der isoglosse de vorm
ke:l meer voorkomt dan de vorm ge:l, en soms reeds vasten voet heeft
naast gi•al. Gevolgtrekking : ke:l wint nog iets sneller terrein dan
ge:l. Ik geloof dat dit samenhangt met het verschil in gevoelswaarde.
De vorm ge:l moge, omdat hij gelijkluidend is aan het Nederlandsch,
spoediger overgenomen worden dan andere vormen, het w o or d,
of liever : het b e g r i p, op zichzelf is ten opzichte van het gevoel
vrij neutraal. Met ke:l is dit anders. Bij Friezen uit het ki•al.-gebied
die graag hun taal wat Nederlandsch kleuren, is ki•al wel een der eerste vormen die voor ke:l plaatsmaakt, en dit leidt in de grensdorpen,
waar immers de laatste vorm ook zoo vaak van lieden uit het ke:l-gebied gehoord wordt, des te spoediger tot navolging.
Van Wartena—Grouw af is van ke:l ki•a1 eigenlijk geen isoglosse te bepalen. Men kan slechts zeggen, dat zuidelijk van een lijn
Veenhoop, Beetsterzwaag, Wij nj eterp, Taalgrens de vorm ki•al
authochthoon is. In het tusschen deze lijn en de ge:l gi•al-isoglosse
van Wartena—Grouw af tot de Lauwerszee gelegen gebied zal
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men u op de vraag : „ke:l of ki•al ?" gewoonlijk ke:l, soms ook wel eens
ki•al antwoorden, doch steeds min of meer aarzelend. Bij nader onderzoek blijkt dan, dat het woord er als F r i e s c h woord zoo goed
als onbekend is. Men gebruikt daar hd ls, hals, in bijna alle gevallen,
waarin men elders van ke:l of ki•al spreekt. Trouwens, in mijn jeugd
was hdls ook zuidelijker meer frequent dan nu, hetgeen natuurlijk
medebrengt, dat ke:l of ki•al er naar dezelfde mate minder frequent
was.
§ 8. d: — du (af)

Loop : Kust, Makkum—Gaast, Tj erkwerd Dedgum, Tj erkwerd
Wolsum, Bolsward Nijland, Burgwerd—Hartwerd, HijdaardHartwerd, Roodhuis, Deersum—Scharnegoutum, Terzool, Poppingawier—Irnsum, Roordahuizum, Idaard—Grouw, Wartena—Grouw,
Eernewoude—Veenhoop, Oudega—Dr. Opeinde, Nijega, Witveen,
Surhuisterveen—Dr. Compagnie, Gr. Opende—Dr. Compagnie,
Taalgrens.
Hindeloopen : d:.
Het klankverschil, op zichzelf niet groot, is op en om de isoglosse
even scherp als elders. De aardrijkskundige scherpte der isoglosse is
als bij wrtts -- wits: in de grensdorpen worden vaak beide vormen
door dezelfde personen dooreengebruikt. Hierbij valt echter te constateeren, dat de vorm ó: zich het langst handhaaft indien het woord
als voorvoegsel voorkomt. Men zal b.v. van eenzelfden persoon uit
het grensgebied kunnen hooren : „Dêr kaem ik goed du", maar : „Ddr
bin ik goed d: kommen". Dit is wel volstrekt geen regel, maar men
hoort het toch wel zoo vaak, dat het opvalt. Ik constateerde het in
bijna alle plaatsen o p de isoglosse, en bij ouderen zelfs nog te Grouw.
Wij staan hier blijkbaar voor een begin van semantische vormsplijting, dat echter na een of twee geslachten, weer te niet loopt, omdat
het woord zich in samenstelling niet genoegzaam in het geheel oplost, doch tenslotte te zeer één met het enkele woord blijft.
Vermeld moet voorts, dat ik te Zwaagwesteinde niet 6:, doch o•a
meende te hooren. In dit heidedorpje komt trouwens ook in andere
woorden, waarin de omgeving 6: heeft, o•a voor ; ik hoorde er 116:v als
ho•av (en zelfs als ho: v) bd:la als bo•ala. Een nader onderzoek van de
taal in dit eigenaardige oude heidedorp, waartoe ik nog geen tijd
vond, is wél gewenscht. Ook in andere heidestreken valt in dit opzicht nog wel iets te doen. Hadden we maar meer onderwijzers, die
het belang hiervan inzagen! Het instellen van een plaatselijk taalonderzoek en d é t a i 1 is immers slechts mogelijk bij voortdurend
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dagelijks in aanraking komen met de autochthonen, en daarvoor is de
dorpsonderwijzer zeker wel de eerst aangewezen persoon.
De d: du-isoglosse verplaatst zich Kleiwaarts, over haar geheele
lengte.

§ 9. rz•av — ri•au, sjou (roof = knot garen)
Loop: Kust, Scharneburen, Nijhuizum, Sanfirderrijp, Oudega
(Wijmbr.), Oosthem IJlst, Sneek, Haukesloot, Terkaple, Akkrum,
Oldeboorn Uilesprong, Grouw—Veenhoop, Eernewoude—Oudega,
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Nijega, Witveen—Rottevalle, Surhuisterveen—Groninger Opende,
Taalgrens.
De isoglosse is vaag.
De uitspraak rrau komt nog voor in den Zuidwesthoek. In den
Zuidoosthoek wordt veel r'ou en zelfs edit gezegd.
Het woord rrau of r ou, gerei, gereedschap, wordt over de geheele
provincie met gevocaliseerden slot-consonant gesproken ; het is trouwens van oorsprong niet hetzelfde als het in deze § bedoelde.
§ 10. e: kan i: kan (het adj . eiken)
E oop : Kust, Cornwerd—Makkum, Schraard Wons, SchraardExmorra, Tj erkwerd, Bolsward Wolsum, Hartwerd, Tirns, Scharnegoutum—Sneek, Haukesloot, Sneekermeer, Irnsum Terhorne,
Irnsum—Akkrum, Grouw—Veenhoop, Eernewoude Garij p, Wartena—Suawoude, Leeuwarden Tietj erk, Hardegarij p Bergumerheide, Roodkerk Veenwouden, Rinsurnageest Akkerwoude, en
verder één met de è: g e:g-isoglosse.
De aardrijkskundige scherpte der isoglosse, aan welke ik weinig of
geen beweging kon opmerken, is vrij groot.
§ 11. èkkal — i(:)kal (eikel)
Loop : Kust, Cornwerd—Makkum, Schraard—Wons, SchraardExmorra, Schettens, Witmarsum—Burgwerd, Arum—Lollum, Achlum—HitZum, Franeker, Zweins Welsrij p, Dronrij p Baj um, :Marssum Deinum, Leeuwarden, Hardegarijp, Roodkerk Veenwouden,
Zwaagwesteinde--Veenwouden, Kollumerzwaag—Twijzel, Buitenpost—Augustinusga, Taalgrens.
Het isoglosse-gedeelte van de kust bij Makkum tot aan Franeker
is zeer vaag: Op de kuststrook daarbinnen wordt meer ikal dan èkkal
gezegd. Soms is deze laatste vorm er alleen over in het gezegde :,,sa
glêd as in èkkal". Trouwens ook noordelijker op de Klei is het woord
zeer weinig bekend. Dit is natuurlijk toe te schrijven aan het feit, dat
er op de Klei geen eiken voorkomen. Meestal kennen de Kleibewoners de vrucht alleen, doordat de dorpsschippers, of vooral hunne kinderen, ze wel eens meenemen, als curiosum, uit de Woudstreken, dus
meest uit een gebied waar men i (: )kal zegt. Met de vrucht wordt dan
vaak ook de afwijkende vorm geimporteerd; hieraan schrijf ik het
toe dat èkkal terugwijkt voor ikal. Dat de vorm e: kan (vorige §), zich
daarentegen handhaaft tegenover i: kan, moet wel tot oorzaak hebben
dat eikenhout overal gebruikt wordt.
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Het kwantitatief verschil i: kal ikal is niet te isoglosseeren. Men
zegt i: kal in de Noordelijke en het noordelijk deel der Oostelijke Wouden, van de èkkal i:kal-isoglosse af tot ongeveer Gorredijk, waarna
een geleidelijke verkorting intreedt.

De vorm e: kal, die het Fr. Wb. opgeeft, vind ik nergens.
Niet isoglosseerbaar zijn voorts de verschillende naamsvormen van
den eik. De vormen e:k en i:k zijn wel overal bij intellectueelen bekend, en moeten waarschijnlijk dezelfde isoglosse hebben als het adjectief. Zoo ook de vaker gehoord wordende vormen e: ka (m) b.r• am
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en i: ka(m)br•am. Maar verreweg de meeste menschen, en voor al de

kinderen, benoemen den boom naar zijn vrucht en spreken dus van
een Altai- c. q. i (:)kal bram. In de zuidelijke helft der provincie hoort
men zelfs niet anders, maar ook noordelijk komen deze aanduidingen vaak naast de andere voor. De verwarring is in elk geval te groot,
om een eenigszins betrouwbare isoglosseering te beproeven.
§ 12. bijou'? — bliuwo (blijven) enz.

Loop : Kust, Makkum—Gaast, Parrega, Dedgum, TjerkwerdBlauwhuis, Wolsum—Blauwhuis, Nijland—I Jsbrechtum, Scharnegoutum---Sneek, Goënga—Oppenhuizen, Terkaple, Akkrum--Stobbegat, Oldeboorn—Uilesprong (Tijnje), Grouw—Veenhoop, Wartena--Eernewoude, Suawoude Garij p, Tietjerk—Bergum, Hardegarijp Bergumerheide, Veenwouden—Zwaagwesteinde, DriesumWestergeest en verder l an gs de Zwemmer naar de Lauwerszee.
Paesens en Moddergat : bliuwa, enz.
Deze isoglosse betreft de volgende groep infinitieven: bliuwa--bl jowa,
blijven, driuwa—dr jowa, drijven, riuwa r jowa, rijgen, skriuwa-skrjowa, schrijven, triuwa—trjowa, duwen, wriuwa wrowa, wrijven.
De infinitief /riuwa--prjowa, proeven, gaat hiermede over een groot
deel der isoglosse wel gelijk op, doch daarnaast staat noordelijk nog
een vorm prr ouwa; dit woord blijft hier derhalve buiten beschouwing
Voorts zou waarschijnlijk blijken, dat de inf. wiuwa--wj owa, wuiven, met de genoemde vormen gelijk op zou gaan, als dit woord nog
over de geheele provincie na te speuren was. Het wordt echter meer
en meer verdrongen door het aan het Ned. ontleende wóiva, en is in
zeer vele dorpen, vooral in het zuiden en oosten, reeds totaal onbekend.
Het vormverschil is in het grensgebied zeer onscherp, en in verband daarmede is de aardrijkskundige bepaling der isoglosse moeilijk. We hebben hier te doen met een klankwijziging die nog werkt.
De Woudwaartsche beweging, die gemakkelijk te constateeren is,
heeft dus niet, zooals bij de meeste tot nu toe in dit hoofdstuk besproken verschillen door overneming van een niet-autochthone vorm
plaats, doch door langzame klankwettige wijziging, waarnaast
echter natuurlijk ook wel directe overneming moet plaats vinden.
De wijziging moet op de Klei begonnen zijn, waarschijnlijk op de
Westergoosche, doch Gysbert Japicx schrijft nog b 1 i e u w e. Ik
stel mij den gang van zaken, afgaande op nog bestaande vormen, ongeveer aldus voor, waarbij ik het eerste woord van de groep tot voorbeeld neem:
1 e. In oudfriesch bili v a vocaliseerde de intervocale labiaal en
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werd de auslauts-vocaal toonloos, het woord werd dus bliuwa en de
stamvocaal was geworden een diphthong met gelijken nadruk op de
beide componenten, gevolgd door een bilabiale w als intervocaal. Aldus wordt de vorm thans nog duidelijk gehoord in den Zuidwesthoek
en de oostelijke Wouden. De volgende processen werken nog heden in
de overgangsgebieden :
2e. De i wordt tot semi-vocaal j, dus bljuwa. Zoo hooren we den
vorm nog in een breede strook langs Zuidhoek- en Woudzoom
(Gaastmeer, Heeg, Oppenhuizen—Uitwellingerga, Goingarij p
Broek, Stobbegat, Tij nj e, Gorredijk, enz.) .
3e. De u vertoont neiging tot overgang in o, doch blijft voorloopig
nog u-achtig. Aldus, d.w.z. met den tweeden component van den
diphthong zwevend tusschen u en o, hooren we den vorm nog in dorpen als Gaast, Blauwhuis, Westhem, Oosthem, Ysbrechtum, Eernewoude, Garij p, Bergum, enz., langs den bliuw-kant der isoglosse.
4e. Volledige overgang tot bljowa.
De isoglosse is nu zoo getrokken, dat de uiterste dorpen waar de
volledige overgang heeft plaats gehad, juist binnen het bljowa-gebied
vallen.
De overgangen zijn het gemakkelijkst te constateeren in het zuiden
van Westergoo, en in de noordelijke Wouden.
In herinnering breng ik (zie Derde Hoofdstuk, § 4,) dat in den
Zuidoosthoek bliuwa enz. tot blu•wa geworden is.
§ 13. bló•an -- blz•auwan, blz•aun, bldun, bljoun(d), (gebleven) enz.

Loop : Zuidhoek-isoglosse, daarna Noordklei- en Woud-isoglosse
tot voorbij Veenhoop. Vervolgens : Eernewoude—Veenhoop, Garijp
—Oudega, Suameer—Nijega, Oostermeer Witveen, Kooten—Drogeham, Twijzel—Augustinusga, Buitenpost—Augustinusga, Taalg rens.
Hindeloopen blz•and, birand. Makkum bljound.
Deze isoglosse betreft de volgende part. praet., hier alleen in den
Kleivorm vermeld : bló•an, gebleven, dr6.an, gedreven, r6.an, geregen,
pr6.an, geproefd, skró•an, geschreven, tró•an geduwd, wró•an, gewreven.
In tegenstelling met waar in de vorige § sprake is van de infinitieven dezer groep, gaat het p. p. van priuwa gelijk op met de andere.
Daar wiuwa zwak buigt, is het thans dit vb. dat geheel buiten beschouwing blijft.
Het klankverschil ter weerszijden van de isoglosse is scherp, en ook
aardrijkskundig vormt deze een scherpe scheiding.
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Voor het bló•an-gebied (ik neem weer alleen het eerste woord der
groep als voorbeeld), valt een uitzondering te vermelden. In de dorpen Wijnaldum, Pietersbierum, Sexbierum en Oosterbierum, (de z.g.
streek der „Bjirmen", die zich van oudsher heeft onderscheiden door

een eigen dialect, dat zich nu echter snel assimileert aan dat der
naastbijgelegen dorpen), wordt door ouderen nog bljoun(d) enz. gezegd. De meeste jongeren nemen deze vormen niet meer over, schijnt
het, of in elk geval gebruiken zij de b/6•an-vormen er al naast.
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Omtrent de scheiding der vormen ten oosten en zuiden van de
isoglosse het volgende, waarbij ik slechts grenzen aangeef om de gedachte te binden ; in werkelijkheid gaan de vormen zeer geleidelijk
in elkaar over :
Van het isoglossegedeelte Eernewoude—Veenhoop, Taalgrens af,
wordt, tot ongeveer een lijn Uilesprong (Tij nj e), Terwispel, Gorredijk,
Jubbega, Taalgrens, blrauwan gezegd; in de nabijheid dezer laatste
lijn is echter de neiging om den vorm monosyllabisch te spreken, al
zeer duidelijk merkbaar, en tevens hoor ik meer bijoun dan blraun.
Nog iets verder zuidelijk, ongeveer op een lijn Haskerdijken, Benedenknijpe, Nieuwehorne, Taalgrens, gaat de vorm langzamerhand
over in bldun; vaak is de diphthong zelfs au en vooral dan hoort men
een „voorslag", aldus : bl'aun. Dit bldun-gebied strekt zich uit tot ongeveer een lijn Oudehaske, Rotsterhaule, Delfstrahuizen, Echten,
Taalgrens. Het is derhalve het gebied waarin door de vervening zich
vele Overijselaars en Stellingwervers gevestigd hebben en ook overigens de bevolking zeer vlottend is, of althans tot voor een halve eeuw
was. Verder in den Zuidhoek hoort men bijound.
Het opnemen van de auslauts-d der pp. van zwakke verba achter
de monosyllabische pp. van sterke, is in den Zuidhoek regel en dringt
op de Westergoosche Klei ook meer en meer door.
Ik heb niet kunnen constateeren dat de isoglosse zich beweegt.
Aan den oost- en zuidkant der in deze paragraaf aangegeven isoglosse zijn de praeterita dezer groep over 't geheel sterk van vorm
gebleven, en het vocale deel gelijk aan dat van het p.p. Slechts komt
daarnaast hier en daar in den Zuidhoek een zwakke vorm (bliuwda,
blu•do), op.
In die deelen van het bló•an-gebied waar bliuwa gezegd wordt, is
het praet. nog meest blrau, bijou. In dat deel daarentegen waar men
bljowa zegt, vormt men het praet. thans meest zwak (bljouda). Op de
Westergoosche Klei is dit reeds bijna regel, en in het Noorden wint de
zwakke vorm ook al terrein.
Intusschen komt in het bló•an-gebied een nieuwe, zeer eigenaardige
sterke vorm op, nl. ik bid. a, wy bld.anon. Men hoort ze vaak van jongeren, en vooral in de dorpenreeks tusschen Leeuwarden en Sneek,
meen ik. Ik geloof niet, dat men hier te doen heeft men een klankwijziging van blrau, doch met een geheel nieuwen, onder analogiewerking van het p.p. ontstanen vorm. Niet alleen, dat daarop de intervocale n van het mv. duidt, doch ik meen ook opgemerkt te hebben,
dat de vervanging het eerst bij het mv. van 't praet. optreedt, en dat
daarna het enk.v. zich naar het mv. wijzigt.
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§ 14. kd•gja, ko•aia — kduja (kauwen)

Loop : Kust, Ferwoude, Parrega, Dedgum, Wolsum—Blauwhuis,
Abbega—Westhem, Oosthem IJlst, I Jsbrechtum, Scharnegoutum
—Sneek, Goënga—Oppenhuizen, Gauw Goëngarij p, Sijbrandaburen—Terkaple, Poppingawier—Terhorne, Irnsum—Akkrum, Grouw
—Veenhoop, Wartena—Eernewoude, Wartena—Suawoude, Leeuwarden—Tietjerk, Lekkum—Giekerk, Oudkerk, Wanswerd—Birdaard, Jislum, Genum, Blij a Hoiwerd, Kust.
Het klankverschil langs de isoglosse is scherp : nergens is langzame
overgang van kd: gja in kduja te bemerken. De aardrijkskundige
scherpte der isoglosse daarentegen is niet zeer groot, en ze is bijna
overal in Kleiwaartsche beweging, hetgeen ik voornamelijk toeschrijf aan het feit, dat de diphthong in kduja overeenkomt met die
in het Nederlandsche woord.
Isoglosseering der vormen kd:gja en ko•aia is niet mogelijk. Wel
meen ik te mogen constateeren, dat ko•aia ten oosten der oude Middelzee niet voorkomt, daarentegen op de Westergoosche Klei in de
meerderheid is. 't Is evenwel vrij moeielijk na te gaan, of men in een
dorp kd: gja of ko•aia zegt, daar het paradigma van den laatsten vorm
als volgt is : ik ko • ai, dou k6 :gast, hy kd: gat wy ko • aia ; praet. en p.p.
kd: ga. Men hoort wel enkele malen dou ko•aist, hy ko•ait, maar gewoonlijk herstelt de spreker dit dan zelf later weer.
Gysbert Japicx schreef k o a g j e, waarnaast echter ook k o a y e.
Ik heb vroeger steeds gemeend, dat uit een oudfriesch k o g i a
eerst een vorm ko•agja ontstaan zou zijn, en daaruit, naast elkaar,
kd: gja en ko•aia, de laatste vorm door assimilatie van g met j. Immers, zoo dacht ik, alleen als de assimilatie in de tijdvormen niet tot
stand komen kon wegens afwezigheid der halfvocaal, zijn deze vormen gelijk aan die van ka: gja gebleven, en dus moet de vorm met g
wel de oudste zijn.
De vorm to-aio naast td:gja, sjouwen, trekken (deze beide hebben
geen du-vorm tegenover zich), heeft een gelijk paradigma: ik to.ai,
dou td: gast, hy td :gat, wy to•aia ; praet. en p.p. td: ga. Dit versterkte
mij in mijn meeping.
Letten we echter op oudfr. skoia, (be)schouwen, dat thans vertegenwoordigd wordt door skd:gja, sko•aia, skduwa en skduja, (moeielijk
te isoglosseeren, omdat het woord steeds meer in onbruik raakt en alleen maar in wáskd: g ja, -skd uja enz., waarschuwen, nog door iedereen
gebruikt wordt), dan gaat sterke twijfel rijzen omtrent de juistheid
dier opvatting, en wordt de moge lijkheid groot, dat de vormen met
,

g van betrekkelijk jongen datum zijn. Ik vermeldde ze hier ook maar
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alleen, om de aandacht te vestigen op de eigenaardige vormverhoudingen bij dit woord.
Ook de etym. verhouding tusschen kd: g1a en ko•aia ter eene, en
kou?a ter andere zijde is niet duidelijk. Het is niet waarschijnlijk, dat
kduja uit kd: gja ontstaan is : vermoedelijk zal aan kduja een vorm met
a ten grondslag liggen. Eigenaardig is voorts, dat het grootste en
noordelijkste deel der Noordklei, n.l. de beide Dongeradeelen, de
vorm kduja heeft. Men zou kunnen aannemen, dat het kd: g?a-front
hier al „opgerold" is door kduja, doch ik acht dit onwaarschijnlijk;
het is te zeer tegen den draad in : frontoprolling heeft anders bijna altijd over de Westergoosche Klei plaats, zoodat de terreinverliezende
vorm de Noordklei of (en) de Noordelijke Wouden tot laatste toevluchtsoord kiest.
§ 15. gló • an giran (gloeiend)
Loop : Kust beoosten Lemmer, Lemmer Oosterzee, Echten,
Delfstrahuizen, Rotsterhaule, St. Johannesga, Oudehaske, Haskerhome, Akkrum—Stobbegat, Oldeboorn—Uilesprong (Tijnje), Grouw
—Veenhoop, Eernewoude—Oudega, Garij p Nij ega, OostermeerRottevalle, Surhuisterveen—Gron. Opende, Taalgrens.
Het klankverschil langs de isoglosse is scherp.
Wat de aardrijkskundige scherpte der isoglosse betreft, in den
Zuidhoek is de toestand zoo eigenaardig, dat isoglosseering daar eigenlijk onmogelijk is. Ik teekende op : te Hindeloopen glr°nd (monosyllabisch, de a nauwelijks te hooren), te Workum, Brandeburen,
Oudega, Nijega, Hemelum, Harich, Balk, Wijckel, Sloten, Lemmer,
Follega, Tjerkgaast, St. Nicolaasga, Idskenhuizen en Joure : g15.an;
te Koudum en Molkwerum een vorm die het midden hield tusschen
de beide vormen ; te Warns, Sondel, Nijemirdum, Oudemirdum en
Bakhuizen glr•an, zoo ook te Oosterzee en Echten ; te Delfstrahuizen,
Rotsterhaule, St. Johannesga en Oudehaske vond ik beide vormen
zoo dooreengemengd, dat ik geen keus durfde doen.
Met het oog op het feit, dat de dorpen in den Zuidwesthoek, waar
glr•an nog voorkomt, tevens die zijn, waar andere Zuidhoekster vormen nog het langst bewaard blijven of bleven, acht ik het waarschijnlijk, dat tot voor betrekkelijk korten tijd dit de Zuidhoekster
vorm was, en gló•an daar is ingedrongen.
Van Akkrum—Stobbegat af naar het noorden is de isoglosse scherp.
Er is nog een uitzondering te vermelden. In de dorpen Augustinusga, Harkema-Opeinde, Surhuizum en Surhuisterveen wordt glr•auwan gezegd, waarnaast gló•an gaat optreden. Behalve hier en in den
Zuidhoek kon ik geen beweging in de isoglosse constateeren.
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Er is over geheel Friesland, maar vooral in het zuiden, een neiging
merkbaar om de Friesche vormen van het woord door de Nederlandsche (gloeiend) te vervangen. Trouwens, in de beteekenis van „erg,
ontzettend", heeft „gloeiend" reeds lang vasten voet in het Friesch.

(In gloeijenden hekel oan immen habbe, gloeijende lestich wêze, enz.)
Dit werkt het zeker wel in de hand, dat men b.v. naast „gleonhjit"
ook al „gloeiend(e) hjit" hoort, eerst nog meest met eenig verschil
van beteekenis, bv. „dat wetter is gleonhjit" (= gloeiend heet), maar
„it is hjoed gloeijende hjit" (= erg heet) . Ik wil hiermee volstrekt

DE BEWEGINGSOORLOG TUSSCHEN KLEI EN WOUDEN

65

niet zeggen, dat dit al gewoonte zou zijn, maar 't begin is er toch.
We hebben hier weer een van die vele gevallen, waarin de huidige
toestand er toe leiden m o e t, dat de Friesche vorm geheel verdwijnt, indien niet het onderwijs en literaire invloed op de gesproken
taal een wijziging brengen.
§ 16. mragar, mè: gay ma:gar, me:ger (mager)

Loop mragar ma:gar; Zuidhoek-isoglosse, daarna Noordklei- en
Woud-isoglosse tot voorbij Uilesprong (Tijnje).
Loop mragar — me:gar: Noordklei- en Woudisoglosse van het zooeven genoemde punt voorbij Uilesprong (Tijnje) tot voorbij Tietjerk.
Loop mragar mè :gay : Noordklei- en Woud-isoglosse van het
zooeven genoemde punt voorbij Tietjerk tot Het Bildt ; verder de
grens dezer gemeente tot de zee.
Loop ma:gar me:gar: Van het genoemde punt voorbij (dus iets
ten noorden van) Uilesprong (Tijnje) over Beets, Beetsterzwaag en
Lippenhuizen en Jubbega naar de Taalgrens.
Loop mè: gar --- me:gar: Van het genoemde punt voorbij (dus ten
westen van) Tietjerk als volgt : Rijperkerk—Tietjerk, Hardegarijp-Bergum, Bergumerheide—Kooten, Veenwouden, MurmerwoudeZwaagwesteinde, Driesum—Kollumerzwaag, Oudwoude—Kollumerzwaag, Buitenpost, Taalgrens.
Hindeloopen maigar.
Het klankverschil tusschen mr•agar ter eene, en ma:gar en me:gar
ter andere zijde is scherp ; dat tusschen mragar en mè: gar is als de
overige ra è..-tegenstellingen op de Noordklei- en Woudisoglosse
(zie het Vierde Hoofdstuk, § 5). De andere verschi ll en zijn uit den
aard der zaak scherp.
Wat de aardrijkskundige scherpte der isoglosse-deelen betreft, de
vorm ma:gar dringt hier en daar vooruit. Het is geen zeldzaamheid
meer, dat men Woudsender, Langweerder en Broekster autochthonen ma:gar hoort zeggen. Op me:gar wint ma:gar zeer snel terrein;
vooral de grootere plaatsen zijn geneigd den vorm over te nemen.
(Hij is immers geheel gelijk aan de Nederlandsche!) Aan den ma:garkant der ma:gar me:gar-isoglosse wordt in achteraf gelegen plaatsjes, als b.v. Luxwoude, ook nog wel me:gar gezegd. De mè: gar —me:gar-isoglosse is eveneens vrij onscherp, doch ik kan niet zeggen, dat
zij zich verplaatst.
De vorm me:gar is, wat zijn vocaal betreft, naast vormen als e: g,
we:g en he:g te stellen. Mochten we aannemen, dat ma:gar een oudfriesch relict is, dan zou het waarschijnlijk worden, dat de enkele e:Hof, Friesche dialectgeografie
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vormen die naast ra en è: -F gutturaal optreden, in de oostelijke
Wouden zijn ontstaan. Maar vooreerst acht ik het om meer redenen
dan ik hier kan opnoemen (ik ken den Zuidhoek, en de neiging der
Zuidhoeksters om Hollandismen over te nemen, zoo'n beetje!) vrij

zeker, dat ma:gar een indringer is, al ontbreekt alle bewijs, dat vroeger in den Zuidhoek een andere vorm (me:g9r dan ?) bestond. In de
tweede plaats luidt juist in het tegenwoordige me: gar-gebied de
Friesche vorm voor Ned. „hoog" niet he: g, als overal elders in Friesland, maar he: g.
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§ 17. mándi

mèndi (Maandag) ; wa: nzdi
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wè: nzdi (Woensdag)

Loop : Kust, Tacozijl, Sloten, Tjerkgaast, W oudsend Idskenhuizen, Hommerts—Langweer, Uitwellingerga—Broek bij Joure, Gauw

--Goéngarij p, Sij brandaburen Terkaple, Poppingawier—Terhorne,
Rauwerd—Irnsum, Idaard—Grouw, Wartena—Grouw, Eernewoude Veenhoop, Eernewoude—Garijp, Wartena—Suawoude, Tietj erk Suawoude, Tietj erk Bergurn, Hardegarij p Bergum, Ber-

68

DE BEWEGINGSOORLOG TUSSCHEN KLEI EN WOUDEN

gumerheide, Veenwouden Twij zel, Kollumerzwaag Twij zel, Oudwoude—Buitenpost, Taalgrens.
Het klankverschil is overal langs de isoglosse scherp.
In den Zuidhoek is de isoglosse aardrijkskundig, wat wa: nzdi —
wè: nzdi betreft, niet geheel scherp, in zooverre, dat men in de Zuidhoekster dorpen aan den Woudkant de a-vorm nog al eens zoo sterk
naast den è-vorm aantreft, dat men moeilijk een keuze kan doen. Ik
constateerde dit te Oosterzee, Tjerkgaast, St. Nicolaasga, Delfstrahuizen en St. Johannesga.
Voor 't overige is de isoglosse aardrijkskundig scherp.
Aan den a-kant ervan wordt echter in den Zuidhoek (dus : in den
Zuidwesthoek), en in eenige dorpen dadelijk ten noorden ervan, als
Gaastmeer, Woudsend en Heeg, wainz(d)ja gezegd. Aan den è-kant
hoorde ik te Lemmer en te Oudehaske wèinzja.
Te Hindeloopen hoorde ik mènda, wa. a nzda.
Wat het tweede samenste ll ende deel van de beide dagnamen betreft, in het zuiden der provincie, en een groot deel van het Oosten,
zegt men man-, mèndja,a, wai nz-, wè: nz-, wèi nz (d) ja, in het midden man-,
mèndi, wa: nz-, wè:nzdi, in het noorden, voornamelijk op de Noordklei
en het noordelijk en noordoostelijk deel der Wouden, man-, mèndèi,
wa: nz-, wè: nzdèi. Isoglosseerbaar zijn deze verschi ll en niet.
De vormen wa: nz- en wè: nz- worden ook vaak met korte vocaal
gezegd.
In de literatuur wordt gewoonlijk M o a n d e i, W o a n s d e i
geschreven, hetgeen van een uitspraak moan-, woánz- uitgaat. Ik heb
deze uitspraak nergens kunnen constateeren, ook niet bij ouderen, of
als in de herinnering van ouderen levende. Zou ze wel ooit bestaan
hebben ? Wel lezen we in het art. m o a n dei van 't Friesch Wb. :
„spr. -oá-", en zouden we dus moeten aannemen, dat Waling Dijkstra die uitspraak gekend heeft. Maar in datzelfde art. lezen we verder ook, dat er zuidel ij k me n d e i gezegd wordt en in de
oost el ij k e Wouden en Noordelijk mande i. Dit klopt allesbehalve, zooals we nu weten.
In 't art. w o a n s d e i staat in 't Friesch Wb. dat er o o k
wansdei, wensdei en wernsdei gezegdwordt.Delaatste
vorm, die dan wel w e r r en s dei zou moeten zijn, want onmiddellijk voor n assimileert r steeds daarmee, is nergens te vinden.
§ 18. mannag mènnag, minnag (menig)
Loop : van Tacozijl tot Wartena—Suawoude, gelijk aan die van de
vorige §, dus van mandi- mèndi en wa: nzdi wê:nzdi. Vervolgens de
Noordklei- en Woud-isoglosse tot het Bildt.
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Het klankverschil is scherp; aardrijkskundig is de isoglosse evenwel minder scherp dan de vorige, waarmede ze zoo'n eind gelijk op
gaat. Er is overal eenige neiging tot verschuiving naar den Kleikant
te constateeren. Op het noordelijk deel der Westergoosche Klei komt
mènnag vaak naast mánnag voor, en dikwijls bij denzelfden
spreker, veelmeer dan het geval is met mándi mèndi en wa:nzdi —
wè: nzdi. Het aanmerkelijke verschil in frequentie (de Friesche gewoonte om het woord als substantief te gebruiken : in m a n n i c h
voor „eenige", neemt hoe langer hoe meer af, zoodat men het woord
maar zelden meer anders hoort dan in in s t i k m a n n i c h,
-m e n n i c h, -m i n n i c h), zal hiervan misschien de reden zijn.
In de beide Dongeradeelen is de meest voorkomende vorm minnag,
hoewel mènnag daarnaast is blijven bestaan of hier en daar weer ingeburgerd. De overgang van mènnag tot minnag is zeer geleidelijk,
ook aardrijkskundig. Reeds dadelijk op het noordelijk deel der Westergoosche Klei kan men de neiging om de è iets i-achtigs te geven,
bespeuren en dit wordt langzamerhand meer merkbaar ; van Holwerd naar het Noorden constateerde ik gewoonlijk een zuivere 1klank.

Ik heb de isoglosse, wegens hare bijzondere vaagheid in het noorden, niet in kaart gebracht.
§ 19. ha (wwa), hè (wwa)

habba, hèbba (hebben)

Loop : Kust, Warns—Bakhuizen, Hemelurn Bakhuizen, Koudum—Oudega, Brandeburen Nij ega, Gaastmeer—Elahuizen, Heeg
—Woudsend, Hommerts, Uitwellingerga—Broek bij Joure, Gauw
Goëngarijp, Terkaple, Akkrum—Stobbegat, Oldeboorn—Uilesprong
(Tijnje), Grouw—Veenhoop, Eernewoude—Oudega, Nijega, Rottevalle—Dr. Opeinde, Rottevalle—Dr. Compagnie, SurhuisterveenGron. Opende.
Hindeloopen hèbba, Gorredijk weifelend tusschen ha(wwa) en
habba.
Het klankverschil op de isoglosse is scherp, doch de aardrijkskundige scherpte dezer laatste is gering.
Aan den w-kant der isoglosse wordt de volle vorm van het verbum
zelden meer gebruikt ; meestal wordt het afgekort tot ha, hè, zoowel
in den infinitief als in de persoonsvormen.
Aan den b-kant staat het anders. Wel komt ook daar de afkorting
voor, doch de infinitief wordt toch meestal nog volledig gesproken,
bv. „Dat sil ik net habba, (hèbb)" en ook in de persoons-vormen treedt
weglating van den slotconsonant van den stam veel minder vaak op,
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waarschijnlijk wel omdat de b minder vatbaar is voor assimilatie dan
de w.
De reden der afkorting zoek ik nl. in het volgende:
Het is in het Friesch, vooral in het zuiden en midden van het taal-

gebied, meer en meer gewoonte geworden (ofschoon nog geen regel),
om van den meervoudsvorm van den praesens der verba die den infinitief vormen met den stam + e, (welke meervoudsvorm, door
apocope van de dentaal, al sedert eeuwen gelijk is aan den infinitief)
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den toonloozen uitgang te laten vervallen. Vooral treedt deze verkorting in, als in den zin zonder rust een ander woord volgt. De
meervoudsvorm wordt daardoor gelijk aan het enkelvoud van den
eersten persoon. Men zegt dus bv. veel (als volgwoord neem ik het
zeker wel meest voorkomend meervoudspronomen in zijn in enclisis
meest voorkomenden vorm) : kom(ma) wa, sèt(ta) wa rin(na) wa enz.
Het tusschen haakjes gestelde is nog wel facultatief, doch wordt
steeds zeldzamer gehoord. In gevallen waarin de zin der woorden er
niet onduidelijk door wordt, treedt nu licht assimilatie in, (natuurlijk
altijd regressieve), en dus zegt men ook, en zelfs meestal : si(11a) wa,
wo (11e) wa, ha(wwa) wa, má (tta) wa, enz. Ook in den eersten persoon enkelvoud treedt deze assimilatie vaak in : men zegt bv. : si (l i) k wo (l
ij k, ha (b ijk of ha (w ijk, má (t .r) k.
Waar nu uit den 2den en 3den pers. enkelv. van habba, hèbba, hawwa, hèwwa de labiaal al sedert eeuwen door assimilatie verdwenen is,
(d (o) u hast, hèst, h (è) i hat, hèt,) wordt het begrijpelijk, dat door analogiewerking ten slotte ook de infinitief hier en daar tot ha, hè werd,
en wel het eerst daar, waar de slotconsonant van den stam in de persoons-vormen het vaakst zich assimileerde,dus aan den w-kant der isoglosse. Aan den b-kant vindt dit in het habba-gebied reeds eenige
navolging ; in het hèbba-gebied daarentegen merk ik het zoo goed als
niet op. Komt dit, omdat hier de gelijkheid van den algemeen-Nederlandschen vorm thans steunend werkt ? In elk geval heb ik meermalen
geconstateerd, dat Friezen die buiten hun vroegere autochthone milieu leven, en min of meer sterk onder den invloed van het Nederlandsch staan, geneigd zijn, den vorm hèbba over te nemen.
Waar nu de toestand zoo is, dat afkorting tot ha, hè aan den Kleikant bijna regel, en aan den Woudkant geen zeldzaamheid meer is,
valt het vaststellen dezer b—w-isoglosse natuurlijk moeielijk. Ik bereikte mijn doel door steeds zinnen te laten zeggen, waarin het verbum in het gerundium optreedt. Bv. : „dat hoef ik net te habben"
of .... enz.
Hoe oud de vorm met w in den infinitief in het Friesch is, valt
moeielijk te zeggen. We weten dat Gysbert Japicx steeds h a b b e
schreef, terwijl thans in het gebied van welks taalvormen hij zich geLvoonlijk bediende (het Westergoosch uit den omtrek van Bolsward),
de vorm hè(wwa) autochthoon is. Vermoedelijk dus hebben de omvormen, indien ze toen in den infinitief al voorkwamen, zich pas na
G. J.'s tijd zoo verspreid, als thans het geval is.
Het part. praet., van dit zwakke verbum had reeds in het oud-Westerlauwersch den sterken vorm aangenomen ; we vinden het als
h a u n geschreven. Thans luidt het in het zuiden hand, hand, (de
,

,
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auslauts-d der p.p. van zwakke verba is er hier door analogie weer
achtergevoegd), en noordelijk ha: n. (Men schrijft h a w n, blijkbaar
om afleiding uit ha w w en aan te duiden). Hindeloopen maakt
weer een eigenaardige uitzondering met zijn hI• and. Het praet., overigens over geheel Friesland hi•2(d), (de d hoort men alleen nog indien
het enclitische pronomen ar, hij, volgt), heeft te Hindeloopen den
zonderlingen vorm hI • ab. De b hiervan schrijf ik toe aan analogiewerking van den b van den infinitief ; blijkbaar zijn de oude Hindeloopers, nadat het p.p. reeds een sterken vorm verkregen had, en de
vocaal van het praet. immers ook zoo sterk van die van den infinitief afweek, dit laatste eveneens als sterk gaan opvatten, en dus de b
van den infinitief er achter gaan zeggen.
De loop der vocale tegenstelling ha(wwa), habba hè(wwa), habba,
die niet in dit hoofdstuk thuishoort, doch om practische redenen op
het kaartje is aangebracht, is ongeveer als volgt :
ha(ww2) hè(wwa) : Oosterbierum—Sexbierum, Dongjum—Schalsum, Peins, Schingen, Menaldum Dronrijp, Hijlaard—Huins, Jorwerd—Baard, Mantgum Oosterwierum, Rauwerd—Deersum, Terzool, Irnsum—Terhorne, Grouw Akkrum, Oldeboorn Akkrum ;
habba habba : Gersloot, Luxwoude—Langezwaag, Kortezwaag
Bovenknij pe, Schurega, Taalgrens.
Aardrijkskundig is de isoglosse nog al vaag. De è-vormen schijnen
meer en meer veld te winnen. Ze moeten zijn ontstaan, doordien in
den 2en en 3en persoon enkelvoud de a in è overging, en de andere
vormen zich analogisch hierbij aansloten. In plaatsen op of dicht bij
den a-kant der isoglosse, o.a. te Grouw, Irnsum en Oldeboorn, luidt
het paradigma in den praesens dan ook : ik ha(w), dou hèst, hy hèt, wy
enz. ha (wwa) .
§ 20. (ran odn, un, an (aan)

Loop : Kust, Tacozijl, Balk, Tj erkgaast Sloten, St. Nicolaasga,
Langweer Broek bij Joure, Goëngarij p Broek bij Joure, Akkrum
—Stobbegat, Oldeboorn—Uilesprong (Tijnje), Veenhoop—Uilesprong (Tijnje), Boornbergum, Opeinde—Drachten, RottevalleDr. Compagnie, Surhuisterveen—Groninger Opende.
Hindeloopen wan.
Het klankverschil tusschen o•an ter eene en de drie overige vormen
ter andere zijde, is scherp.
Aardrijkskundig is de isoglosse van Tacozijl tot Langweer Broek
weinig scherp ; van daar tot Veenhoop—Uilesprong scherp, doch van
dit laatste punt tot de taalgrens weer minder scherp.
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De vorm odn hoorde ik in mijn jeugd, dus 40-50 jaar geleden,
nog van de lijn Tij nj e, Gorredijk, Jubbega, Taalgrens af naar het
noorden, althans van ouderen. Na vocalen werd vaak woán gezegd,
bv. „Dêr stiet in huske wodn 'e dyk".

Thans kan ik de vorm alleen nog maar als bestaand constateeren
in de dorpen Drachten, Dr. Compagnie, Gron. Opende, Ureterp, De
Wilp (Gron.), Siegerswolde, Bakkeveen, Haulerwijk en Nieuw Appelscha. Doch ook daar zegt het jonge geslacht toch al meest an, en ook
de ouderen beweren bij navraag gewoonlijk, dat dit de vorm is dien
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zij gebruiken, zooals trouwens ook vaak het geval is. Pas als men ze
onbevangen aan het spreken krijgt, heeft men de gelegenheid op te
merken, dat oán nog af en toe naast de andere vorm in hun mond
voorkomt. Dit verschijnsel doet zich trouwens steeds voor in plaatsen, waar een vorm in aftocht is voor een andere : bij de ouderen in
wier mond de verdwijnende vorm nog vddraan ligt, ligt ze toch in de
gedachte reeds achter aan. Gevolg natuurlijk van het feit, dat ze
den nieuwen vorm verreweg het meest van anderen hooren, en men
altijd meer acht geeft op de taal van anderen, dan op de eigen.
De vorm ?in heb ik alleen nog gehoord te Joure, St. Nicolaasga,
Lemmer, Sloten, Wijckel en Balk, hoewel ik met zekerheid kan zeggen, dat ze in mijn jeugd over een iets grooter gebied voorkwam. In
de drie eerste plaatsen hoort men thans naast An al vaak an, in de
drie laatste is o•an naast un opgedrongen. De vorm verdwijnt dus
snel.
Dit An nu acht ik een onmiddellijke afleiding van den zooeven besproken vorm oán.
De vocaal van An beantwoordt nl. geheel aan de in het Tweede
Hoofdstuk, § 3 opgegeven in de zooeven genoemde Zuidhoekster
plaatsen voorkomende pendanten van den stijgenden diphthong od
}- n in gesloten sylaben. Men vergelij ke maar : moánna, mv. moánnan,
maan(d), manen of maanden, is in die Zuidhoekster dorpen mu: na,
mv. m'unnan; hoánna, mv. hoánnan, haan, hanen, is daar hu: na, mv.
h'unnan ; so an, mv. soánnan, zoon, zonen, is daar so•an, mv. s'unnan.
Merk op, dat de „voorslag" (het zekere bewijs dat men met een ouden stijgenden diphthong te maken heeft), gehoord wordt, als de syllabe gesloten is. Hiermede komt nu volmaakt overeen An als Zuidhoekster vorm van odn, en dit is te duidelijker omdat ook bij
à n de „voorslag" nog wel gehoord wordt, althans bij ouderen,
aldus : 'un.
Maar bovendien en hier moet ik iets vermelden, dat ik pas kortgeleden ontdekte, en dat mij een groote verrassing was : iun i s in
werkelijkheid nog niet van oán gescheiden door een groot dn-gebied.
Ik bevond nl., dat in het in de onmiddellijke nabijheid van Joure,
doch buit en de Zuidhoek-isoglosse gelegen dorpje Broek nog
odn c.q. woán, gezegd wordt.
-

.

Op grond nu van de feiten, dat we aan de beide einden van het angebied een verdwijnende vorm odn, of een wijziging daarvan, vinden,
en dat nog geen menschenleef tij d geleden de vorm oán door ouderen
nog wel gebruikt werd in een deel der streek waar men nu an zegt,
meen ik het waarschijnlijk te mogen achten, dat deze laatste vorm
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niet is de in het oud-Friesch naast o n, o e n voorkomende vorm
a n, doch een door procope van o ontstane wijziging van oán. Te eer
wordt dit aannemelijk, wijl monophthongeering van oá tot a in het
hedendaagsche Friesch ook overigens geen zeldzaamheid meer is.
§ 21. lr•av, ljou

li: v, li•av (lief)

Loop : Kust Tacozijl, Sloten—Tjerkgaast, Woudsend—Idskenhuizen, Hommerts—Langweer, Uitwellingerga Broek bij Joure, Goëngarij p Broek bij Joure, Akkrum—Stobbegat, Oldeboorn—Uilesprong (Tijnj e), Grouw—Veenhoop, Eernewoude Garij p, Suawoude Garijp, Bergum—Suameer, Kooten—Oostermeer, KootenDrogeham, Twijzel—Buitenpost, Oudwoude—Buitenpost, Taalgrens.
De klankverschillen langs de isoglosse zijn scherp. De aardrijkskundige scherpte der isoglosse is van Tacozijl tot Goëngarij p Broek
en van Grouw—Veenhoop tot de Taalgrens uiterst gering.
De vorm lrav moet ontstaan zijn, doordien in oudfr. 1 i a f de
diphthong stijgend, en de tweede component lang werd, en deze laatste vervolgens de gewone wijziging van a: in ra doormaakte, met è:
als tusschenvorm, die nog bewaard bleef in den straks te bespreken
comperatief ljèwwar en den superlatief ljè(f )st. Er ontstond dus een
vorm ljr•av, en deze werd een halve eeuw geleden nog wel hier en
daar, vooral in de noordelijke Wouden en op de Noordklei, gehoord,
doch thans hoor ik ook daar reeds overal lrav. (In de literatuur blijft
men tot nu toe 1 j e a f schrijven).
De vorm ljou schijnt mij toe, te zijn ontstaan uit lj r•av, door vocaliseering van de labiaal. Hij komt voor binnen een lijn Ferwoude,
Parrega, Oudega Wbr., IJlst, Oppenhuizen, Uitwellingerga en zoo
aansluitend op de isoglosse naar Tacozijl. Hierbij dient opgemerkt,
dat de vorm in de dorpen van Gaasterland en Hem. Oldeph. en Nw.
nog bijna als lrau klinkt, soms ook als ljóu.
De vorm li•av, eigen aan het noordelijk deel der oostelijke Wouden, zou kunnen ontstaan zijn uit oudfriesch 1 i a f, doordien de
diphthong dalend was en bleef. Of anders, en dat is, met het oog op
een straks te vermelden feit, wel zoo waarschijnlijk, uit een Saksische
vorm 1 e e f, die den Frieschen vorm l (j) r av, c.q. l (j) r• au, verdrongen heeft. De vorm li: v, die voortkomt in het zuidelijk deel van de
oostelijke Wouden en in den Zuidoosthoek, moet wel zeker een onfriesch leef tot oorsprong hebben.
De scheidingslijn tusschen li•av en li: v is ongeveer als volgt : Uilesprong (Tijnje) Haskerdij ken, Langezwaag-. -Bovenknij pe, Katlij k,
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Mildam, Taalgrens. De laatste vorm wint echter vrij snel terrein ten
koste van de eerste. Maar nog sneller, geloof ik, ten koste van lrau,
ljèu, l jou. Reeds overal in de dorpen van het gebied waarbinnen deze
laatste vormen gehoord werden, hoort men ook li: v ; in een der betee-

kenissen, nl. die van „lief van gedrag, niet ondeugend", wordt zelfs
uitsluitend deze vorm gebruikt. De andere heeft daardoor beperking
van beteekenis ondergaan. Als men dus in dit rayon zegt : „Hwat is
dat in ljou (c.q. lrau, ljdu) bern", slaat dit steeds op het uiterlijk
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voorkomen ; de vormen ljou, lr• au en ljèu kunnen daar nooit „lief
van gedrag" beteekenen. Daarentegen wordt er door sommigen wel
reeds veel li:v gebruikt in de beteekenis „lief van uiterlijk".

Omtrent de graadbuiging van het hier besproken adjectief valt
iets eigenaardigs te vermelden.
Voor zoover het woord aangenaam van uiterlijk, van aard, van
gedrag enz. beteekent, is de graadbuiging van alle voorkomende vormen absoluut regelmatig. Die is dus : dat bern is lrav ; dat bern is
lr avar ; dat bern is (it) lr a f st (a) . En zoo naar gelang van den plaatselijken vorm van den positief.
Het woord kwam echter oudtijds ook voor in een beteekenis die we
thans, wat den positief betreft, alleen nog over hebben in de uitdrukking „al sa lr•av, ljou, li:v, li•av", wel zoo lief, liever. De graadbuigingen er van zijn echter, evenals in 't Nederlandsch, in gebruik gebleken als comp. en superl. van g r a e c h (j e r n e wordt alleen in de
literatuur nog wel eens gebruikt) .
Deze vormen nu zijn in het lr av-gebied : gra: g-lj èwwar-lj è (f) st ; (de f
assimileert nu eens wel, dan weer niet met de s, zelfs bij denzelfden
spreker) ; o v er al elders : gra: g-ljduw'r-ljdust. (In den Zuidoosthoek lèuwar-ldust, c.q. met „voorslag").
Deze vormen ljduwar en ljdust zijn zeker wel het best te verklaren
als voortzettingen van een oudfriesch liavar en lia f st met stijgenden
diphthong. En nu is de mogelijkheid dat, terwijl in den stellenden trap
een diphthong dalend blijft, de graadbuigingsvormen dien stijgend
hebben, wel niet uitgesloten, (vgl. slechts mo•ai-moáiar-moáist),
maar een zeldzaamheid is het toch wel. En derhalve voel ik me door
een en ander versterkt in het vermoeden, dat li•av en li:v herkomstig
zijn van een ingedrongen 1 e e f.
Nog iets anders schijnt denzelfden kant uit te wijzen.
Oudfr. t h i a f komt in het latere friesch voor als t (s) j eaf (t (s) j r av)
Thans echter is dit woord, hoewel het in de noordelijke Wouden
nog wel sporadisch schijnt voor te komen, over de geheele provincie
di:v, di•av. Deze d bewijst reeds dat er onfriesche invloed in 't spel geweest is, want aan oudfr. t h beantwoordt zonder zoodanigen invloed in 't nieuwfriesch steeds een t. De aardrijkskundige scheiding
van di•av en di:v nu, in de oostelijke Wouden, valt ongeveer samen
met die van li•av li:v. Ik weet niet of een Saksische vorm d e e f
aanwijsbaar is, doch zoo ja, dan wordt het waarschijnlijk, dat deze
over de oostelijke grenzen ingedrongen is en, na zich in het Woudfriesch resp. tot di•av en di:v gewijzigd te hebben, de vorm t(s)jr•av
ten slotte geheel verdreven heeft.
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Toch zou ik niet graag een vaste conclusie trekken.
In het 11•9v-gebied nl., en wel juist in het noordelijk deel ervan
waar direct e invloed van het li: v-gebied dus uitgesloten is, komt
naast li• av sporadisch ook reeds li: v voor, bij autochthonen. En ook
bij het onderzoek naar de tegenstellingen di•av di: v en bri•av
bri: v, die ik later zal vastleggen, maakte ik af en toe de verrassende
ontdekking, dat in de 1 9-gebieden telkens vormen met 1: gehoord
worden bij menschen die, zoo goed ik kan nagaan, niet in 't bijzonder
invloeden uit de 1..-gebieden ondergaan hebben.
Kortom, de mogelijkheid bestaat, dat in Friesland een klankwijziging van i•a -F v in 1: -F v werkzaam is. Tot nu toe heb ik altijd gedacht dat alle i: a- en 1:-vormen die van eenzelfde woord in 't Friesch
voorkomen, zustervormen waren, ontsprongen uit oude e:-vormen.

?

.

§ 22. Willa , nzlla — nód(da)l(a), nzd(da)l(a), Wilda (naald)

Loop : de Zuidhoek-isoglosse van Scharneburen tot Elahuizen.
Vervolgens : Heeg—Woudsend, Hommerts—Langweer, Uitwellingerga Goëngarij p, Terkaple Goëngarij p, Stobbegat ; verder de
Noordklei- en Woud-isoglosse tot voorbij Tietjerk, daarna : Rijperkerk—Veenwouden, Dantumawoude—Zwaagwesteinde, DriesumWestergeest, langs de Zwemmer naar de Lauwerszee.
Het klankverschil (dus : het al of niet geassimileerd zijn van d met
l), is overal scherp.
Ook aardrijkskundig is de isoglosse scherp. Neiging tot verschuiving kon ik nergens constateeren.
De andere bij dit woord voorkomende vormverschillen, hoewel
niet tot de in dit hoofdstuk behandelde aardrijkskundige groep behoorende, worden hier ook besproken.
Aan den d-loozen (of Klei-)kant der isoglosse vond ik de vorm
nilla nog in algemeen gebruik in twee vrij ver van elkaar verwijderd
liggende rayons :
a. te Terhorne, Akkrum, Oldeboorn en Grouw;
b. te Oostrum, Ee, Engwierum, Anjum, Mona, Lioessens en Metslawier (zie over de reden hiervan, Vierde Hoofdstuk § 4).
Voor 't overige is aan den Kleikant de vorm nala overal autochthoon ; in verschillende dorpen echter treft men nog wel oude menschen aan, die nog nzlla zeggen, vooral langs den rand van het onder
b genoemde n///9-gebied; te Rinsumageest zelfs nog velen. Op de
Westergoosche Klei vond ik de vorm nzlla o.a. nog te Lollum in den
mond van ouderen.

.
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Aan den d- (of Woud-)kant der isoglosse vond ik den vorm nidla
alleen nog te Hindeloopen in volle gebruik.
De vorm niddal vond ik sporadisch naast niddal te Nijehaske,
Oranjewoud, Mildam, Ben. Knijpe en Boor nbergum ; waarschijnlijk
echter komt ze over de geheele Woudstreek, voor zoover deze aan
den d-kant valt, bij ouderen nog wel voor.
Dat 40-50 jaar geleden de z-vormen, al waren ze destijds ook
al sterk in de minderheid, nog heel wat vaker gehoord werden dan
thans, weet ik uit eigen herinnering, en het blijkt ook bij navraag.
In geheel Gaasterland en Hem. Oldephaert en Nw., alsook te Workum, wordt zoowel nódle gezegd als nóddal, soms ook nog nóddela, en
deze vormen worden door elkaar gebruikt, vaak door dezelfde personen.
De vorm nólda komt te Lemmer en te Woudsend voor, doch vooral
in de laatste plaats staat daarnaast nóddal. Het was ook te Woudsend, dat ik sterk den indruk kreeg, dat nólda niet door metathesis uit
nódla ontstaan, doch een contaminatie van nóddal en nólla is. Te
Woudsend is dit verklaarbaar, omdat het dorp immers in de onmiddellijke nabijheid van het n6//a-gebied ligt.
§ 23. mól mil
,

—

middal móddal. (middel = taille)
,

Loop : de Zuidhoek-isoglosse van Scharneburen tot voorbij Brandeburen. Vervolgens : Gaastmeer—Heeg, Oosthem IJlst, SneekOppenhuizen, Goëngarijp, Stobbegat, en daarna één met de in § 22
aangegeven isoglosse.
Hindeloopen middal; Makkum (dus als uitzondering in het d-looze
gebied) móddal.
Het klankverschil (dus : het al of niet geassimileerd zijn van d met
1), is overal langs de isoglosse scherp.
Ook aardrijkskundig is de isoglosse scherp, doch aan den d-loozen
kant, alsook in de dorpen waar men móddal zegt, is onder den „netten burgerstand" een neiging merkbaar om den vorm middel te gebruiken. Dit is zeer kennelijk geen overneming van den Woudvorm,
doch het binnenhalen van het Nederlandsche woord. Ik bedoel hier
niet, dat de Friesche vorm reeds ergens geheel of nagenoeg verdrongen zou zijn ; alleen maar, dat de bijl al weer aan den wortel ligt.
Aan den d-loozen (of Klei-)k ant van de isoglosse is de uit de /vorm ontstane 6-vorm verre in de meerderheid. Ik vond mll echter
nog in vrij algemeen gebruik:
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a. te Terhorne, Akkrum, Oldeboorn en Grouw; te Akkrum echter
reeds zeer sterk middal er naast ;
b. te Oudkerk, Oenkerk, Molenend, Giekerk, Roodkerk, Rijperkerk (naast middal), Wijns (naast mól), Wanswerd (streek), Birdaard,

Rinsumageest, Bornwird, Akkerwoude, Murmerwoude. Dantumawoude, Wouterswoude, Driesum, Hantum, Hantumhuizen, Paesens
en Moddergat, Nes, Ternaard, Wierum, Brantgum, Anjum, Oostrum, Es, Engwierum, Lioessens, Metslawier, Morra, Nijewier en
Nijkerk. Deze opgave mag voor niet meer dan globaal juist aange-
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merkt worden. In de meeste genoemde dorpen, vooral natuurlijk in
die aan den rand van het complex, treedt mól min of meer sterk naast
mil op, al schijnt dit laatste er frequenter.
Zooals men ziet, komt de ligging der beide mil-gebieden met die
der in de vorige § aangeduide nulla-gebieden overeen ; alleen is het
noordelijke mil-gebied nogal wat uitgestrekter dan dat waarbinnen
men nulla zegt.
Dit doet vermoeden, dat de mutatie van i tot ó in mil later is ingezet dan in nulla, Of, (en dat is meer waarschijnlijk), dat de vorm
mil iets minder spoedig voor de 6-vorm wijkt dan bij nilla-nólla het
geval is.
Geheel daarmede in overeenstemming is het feit, dat, terwijl in het
n6//2-gebied de vorm nulla nog slechts uit er mat e sporadisch
voorkomt, in vele plaatsen zelfs in 't geheel niet meer, mil nog bijna overal sporadisch naast mól wordt gehoord. In mijn jeugd was in
mijn geboortedorp Gaastmeer, en in de meeste aan den d-loozen kant
der isoglosse gelegen dorpen v an Wijmbritseradeel en Wonseradeel
de toestand zoo, dat, terwijl nilla er al nagenoeg onbekend was, mil
en mól nog om den voorrang streden. Thans is de laatste vorm daar
wel zeer ver in de meerderheid, doch de eerste wordt door ouderen
toch nog vrij vaak gebruikt.
Ik heb zelfs den indruk, dat, terwijl de vorm nulla blijft wijken
voor n6119, de wijziging van mil tot mól voorgoed tot staan gekomen
is, maar mól zoowel als mil thans, zooals ik reeds zeide, mettertijd
zullen plaatsmaken voor den Nederlandschen vorm van het woord.
Aan den d- (of Woud-) kant der isoglosse heeft de vorm middal bijna de alleen-heerschappij. De vorm móddal vond ik slechts in het
complex Woudsend, Heeg, IJlst, Hommerts, Jutrijp, Uilwellingerga
en Oppenhuizen.
Vergelij ken we nu de isoglossen van de vorige en van deze paragraaf
met elkaar, dan zien we dat ze elkaar alleen van ongeveer Elahuizen—Gaastmeer tot voorbij Uitwellingerga—Goëngahuizen niet dekken, en dat de hierdoor gevormde strook, waarbinnen wel de d van
nuddal, nóddal, doch niet die van middal, móddal met de 1 assimileert,
juist het móddal-gebied is. Ik weet geenerlei gevolgtrekking hieruit te
maken, doch vind het feit merkwaardig genoeg, om er de aandacht
op te vestigen.
Opmerkelijk is verder in het d-gebied, dat, terwijl de vorm nóddal
er de gewone is, en niddal slechts zeer sporadisch voorkomt, de geografische verhouding tusschen móddal en middal juist andersom is,
of beter gezegd : dat móddal er alleen maar binnen een zeer klein
rayon en verder zelfs sporadisch niet voorkomt. Ik schrijf dit hier
Hof, Friesche dialectgeografie
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aan toe, dat de gelijkheid van den Nederlandschen en den Frieschen
vorm van het woord de wijziging van t tot ó verhinderd heeft.
Het woord middel in de beteekenis : „handeling, zaak of voorwerp, aangewend tot het bereiken van eenig doel" heeft over geheel
Friesland denzelfden vorm als in het Nederlandsch.
Als eerste lid eener samenstelling, met de beteekenis „middelste"
beantwoordt, in oude samenstellingen, als m i 1 116 s, aan schuur
en stal grenzend vertrek in een boerderij, m i 1 f e i n t, -f a e m,
tweede boerenknecht, -meid, (nl. als er drie op eenzelfde boerderij
in dienst zijn), m i 1 d o a r, middeldeur, m i 1 r i f t, middenrif, de
vorm er van aan die van de plaatselijke in de beteekenis „taille". In
nieuwere samenstellingen, bv. m i d d e l s o a r t e, blijft de
vorm echter overal ongewijzigd.
Ook het adj . middelste verandert nergens van vorm.
§ 24. tsjrlla, tsjzl tsjèl
,

f i•al, f jil(d) (wagenwiel)

Loop : Kust Roode Klif, Warns—Hemelum, Koudum—Oudega,
Gaastmeer Nij ega, Woudsend—Sloten, Hommerts—Langweer,
Uitwellingerga—Broek bij Joure, Goëngarij p—Broek bij Joure, Akkrum—Stobbegat, Akkrum—Oldeboorn, Grouw—Veenhoop, Eernewoude—Oudega, Garij p Nij ega, Garij p Suameer, BergumSuameer, Eestrum, Kooten—Drogeham, Surhuizum, Taalgrens.
Hindeloopen (binnen het tsj-gebied) f'zld.
Aardrijkskundig is de isoglosse tsj / tamelijk scherp ; met uitzondering evenwel van het gedeelte Eestrum Taalgrens. Hier is ze
moeielijk juist aan te wijzen, daar in het dorpencomplex liggende aan
de Groninger zijde van een lijn, getrokken van Westergeest over
Zwaagwesteinde, Eestrum, Oostermeer,Witveen, Rottevalle, Drachtster Compagnie, Taalgrens, (de lijn is hiermede slechts vaag aangegeven, en dat kan ook niet anders), de onfriesche vorm ród ingedrongen is, en de Friesche er nog maar zeer zelden gebruikt wordt, in 't
enkelvoud althans. De nieuwe vorm schijnt ontleend aan het Westerkwartiersche rad, met Friesche uitspraak van den klinker, niet
met vertaling van het woord, dat in 't Friesch rè:d is.
Behalve tsjzlla zijn de vormen alle onzijdig.
Ik vestig er de aandacht op, dat Oldeboorn aan den f-kant der
isoglosse valt. Vergelijk dit met wat ik schreef in het Vierde Hoofdstuk, § 5.
De onder-isoglosseering is als volgt :
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A. In het tsj-gebied.:
a. de tsjzlla it tsjil: Makkum—Cornwerd, Schraard, Bolsward,
Nijland, IJsbrechtum, Sneek—Scharnegoutum, UitwellingergaGoënga, Uitwellingerga Goëngarij p.
b. tsjil tsjèl ; Zuidelijke Bildtgrens, Beetgumermolen Cornj um, Engelum—Jelsum, Marssum—Jelsum, Lekkum, Tietjerk, Wartena—Suawoude, Eernewoude Garijp.
B. In het f -gebied :
•a1: Tacozij 1, Wijkel Sloten;
a. f jild /1.21:
• al f jil (d) ; Haskerdij ken Oldeboorn, Tij nj e Uilesprong
b. fral
(Tij nj e) , Gorredijk—Terwispel, Gorredijk Lippenhuizen, Jubbega
Lippenhuizen, Hoornsterzwaag—Hemrik,
Hemrik, Hoornsterzwaag Donkerbroek, Taalgrens.
Al deze onder-isoglossen zijn vrij vaag. Aan de randen der aangegeven gebieden heerscht verwarring.
In het f i • a1-gebied komt hier en daar een vorm wi • al op, voorloopig
nog naast de autochthone vorm. De nieuwe vorm (zonder twijfel ontleend aan het onfriesche Heerenveensch en de taal der uit Overtj ongersch gebied zich hier gevestigd hebbende veenarbeiders), heeft
reeds de meerderheid te Nijehaske, Nieuwebrug, Stobbegat, Oudeschoot, Rotstergaast en Echten. Te Lemmer en Oosterzee hoort men
hem ook reeds.
Het mv. van fi•al is &llan. Geheel in analogie daarmede is van
het indringende wrat het mv. wjillan.
De vorm f jzl komt nog alleen sporadisch voor, vooral bij o u d er e n, in het noordelijk f jrld-gebied.
Met het oog hierop, en op het feit dat in het f1•a1-gebied nergens
een d achter het woord gehoord wordt, mag men dunkt mij wel aannemen, dat, wat deze d betreft, analogiewerking in 't spel is, en wel
van f j zld, veld. Misschien ook van rè:d, rad.
Ik noem wi•al (onz.) ingedrongen, en gelet op de streek waar het
voorkomt, zal dit moeielijk te ontkennen zijn. De overname zal echter wel bevorderd zijn door het feit, dat van ouds in het Friesch ook
een woord wi•212 (vr.) voorkomt, in de algemeene beteekenis van
wiel, rad, bv. in s/,znwi•ala. Voorts worden de in deze paragraaf besproken tsj- en f -vormen zelden anders gebruikt dan ter aanduiding
van de wielen van rij- en voertuigen, niet door mechanische kracht
voortbewogen. Althans in het tsj-gebied is dit zoo. Ik zelf zou bv. gewoonlijk niet spreken van de tsjillan van een locomotief, zelfs niet
van die van een fiets. In al zulke gevallen ben ik van jongs af gewend
het onzijdige wiial te gebruiken, met het mv. wi•alan of wjlllan.
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Volgens het „Fr. Wb." zou er in den Zuidwesthoek een vorm
t s j a 1 voorkomen, met de beteekenis wiel. Ik heb dien niet kunnen
vinden. Ik ken t s j a 1 alleen in de samenstelling t s j a 1 s k o nk i c h, 0-beenen hebbende. Dit is nu waarschijnlijk wel letterlijk :

„wielbeenig", doch aan vergelijking met een wiel wordt daarbij thans
niet meer gedacht. Het „Fr. Wb." vermeldt voorts een gebruik van
t s j a 1 als zelfstandig voorkomend adverbum, in de uitdrukking „hy
stiet tsjal op 'e skonken", heeft 0-beenen. Ook zóó gebruikt is het
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woord mij niet bekend wat echter niet zeggen wil dat het niet bestaat of bestaan heeft.
Onbekend zijn mij verder gebleven de in het Fr. Wb opgenomen,
doch slechts door een aanhaling uit sterk puristische literatuur gedekte vormen f j a 1 en f j e 1. Of ze wel ooit bestaan hebben ? De
thans nog voorkomende f -vormen moeten ontstaan zijn, doordien in
oud-friesch f i a 1 de diphthong dalend was of werd.
§ 25. le : p, lj.rp lzp li: p,
,

,

kivit (kievit)

Loop : Kust ,Hindeloopen Molkwerum, Koudum Oudega,Gaastmeer Nij ega, Woudsend Sloten, Langweer—Idskenhuizen, Langweer—St. Nicolaasga, Langweer Joure, Uitwellingerga—Broek bij
Joure, Goëngarjjp Broek bij Joure, Akkrum—Stobbegat, Oldeboorn—Uilesprong (Tijnje), Veenhoop—Smallenee, Eernewoude-Oudega, Garij p Nijega, Witveen, Drogeham—Surhuisterveen,
Surhuizum, Taalgrens.
Zeer scherp is de isoglosse aardrijkskundig natuurlijk niet. In de
grensplaatsen aan den kivit-kant hoort men wel vaak ook een der l- p
vormen gebruiken, en zulks eigenaardig ! voornamelijk als eerste lid der samenstelling in l-p-a: i, kievitsei.
Maar het is ten slotte dan toch een feit, dat over een vrij groot deel
der provincie de typisch-Friesche naam van den vogel niet autochthoon is, en dit zal menigen Fries uit het l-p-gebied verbazen.
Velen zullen nu meenen, dat men met een ingeslopen woord uit het
Algemeen-Nederlandsch te doen heeft. Dit is echter vrij zeker niet
het geval, want ofschoon de eene streek van Friesland wel vaak spoediger zulk een „Neerlandisme" in haar taal opneemt dan de andere,
zijn deze verraderlijke insluipsels toch eigenlijk nooit isoglosseerbaar ; zij komen meer „van boven af" binnen, dan van een der zijden
van het taalgebied, en het duurt gewoonlijk ook geslachten-lang,
voor ze, in de streken waar ze zich nestelen, het Friesche woord geheel verdrongen hebben. Ware dus kivit zoo'n Hollandisme, dan zou
men daarnaast nog altijd wel een der /-p-vormen aanwezig vinden, en
dat is zoo niet.
Eerder zou aangenomen mogen worden, dat de benaming kivit uit
het Overtjongersche ingedrongen is.
Maar .... 't is ook lang niet zeker, dat we van indringen (en dus :
verdringen van een of meer der l-p-vormen), mogen spreken. Er is
geen bewijs, dat de toestand ooit anders geweest is dan thans. En uit
het oude rijmpje : „Sinte Gertnid Moat it earste aei der ut —
De k i w y t bliuwt allike wijs", zien
Al is 't ek op in skosse ijs,

.
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we, dat de Friezen ook vroeger den vogel zoowel naar zijn kreet, als
naar zijn eigenaardigen loop benoemden.
Opgemerkt dient nog te worden, dat de vogel in een groot deel van

het kivit-gebied een vrij zeldzame gast is. Misschien is dit mede een
oorzaak, dat de typisch-Friesche benaming er onbekend is.
De onderisoglosseeringen in het /-p-gebied zijn als volgt :
le: p : Kust, Makkum Cornwerd, Makkum—Wons,
a. li:
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Exmorra—Schraard, Tjerkwerd—Bolsward, Nijland, IJsbrechtum,
Sneek—Scharnegoutum, Uitwellingerga Goënga;
b. li: p lip : Woudsend—Langweer, Hommerts—Langweer,
Uitwellingerga Goëngarij p ;
c. le:/, lz/ : Goënga Goëngarij p, Gauw—Terkaple, Sij brandaburen Terhorne, Sijbrandaburen—Poppingawier, Sijbrandaburen Deersum, Bozum—Deersum, Bozum—Oosterwierum, Mantgum—Oosterwierum, Weidum—Wijtgaard, Jellum—Goutum, Boksurn Goutum ;
d. le: pl jri : Deinum—Huizum, Marssum—Lekkum, Engelum
—Jelsum, Beetgumermolen Cornj um, Beetgum—Stiens, het Bildt ;
e. lip ljip : Goutum—Huizum, Goutum—Hempens, Warga,
Wartena—Eernewoude, Grouw—Veenhoop.
Hindeloopen (in het li: p-gebied) le: p.
De meervouden der l-p-vormen zijn regelmatig. Als eerste lid eener
samenstelling wordt li: / echter a l t ij d li/(a)-, en le: p vaak
11j' (pa-) . Voorts is het verkleinwoord van li: p a 1 t ij d l ipka, en van
le: vaak li ka.
De mannetjes-kievit wordt in het l-p-gebied gewoonlijk aangeduid
als da (b:d) hèi, soms ook nog als at hèika, doch dit laatste steeds zeldzamer. Het wijfje is vooral zuidelijk, nog wel da se'i of at sak?, doch
meer en meer gaat men spreken van at 1-/k9. Op de Westergoosche
Klei echter, vooral noordelijk, heet het wijfje gewoonlijk da jôk of at
fôkj9,waarnaast wel at l-Ika, doch voor zoover ik kon nagaan, nooit da
sel of at sèika voorkomt. In de noordelijke Wouden wordt da hèi natuurlijk da hi; het wijfje hoorde ik er nooit anders aanduiden dan als
atl jOka.
De in het Fr. Wb. opgenomen vorm 1 j e a p heb ik nergens gevonden, ook niet met de daarbij aangegeven uitspraak 1 j ê p (-=1 't Schijnt echter, dat Waling Dijkstra die toch gekend heeft,
anders zou hij de uitspraak niet aangeven, dunkt mij. Maar waar
kwam de vorm dan voor ? Op de Noordklei en in de Noordelijke Wouden ? Dat zou mogelijk, ofschoon weinig waarschijnlijk zijn.
§ 26. i • al- (c. q. ill-) r1 • agar, i• alrè: gar, i • al (s) rigal, -- rèigar. (reiger)

Loop : Kust, Lemmer, Oosterzee, St. Nicolaasga, Scharsterbrug,
Ouwsterhaule, Joure—Haskerhorne, Akkrum—Stobbegat, Oldeboorn--Uilesprong (Tijnje), Grouw Veenhoop, Eernewoude—Oudega, Dr. Opeinde—Drachten, Rottevalle—Dr. Compagnie, Taalgrens.
De isoglosse is aardrijkskundig zeer vaag, althans wat den Zuid-
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hoek betreft. In den Zuidwesthoek staat nl. de vorm rèigay reeds zeer
vaak autochthoon naast i•alrragar; te Balk en Workum is hij zelfs
de meest voorkomende ; te Hindeloopen zegt men e: lrèigar, hetgeen
een eigenaardige uitzondering is, daar anders nergens de vorm rèigay

nader bepaald wordt door samenstelling met den vischnaam, terwijl
daarentegen de andere vormen nooit gebruikt worden zonder het bepalende eerste lid der samenstelling.
De toestand in den Zuidwesthoek geeft aan, hoe de ongetwijfeld
onfriesche vorm rèigar gebied veroverd heeft : niet alleen door gelei-
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delij k over de grens te dringen. doch tegelijkertijd door zich over het
platteland heen te nestelen in de naastbijgelegen grootere plaatsen,
waar uiteraard de vogel al heel weinig bekend is. Die grootere plaatsen zorgen dan mee voor de distributie over het platteland waarvan
ze de centra zijn, en zoo wordt eindelijk ook dit geheel ingepalmd.
Aan de Woudzijde der hier door mij aangegeven isoglosse, (dus,
globaal, van Lemmer tot voorbij Drachten), is dit proces al voleindigd ; in den Zuidwesthoek nog niet, maar het staat vast, dat de
vorm daar sterk blijft veldwinnen. Trouwens, de isoglosse is over de
geheele uitgestrektheid in Kleiwaartsche beweging, nu ook geholpen
door het steeds zeldzamer worden van den vogel, want waar er zoo
betrekkelijk zelden over gesproken wordt, raakt de Friesche naam
langzamerhand in 't vergeetboek, of staat althans de algemeen-Nederlandsche benaming den menschen nader.
De onder-isoglosseering der aan den Kleikant der isoglosse in gebruik zijnde vormen is als volgt :
i•alrè:gar: De Noordklei- en Woudisoa. i•al- (c.q. f11-) rragar
glosse van het Bildt tot het punt tusschen Eernewoude en Veenhoop,
waar deze isoglosse samenvalt met de hoofdisoglosse van deze §.
b. i•alrè:gar i•el(s)rigal: Bildtgrens, Marrum, Genum, Foudgum,
Dokkum, verder langs het Dokk. diep naar de Lauwerszee.
De onderisoglosse a is aardrijkskundig scherp, zooals alle r.a d:verschillen, waarvan de Noordklei- en Woudisoglosse de scheiding
vormt. De onderisoglosse b is van Marrum tot Dokkum aardrijkskundig vrij vaag, verder scherp.
Zuidelijk van de Zuidhoekisoglosse wordt, voor zoover daar niet de
vorm rèigar ingedrongen is, gewoonlijk i•alrr•agar gezegd. Noordelijk
van deze isoglosse hoort men, over een groot deel der Westergoosche
Klei en het Waterland, (ik heb het niet nauwkeurig nagegaan),
jrlrr•agar, waarvan door velen, vooral op de Klei, jrldrr•agar wordt
gemaakt, (jrld = geld), blijkbaar omdat zij in het eerste lid der samenstelling niet meer den vischnaam herkennen. Verder noordelijk
is in het eerste lid der samenstelling de diphthong dalend gebleven.
Het ontstaan der over een vrij groot gebied autochthoon geworden
„Verstummelung i•21(s)rigal weet ik niet te verklaren. In het daaraan grenzend dorp Wanswerd, alsook te Marrum, hoorde ik den vogel i•alstrd:t noemen, (strd: t(a) = strot), en te Holwerd i•alstrigal naast
i•alsrigal ; het eerste blijkbaar een contaminatie van het laatste met
i•alstrd: t. In Oostdongeradeel hoorde ik voorts eenige maken i•al(s)rigalar, een vrij schutterige poging om den vogelnaam weer tot een nomen agentis te maken. Voorts treedt in het geheele i•alrè: gar- en i•al(s)rigal-gebied de algemeen Nederlandsche vorm rèigar vrij vaak naast
"
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de Friesche op. Ik schrijf dit, zoowel als de „Verstummelung", toe
aan het feit, dat de vogel er veel minder bekend is dan op de Westergoosche Klei en in het Waterland.
Ik heb een vaag vermoeden, dat de vorm i•al(s)rigal nog zeer jong
is, en dat eenige geslachten geleden ook in de Dongeradeelen nog
1•alrè: gar gezegd werd.
In het Friesch Woordenboek wordt nog een vorm i•alre: gar genoemd. Ik meen deze in mijn jeugd wel eens gehoord te hebben, doch
weet niet meer waar, en thans schijnt hij voorgoed verdwenen ; mijn
naarstig onderzoek leverde althans geen vrucht op. Indien er nog
sporen van mochten zijn, zal men die waarschijnlijk vinden in de Oostelijke Wouden, in de streek waar me:ger gezegd wordt. Het bestaan,
aldaar, van den vorm in den mond van enkele ouderen, of ook maar
het zich herinneren dat hij vroeger bestond, zou ons leeren dat het
deze vorm was, die door rèigar verdrongen werd, en ook eenige opheldering verschaffen omtrent den tijd waarin dit proces plaats had.
§ 27. pd:t, po•at — pbt (pot)

Loop : Kust, Gaast—Ferwoude, Parrega, Dedgum, Tj erkwerd,
Wolsum, Nijland, I Jsbrechtum, Scharnegoutum—Sneek, Goënga,
Gauw, Sijbrandaburen, Poppingawier, Rauwerd, Oosterwierum,
Weidum—Wijtgaard, Jellum--Goutum, Boksum—Goutum, Deinum—Huizum, Marssum—Leeuwarden, Lekkum, Rij perkerk—Tietjerk, Hardegarijp—Bergumerheide, Veenwouden—Bergumerheide,
Zwaagwesteinde—Kollumerzwaag, Westergeest ; verder langs de
Zwemmer naar de Lauwerszee.
Het verschil in kwantiteit is, wat het gedeelte pó: t — ot betreft,
langs de isoglosse wel even duidelijk verneembaar als tusschen twee
punten uit de kern der beide gebieden, doch beide vormen worden er
veel door elkaar gebruikt. In verband hiermede is de isoglosse over
dit gedeelte ook aardrijkskundig weinig scherp.
De onderisoglosseering pó: t — po•at is als volgt :
Bildt, Beetgumermolen—Britsum, Jelsum, Lekkum—Rijperkerk.
Het klankverschil langs deze onder-isoglosse, alsmede dat langs
het isoglosse-gedeelte po-at pót, is scherp, en ook aardrijkskundig
zijn beide isoglossen tamelijk scherp.
Het mv. van p6:1 is póttan, en ook als eerste lid eener samenstelling
hoort men gewoonlijk pót(ta)-.
Het mv. van po•at is poáttan, doch hoewel dit nog algemeen bekend
is en ook in gebruik, hoort men daarnaast toch al vaak, althans in de
randdorpen van het gebied, Øttan. Als eerste lid der samenstelling is
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po-at tot poát(ta)- geworden, doch ook dit wordt steeds vaker door
pdt(ta)- vervangen. Als laatste lid der samenstelling hoorde ik in het
po•at-gebied soms ook -poát.
Menschen uit het po • at- g ebied vervangen dezen vorm, indien ze

buiten dit gebied komen, of in gesprek zijn met vreemdelingen uit
een ander gebied, opmerkenswaardig vaak en gauw door pdt. Zulks,
omdat de vorm po•at zoozeer de aandacht trekt, en de spotlust van
anderssprekenden opwekt, wegens zijn analogie met po•at, poot.
Als eigenaardige bijzonderheid viel mij op, dat men in enkele plaat-
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sen aan den pdt-kant der pd: t pdt-isoglosse zeker nuttig meubel
nog p6:1 bleef noemen.
De vorm pd: t moet indertijd terrein gewonnen hebben op bo•at, immers, de vormen poástrou, potstruif, (de t assimileert overal met de s),
en poátlz•ad, potlood, komen of kwamen althans in mijn jeugd, nog
wel voor in het noordelijk deel van het 0:t-gebied, alsook in de dorpen Grouw, Idaard en Wartena, waar men thans pet zegt. Deze beide
samenstellingen hoort men overigens in het pd: t- en het pot- g ebied
als pdstrou, pdtlrad.
Of we in de vormen pet, pdtta- en pdttan een overblijfsel hebben te
zien van oudfr. p o t, waarvan de vocaal kort was, dan wel of ze,
nadat eerst de vocaal over geheel Friesland lang geworden was, zich
in het oosten, onder vreemden invloed, weer verkort heeft, kan ik
niet uitmaken. Vast staat alleen, dat thans de d-vormen overal snel
veld winnen, vooral bij jongeren en meer belezen lieden, en zulks
duidelijk onder mede-invloed van het Nederlandsch. Vooral in de
groot e dorpen in het pd: t- en po•at-gebied valt dit op.
§ 28. gray — nó:g (gaar)

Loop : Kust, Kornwerd—Zurich, Wons, Schraard, Bolsward, Nijland—Hartwerd, I Jsbrechtum Tirns, Sneek, Haukesloot, Sneekermeer, Irnsum—Poppingawier, Idaard, Wirdum, Goutum, Huizum,
Hardegarijp, Oenkerk, Oudkerk, Birdaard, Dokkum, Metslawier,
Paesens.
De isoglosse is aardrijkskundig uiterst vaag. Daarbinnen wordt
nd : g nog dagelijks gebruikt om aan te duiden dat een spijs gaar is.
Daarbuiten is nd: g nagenoeg geheel onbekend, a ll een hoort men het,
althans in de nabijheid der isoglosse, nog wel eens gebruiken in bijzonderen zin, b.v. in „hralnd:ga praetsjes", onwijze praatjes.
Het woord grar bestaat ook in het nd: g-gebied wel, vooral in een
figuurlijke beteekenis. In de directe wint het ook zeer snel terrein op
n .g.
§ 29. ba:na, bknna — brd:na. (br an den)

Loop : Kust, Cornwerd, Wons, Schraard, Schettens, Hichtum,
Burgwerd, Hijdaard, Ytens, Oosterlittens—Mantgum, Baard—Jorwerd, Boksum, Deinum—Goutum, Leeuwarden, Tietjerk, Bergumerheide—Bergum, Veenwouden, Zwaagwesteinde—Twijzel, Kollumerzwaag—Twijzel, Buitenpost, Taalgrens.
Hindeloopen bdnna, Koudum bra•na.
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De isoglosse is hiermede slechts vaag aangegeven ; zij is uiteraard
ook vaag, omdat ze zich gedurende de laatste eeuw b u i t e n g ew o o n snel Kleiwaarts verplaatst heeft, en dit nog steeds sterk doet.
Ik heb hierboven de lijn genomen, binnen welke zoo goed als uitsluitend ba: na, c.q. bánna, gebruikt wordt, maar er kan geconstateerd
worden dat tusschen deze isoglosse en een lijn, getrokken van Ferwoude over Parrega, Wolsum, Folsgare, I Jsbrechtum, Sneek, Goënga, Gauw, Sijbrandaburen, Poppingawier, Irnsum, Grouw, Warga,
Warstiens, Suawoude, Bergum, Drogeham, Surhuizum, Taalgrens,
de vorm nog in de herinnering van ouderen voortleeft, hier en daar
bij ouderen zelfs nog in gebruik is, zulks natuurlijkerwijze het meest
in die dorpen, die het dichtst bij de eerst-aangegeven isoglosse liggen. Te Wijtgaard, Wirdum, Goutum en Huizum hoort men misschien zelfs nog even vaak ba: na als brd: na.
Er zal, dunkt mij, tweeërlei reden voor zijn, dat de vorm brd : na
zoo snel vooruitdringt.
Ten eerste is daar de analogiewerking van het subst. brè: n, dat,
behalve te Hindeloopen (bra•nd) en Koudum en omstr. (bran), over
de geheele provincie gelijk gesproken wordt.
In de tweede plaats neem ik een onder den invloed van het onderwijs enz. de laatste eeuw sterk toegenomen analogiewerking van den
Nederlandschen vorm aan, een werking die zich weliswaar bepaalt
tot de beginconsonanten.
Hoe, waar en wanneer de vorm brd: na naast ba: na (oudfr. b e r n a)
is ontstaan is door plaatselijk onderzoek niet na te gaan, zoodat het
niet op mijn weg ligt, hierover uit te weiden. Alleen wil ik er de aandacht op vestigen, dat byó: na niet zoo maar zonder meer voor een
nieuwen van het subst. byó: n afgeleiden vorm mag aangemerkt worden, wijl sedert onheuglijke tijden in het Friesch de zuivere denominatieven gevormd worden door aanhechting van het zwakke verbaalsuffix -ja aan het grondwoord. Alleen door analogiewerking (in dit
geval bv. van ba: na), zou een uitzondering verklaarbaar worden.
Maar ook daarvan zal het moeielijk zijn, voorbeelden aan te halen uit
de huidige taalwijziging. Zoo komt bv. op 't oogenblik blwada op
naast bli•ada, bloeden, maar iedere Fries die gewend is zijn gevoel voor
eigen taal te analyseeren, moet zich wel bewust zijn, dat we hier niet
te doen hebben met een afleiding van het subst. blwad zonder meer,
noch ook met een zoodanige alleen maar onder analogiewerking van
bli•ada, doch dat het zich steeds meer opdringende Nederlandsche
verbum tevens sterk zijn invloed moet hebben doen gelden bij de
vorming van dit neologisme.
Het waarschijnlijkst acht ik, dat reeds tijdens of dadelijk na de
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oudfriesche periode een vorm branda door de langs de oostelijke grenzen wonende Friezen gevormd werd naar een Saksisch br a n de n,
en dat deze vorm later de gewone wijziging volgens de Friesche klankwetten onderging.
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De vorm bdnna wordt, behalve te Hindeloopen, gebruikt in het
grootste deel der gemeente Wonseradeel. Overal elders binnen het
r-looze gebied is de vocaal lang.
Ik meen opgemerkt te hebben, dat in de grensdorpen de praeterita
en het part. praet. van ba: na, bánna, later voor de overeenkomstige
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vormen van br&na wijken, dan die in den praesens. Ik vond er nl.
bijzonder veel personen, die beweerden dat zij steeds zeiden „ik bró:n
my", doch meestal nog „ik ba(:)nda my, ha my ba(:)nd".
§ 30. sz•aga, sè:ga — sa:ga. (zaag)

Loop : Kust, Ferwoude—Scharneburen, Parrega, Dedgum, Tj erkwerd Wolsum, Hartwerd—Nijland, Roodhuis, Bozum Deersum,
Mantgum—Oosterwierum, Weidum—Wijtgaard, Boksum—Goutum,
Marssum—Huizum, Engelum—Jelsum, Beetgumermolen—Cornjum, Stiens—Britsum, Finkum—Bartlehiem, Hallum—Wanswerd,
Reitsum, Lichtaard, Bornwerd, langs het Dokkumerdiep naar de
Lauwerszee.
Hindeloopen sè:ga.
De isoglosse is aardrijkskundig niet heel scherp. Vrijwel over haar
geheele lengte, doch vooral zuidelijk, valt te constateeren dat zij zich
langzaam Kleiwaarts verschoven heeft gedurende de laatste eeuw, en
dit nog doet. Dat hieraan het feit dat de vocaal van sa:ga overeenkomt met die van het Nederlandsche woord, niet vreemd is, spreekt
wel vanzelf.
De onder-isoglosse sz•aga sè:ga is natuurlijk, tot waar zij op den
vorm sa:ga stuit, een met de Noordklei- en Woudisoglosse ; zij loopt
dus van de Bildtgrens ten zuiden langs Stiens.
De isoglosseering der verbale vormen sr•agja, sè: gja sa: g^a zagen, is volmaakt dezelfde als die van het grondwoord.
,

§ 31. (swragar), swè:gar — swa:gar (zwager)

Loop : Bildtgrens, Finkum—Stiens, Wanswerd—Birdaard, Reits um Rinsumageest, Bornwerd Rinsumageest, Akkerwoude
Roodkerk, Broek onder Akkerwoude, Westergeest—Oudwoude,
langs de Zwemmer naar de Lauwerszee.
Hindeloopen swaigar.
Ik neem het woord onder de in dit hoofdstuk besproken
groep op, omdat de vorm swragar, die ik thans nergens meer aantrof,
in mijn jeugd, dus ongeveer een halve eeuw geleden, nog wel over
de geheele Westergoosche Klei door sommige oude en eenvoudige
menschen gebruikt werd. Of zulks ook het geval was over de strook
Oostergoosche Klei tusschen Sneek en Leeuwarden, en het daaraan
grenzende Waterland, alsook of in de oostelijke Woudstreek toen nog
wel de vorm swè: gar voorkwam, heb ik niet kunnen ontdekken. Ik
vermoed het echter wel, en dan zou het woord toch eigenlijk weer
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niet tot genoemde groep behooren, doch de vorm swa: gar binnen het
tijdsbestek van een eeuw uit het zuiden zoover opgedrongen zijn,
dat thans swr gar geheel verdrongen is, en swè: gar nog slechts in 't
laatste bolwerk zijn bestaan rekt. Hoewel ik dit natuurlijk niet be-

wijzen kan, houd ik swa:gar dan ook niet voor een oud-friesch relict,
dat veld gewonnen heeft onder den invloed van 't Nederlandsch,
doch eenvoudig voor een in 't zuiden eerst overgenomen Hollandisme, dus : voor een ouderen broer van „tante" .... De Friezen die dit
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lezen, begrijpen me wel. 't Is zoo deftig, zijn familieleden bij hun Hollandschen titel te noemen!
Binnen het hier aangegeven swè: gar-gebied is wel deze vorm nog
de gewone, doch overal, en vooral in de grootere dorpen en onder de
meer belezen of deftige burgers, staat swa: gay er reeds naast.
Voorts komt swè: gay nog sporadisch voor in de noordelijke strook
der Noordelijke Wouden, vooral bij heidebewoners.
Maar onze Friesche swè: gas zullen toch wel niet ontkomen aan het
lot dat hun swr •agas reeds getroffen heeft. Hunne dagen zijn geteld,
zoo wil het mij voorkomen!
§ 32. wraga, wè:ga — wa:ga (wegen)
Loop : de Zuidhoek-isoglosse ; daarna de Noordklei- en Woud-isoglosse tot tusschen Lekkum en Jelsum ; vervolgens : Jelsum—Lekkum, Britsum—Wijns, Finkum—Bartlehiem, Hallum—Wanswerd,
Hallum—Marrum, Kust.
Hindeloopen wè:ga.
De onder-isoglosse wr•aga wè:ga is natuurlijk één met de Noordkleien Woudisoglosse van de Bildtgrens tot oostelijk van Jelsum.
Binnen een lijn, getrokken van het aanvangspunt der Zuidhoekisoglosse tusschen Scharneburen en Ferwoude, over Oudega Wbr.d,,
IJlst, Oppenhuizen, Goëngarijp, Stobbegat, heeft wa: ga gedurende
de laatste eeuw zoo snel terrein veroverd op wr•aga, dat deze eerste
vorm in enkele der binnen dit gebied gelegen plaatsen, (bv. Gaastmeer, Woudsend, Heeg) even vaak gehoord wordt als de andere, in
de meeste plaatsen wr•aga de minderheid heeft, en in enkele (Langweer, IJlst, Broek), misschien in 't geheel niet meer voorkomt.
Over deze linie is de vorm ook nog steeds in Kleiwaartschen opmarsch, geloof ik, althans in de richtingen Parrega, Blauwhuis,
Oosthem.
Voorts trof ik te Oldeboorn de vorm wa: ga veelvuldig naast wrage
aan. Dit feit past geheel in het verschijnsel, dat ik reeds eerder signaleerde : dat de Oostelijke Wouden hier een invalspoort vinden.
Nergens elders heb ik kunnen constateeren, dat de isoglosse in beweging was. In het noorden is hij echter aardrijkskundig nogal vaag,
en mijn indruk is wel dat wa: ga daar nog niet lang geleden terrein
veroverd heeft.
Hier en daar op de Westergoosche Klei, maar vooral in het noorden ervan, wordt wrap, wegen, meer en meer vervangen door wr•agfa, blijkbaar in analogie met wr•agia, wagen, dat natuurlijk veel frequenter is en daardoor invloed op het andere woord oefent. Dit proHof, Friesche dialectgeografie
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ces schijnt nog niet in alle dorpen van het genoemde gebied aangevangen, maar ik constateerde het toch vrij vaak. Zoo bv. behalve
veelvuldig noordelijk van de lijn Harlingen Leeuwarden, ook in
het zuiden in den omtrek van Bolsward en zelfs te Scharnegoutum.

In het kleine za: ga-gebied gaat het precies eender, en zelfs schijnt
daar het proces reeds bijna geheel voltrokken. Onze bekende Friesche schrijver Brolsma, geboren en getogen te Stiens, heeft al nooit
anders dan za: g1a gezegd.
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Op de Oostergoosche Kleistrook tusschen Leeuwarden en Sneek
vond ik de vorm wr•agja nog niet naast wrap.
Gewoonlijk maken zij die wr•agja, c.q. wè:gja zeggen, ook alle persoonsvormen van den praesens zwak, en zeggen dus bv. : „Ik weagje,
dou weagest, hy weaget .... sa-en-safolle poun". Voor 't overige
blijft het paradigma echter sterk : „Ik woech", enz.
De vorm wa: ga, al doet ze voor 't Friesche taalgevoel als minder
Friesch dan de r• è- en è:-vormen aan, kan natuurlijk geen Hollandisme zijn.We mogen dus aannemen, dat in dit woord niet over het geheele Friesche taalgebied wijziging van oudfriesch á +g in d: +g of
ra } g heeft plaatsgehad.
Opmerkelijk is, dat het subst. waag, waaggebouw, over geheel
Friesland a: heeft. In de literatuur, en ook in het Fr. Wb., vindt men
ook wel w e a c h, doch ik heb dezen vorm nooit gehoord. Als hij
vroeger bestond, is hij verdwenen, maar ik acht het zeer wel mogelijk
dat w e a c h een quasi-verfriesching is.
- -

§ 33. wrag, wè:g

—

we:gan (golf)

Dit woord is uit de Friesche literatuur, vooral uit den Frieschen
zang, zeer bekend, doch helaas over verreweg het grootste deel van
Friesland uit den volksmond verdwenen, en totaal onbekend geworden.
Het is nog eenigszins of geheel in gebruik binnen een lijn Zurich,
Witmarsum, Bolsward, Scharnegoutum, Deersum, Wijtgaard.
Leeuwarden, Tietj erk, Bergum, Oudega, Veenhoop, Oldeboorn„
Stobbegat, Joure, St. Nicolaasga, Lemmer, dat wil dus zeggen
binnen het waterrijke gebied. Deze begrenzing is ruim genomen
en zeer vaag.
De scheiding wrag we:gan loopt van de westkust af aanvankelijk langs de rag e:g-isoglosse, doch van Scharnegoutum af zuidelijker en oostelijker, nl. ongeveer om Uitwellingerga, Terhorne en
Oldeboorn heen. In deze plaatsen zegt men nl. wrag. Te Tietjerk,
Bergum, Oudega en in de daartusschen gelegen plaatsen zegt men
wè:g. Van we:gan vond ik echter nog sporen langs den westelijken
zoom der oostelijke Wouden, waarom ik aanneem, dat het woord indertijd tot de in dit hoofdstuk behandelde groep heeft behoord.
Het mv. van we:gan is we: gans. Dat van wI •ag is in het hartje van
't waterland nog steeds wr•agan, doch daarnaast komt wr•agans op.
Trouwens, het diminutivum van wrag, dat van ouds wr•achja is,
wordt thans ook reeds tot wr•agantsja vervormd.
Maar ook in het merengebied, ja, zelfs te Grouw, hoort men het
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woord hoe langer hoe minder gebruiken. Vaak treedt ba:r er voor in
de plaats, en zelfs het onfriesche g o 1 f, dat in dat deel van Friesland waar wrag, wè: g, we:gan onbekend is, veel naast ba:r gebruikt
wordt, verovert zich in 't waterland meer en meer een plaats in den
volksmond.
Zooals gewoonlijk bij verdwijnende woorden, leeft ook wI: ag enz.
het langst voort in bijzondere uitdrukkingen. Dr. O. Postma, onze
bekende Friesche dichter, herinnert zich niet dat hij in zijn geboortedorp Cornwerd het woord ooit anders gehoord heeft dan in de uitdrukking : „it lán leit yn wegens", is golvend. Elders buiten 't waterland vond ik het af en toe ook nog maar alleen in den zin : „it iis
giet mei weagens (of wegens)", golft (nl. als men op zwak ijs schaatsenrijdt of loopt) .
§ 34. f lè (: ) sk

flax, flax, (vleesch)

Loop : Bildtgrens, Stiens, Britsum, Wijns, Oudkerk, Birdaard,
Dokkum, Dokkumerdiep, Lauwerszee.
De vorm f lè(: )sk hoort men aan den zeekant dezer isoglosse. In
de grensdorpen, althans in die van Stiens tot Dokkum, komt hij
naast f laiz, resp. /Mix, voor, meest alleen bij oude, eenvoudige menschen ; in de beide Dongeradeelen overheerscht hij echter nog, al
staat ook reeds daar bijna overal de andere vorm er naast.
Zoo gezien heeft het er niet veel van, dat dit woord behoort tot de
in dit hoofdstuk behandelde groep. Dat is dan ook op dit oogenblik
niet meer het geval. Echter, over het geheele Westergoosche Kleigebied, benoorden de Zuidhoek-isoglosse, alsmede over de Oostergoosche Kleistreek tusschen Sneek en Leeuwarden, en de Trijnwouden en de Dokkumerwouden, moet de vorm f lè: sk ongeveer een eeuw
geleden nog in volle gebruik zijn geweest, naar uit navraag bij ouden
van dagen blijkt. Een halve eeuw geleden leefden er in de genoemde
streken, althans in Westergoo en de Wouden, nog heel wat oudjes,
die f lè(: )sk zeiden; ik weet dit uit eigen herinnering. Voorts hoort men
dezen vorm nu nog wel enkele malen door ouderen gebruiken naast
f laiz in de dorpen binnen de lijn Zurich, Pingjum, Arum, Achlum,
Hitzum, Dongjum, Ried, Wier; in de z.g. Bierumen zelfs nog vaak.
In den Zuidhoek, het oostelijkste waterland, de oostelijke Wouden
en het oostelijke deel der noordelijke Wouden, weet niemand zich te
herinneren, dat er ooit f lè: sk gezegd is.
Het is dus wel zeker, dat er ongeveer een eeuw geleden een isoglosse f lè: sk f lèix liep ongeveer van Workum af langs de Kleigrens
en vervolgens door de noordelijke Wouden, en dat deze isoglosse
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vódrdien een tijdlang vrij stabiel geweest moet zijn, daar we anders
ook oostelijk en zuidelijk er van sporen van f lè: sk zouden moeten
aantreffen.
In de Dokkumerwouden wordt soms nog skf Ip f lèsk of ku f lèsk ge-

zegd door menschen, die voor het enkelwoord altijd den vorm f lèiz
gebruiken.
Wat het verschil der diphthongen in f l aiz en f lèiz betreft, dat is
hiermede slechts zeer onvolkomen weergegeven. Over 't algemeen is
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het klankverschil in de woorden die men met e i schrijft zoo, dat op
de Westergoosche Klei en verder noordelijk, op de Oostergoosche, tot
ongeveer Blij a, de diphthong het meest van ai, c. q. a• i heeft ; in den
Zuidwesthoek en het Waterland zweeft ze tusschen ai en èi ; in de
geheele Woudstreek is ze èi, meest zelfs, vooral voor n, e•i. Dit alles
beschouwe men als een slechts zeer vage aanduiding. De volgconsonant doet ook veel aan den juisten klank af, zoodat men eigenlijk de
e i-woorden groep voor groep zou moeten nagaan. Bovendien wijzigt
zich de diphthong hier en daar weer ; waar men bv. vroeger op de
Westergoosche Klei, vooral noordelijk, a•i meende te hooren, hoort
men thans van jongeren vaak iets dat sterk naar di zweemt.
§35. Hoe en waarom isoglossen verschuiven

Verschillende malen vermeld ik bij de bespreking van een zich
verschuivende isoglosse de zekere of vermoedelijke oorzaak der verschuiving.
Zoo bij bliuwa bl9owa enz., (Vijfde Hoofdstuk, § 12) waarbij de
op de Klei ontstane spontane klankwijziging nog steeds schijnt door
te werken, en bij ba: na brd: na (Vijfde Hoofdstuk, § 29) en eenige
andere, waarbij anologiewerking in 't spel is, of invloed van het geijkte Nederlandsch.
Er zijn echter gevallen, waarbij geen dezer redenen voor de hand
ligt. Ik zal daarom trachten althans een tipje van den hierover hangenden sluier op te lichten. Men moet er echter niet te veel v an verwachten, omdat eigenlijk voor elk der gevallen de oorzaak een andere is, en bijna nooit die oorzaak en de wijze waarop de verschuiving plaats heeft, tot in de fijnste bijzonderheden vallen na te gaan.
Eerst dan het opdringen van wa:ga (Vijfde Hoofdstuk, § 32). Ik kan
daar toevallig uit eigen ervaring over meepraten ; ik stam immers
uit die strook in het Zuiden, waar deze overname van den eenen vorm
voor den anderen aangetoond kan worden. In mijn jeugd, dus 40
50 jaar geleden, was te Gaastmeer de autochthone vorm nog bijna
„unbestritten" wr•aga. B ij n a, want herhaalde malen hoorde ik
wraga-sprekers toch ook wa:ga zeggen. Dat was natuurlijk onder de n
invloed van de menschen uit het aangrenzende wa:ga-gebied, (dat
*as bij ons dus de Zuidwesthoek), van wie men dezen vorm hoorde.
Ook ik zelf gebruikte den vreemden vorm meermalen. Waarom deden we dat ? We namen toch nooit móika voor muóika, ronna voor
rrnna, enz. van diezelfde sprekers over. Was het omdat wa:ga, wat
de vocaal betreft, analoog was met wa:g, waaggebouw ? Misschien,
maar ik heb het nooit zoo gevoeld. Wel zweefde mij destijds iets
.
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anders vaag voor den geest : dat wa: ga minder typisch Friesch was
dan wraga. Dat is ook juist : de a: op zichzelf is een gemeenschappelijk Hollandsche en Friesche vocaal ; de ra daarentegen geeft een absoluut Friesche kleur aan de woorden. Was het dus daarom ? Ik beweer niets met stelligheid, maar vrees van wel, vooral omdat dit
feit in mijn persoonlijke taal-ervaringen volstrekt niet op zichzelf
staat. En als ik dan daarbij bedenk, dat in onze omstreken het stadje
IJlst weer voorging bij die overneming (daar zegt nu al niemand meer
wr•aga!) dan bevestigt dat heel sterk mijn vermoeden. In het Derde
Hoofdstuk, § 1, schreef ik, dat IJlst zijn taaleigenaardigheden, vooral
in de sterke u-palataliseering bestaande, misschien te wijten of te
danken had aan het onfriesche Sneek. Ik heb dat echter nooit stellig
geloofd, en hier heeft men nu in elk geval een vorm die de Ulsters
niet van de Sneekers afgeluisterd kunnen hebben, want die laatsten
spreken, „behoorlijk" van we: ga.
Hier zou dus toch weer onfriesche invloed in 't spel zijn, of liever
een neiging bij de Friezen om een typisch-Frieschen vorm prijs te geven voor een die minder Friesch klinkt, vooropgesteld natuurlijk,
dat zij dien vorm kennen en voortdurend van vreemdelingen hooren.
Een tweede geval is het in § 8 van dit hoofdstuk besproken
vormverschil 6:-6u, af, en het verdringen van den eersten vorm door
den laatsten in het dorp Grouw, een proces dat ongeveer driekwart
eeuw geleden begonnen schijnt en zich thans zoo goed als voltrokken
heeft, al hoort men sommige Grouwsters nog wel eens den eersten
vorm gebruiken, vooral in samenstellingen.
De vorm óu kan niet uit ó: ontstaan zijn. Beide vormen zijn ongelijke voortzettingen van oudfriesch o f, de eerste door vocaliseering van den slotconsonant, de laatste door weglating er van (apocope) . Er is hier dus geen sprake van klankwettige taalwijziging : er is
integendeel verdringing in 't spel, dus overneming.
Grouw komt ons voor als een Kleidorp, zooals de gemeente Idaarderadeel, waarvan het de voo rn aamste en tevens de hoofdplaats is,
ook werkelijk een kleigemeente genoemd mag worden. Stellen we ons
het Kleigebied voor als een vesting en Idaarderadeel als een bastion
daarvan, dan schijnt Grouw van dat bastion de uiterste punt : de
saillant.
Tot op zekere hoogte is dit, wat de taal betreft, ook nog altijd juist.
Zeer voorname isoglossen van de in dit hoofdstuk besproken groep
loopen tusschen Grouw en Akkrum door.
Maar dat neemt toch niet weg, dat Grouw van oudsher nog meer
een Waterlandsch dan een Kleidorp geweest is. En wie Grouw goed
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kent, weet verder, dat het thans ook veel meer oostelijk dan westelijk
georiënteerd is. Het vroeger zoo zeer op en uit zichzelf levende dorp
is de laatste eeuw sterk uitgebreid en de bevolkingstoename door
vestiging van personen en geheele gezinnen, alsook door z.g. introuwen, heeft hoofdzakelijk uit het oosten plaats, terwijl de inwoners dagelijks ook meer met lieden uit oostelijk of zuidelijk ervan
gelegen plaatsen, dus met 6u-sprekers, in aanraking komen, dan met
Kleibewoners.
Iets, wat mij bij de boeren uit den omtrek van Grouw ook sterk
opviel, al den langen tijd dat ik in de gelegenheid was, hun gezinsleven waar te nemen, is het feit, dat hunne dienstboden, indien niet
Grouwster ingeborenen, vaak uit de Oostelijke Wouden herkomstig
zijn.
Nu is het wel een feit, dat de infiltratie met een oostelijk getint
dialect sprekende vreemdelingen te Grouw nooit te eeniger tijd plotseling zoo sterk was, dat daardoor de autochthonen tegenover deze
gezamenlijke vreemdelingen slechts een minderheid vormden en de
vorm du daar dus zoo maar ineens het overwicht op d: verkreeg.
Maar duidelijk is dan toch, dat, door de zoopas vermelde oorzaken,
de vorm du zich sterk aan de Grouwsters opdrong, en dit de hoofdoorzaak van de overneming moet zijn.
Maar nagenoeg al die vreemdelingen die de vroegere Grouwsters
het du-vuur zoo na aan de schenen legden, dat ze er tenslotte voor
zwichtten, brachten toch bv. ook de vormen e:g en ke: pja, oog en
koopen, mede. Waarom hebben de Grouwsters, die nog allen rag,
kr•a pja zeggen, en daartoe telkens ook de kinderen der inkomelingen
weten te nopen, d i e vormen niet overgenomen, en óu wel ?
Om dit eenigszins verklaarbaar te maken, wil ik de aandacht vestigen op een eigenaardig verschijnsel, dat ik sedert lang ken, doch
in 't bijzonder waargenomen heb in een aan mij verwant boerengezin,
wonende aan den binnenrand van de Friesche Klei, en bestaande uit
man, vrouw en drie nog jonge, voor elken persoonlij ken invloed dus
nog zeer ontvankelijke kinderen.
In dit gezin trad in dienst een meisje uit het hartje van de Wouden.
Na verloop van tijd betrapte ik de leden er van, eerst, en vrij vaak,
de kinderen, soms de vrouw, en een enkele maal ook de man er op,
dat ze sommige der door de dienstbare gebruikte en aan `t eigen
dialect vreemde vormen ook wel eens gebruikten, vooral als ze met
haar in gesprek waren. Dit geschiedde gewoonlijk onwillekeurig
en ik moest er hen opmerkzaam op maken voor ze het zelf merkten.
Nog iets anders ging mettertijd mijn aandacht trekken : de dienstbode plooide haar taal meer of minder sterk naar die van hare nieuwe
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omgeving ; het verschil tusschen haar en de anderen was alleen, dat
zij het niet geheel onbewust deed, doch den gewonen, meer geleidelijken gang van zaken opzettelijk verhaastte, waarschijnlijk omdat
zij zich als eenling in een haar vreemden taalkring wist, en dit vaak
als iets minder aangenaams voelde, terwijl bovendien (iedere Fries
weet dit), de taal- en andere eigenaardigheden der Woudbewoners
in streken buiten de Wouden als zoovele bewijzen van minderwaardigheid beschouwd, of tenminste vaak bespot worden
Er viel echter nog een andere bijzonderheid bij waar te nemen.
Deze n.l. dat onder de woorden die de vreemdelinge tenslotte van
haar eigen dialect „overhield", ook die waren, die de leden van het
gezin soms van haar overnamen.
Deze woorden, dat is nu wel duidelijk, moeten dus een of meer
eigenschappen hebben die maken dat de autochthoon de neiging
heeft, ze onbewust van een hem vreemde geringe min de rh e i d over te nemen, en deze ze onbewust tegenover een haar
vreemde sterke meerderheid bewaart.
Nu zal, in het hier aangeduide geval, een en ander geen gevolgen
voor de taal der omgeving hebben, want tenslotte is de invloed dezer eenlinge op de meerderheid te gering en ook maar zeer tijdelijk ;
aangenomen eens, dat zij nakomelingschap krijgt in het bedoelde
dorp, dan zullen die kinderen zich toch weer bij de groote dorpsmeerderheid voegen, wat hun taal betreft.
Stel nu Grouw in de plaats van dat gezin, en het Grouwster „vreemdelingen-legioen" in de plaats dier dienstbode. Dat wordt dan één
vreemdeling tegen vijf autochthone Grouwsters. Laten we aannemen
dat te Grouw 75 jaar geleden, toen du er terrein ging winnen op d:,
zoo de verhouding was.
De getalsverhoudingen tusschen het zooeven beschreven gezin en
de vreemde dienstbode ter eene en de autochthone kern te Grouw en
de niet ingeborenen ter andere zijde, zijn dan gelijk. Doch overigens
is de toestand geheel anders. Hier verkeert nu niet t ij d e 1 ij k een
é én 1 i n g onder een hem of haar vreemde massa, doch bij voor td u r in g een steeds ververscht wordend en ook in getal toenemend
minderheidskwantum onder een meerderheid. En tenslotte holt nu
het voortdurend druppelen den steen uit.
Het zijn gewoonlijk de kinderen der autochthonen, die het eerst en
meest onder den taalinvloed hunner niet-autochthone speelmakkers
geraken. Zij brengen thuis het vreemde vuur op het altaar. Ieder die
kinderen grootgebracht heeft, moet wel eens opgemerkt hebben, hoe
spoedig ze geneigd zijn van vreemdelingen vormen over te
nemen, en hoe hardnekkig ze die dan blijven
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gebruik e n. Men begint, als ouders, met dit verschijnsel onbegrijpelijk te vinden en men eindigt vaak hier gaan de moeders
voorop! om het nieuwe en vreemde op zijn beurt van de kinderen
over te nemen!
Maar wààrom geeft nu 6: voor du krimp ?
Ik zou het niet met zekerheid durven zeggen.
Eén ding is echter wel zeker : er leeft in elk individu een soms min
of meer bewuste, doch ook vaak onbewuste zucht om van vreemdelingen iets over te nemen, (niet alleen ten opzichte van hun taal!)
mits, of in zooverre, die vreemdelingen zich niet aan ons voordoen
als minder .... „modern". En die zucht doet hier veel.
Opgemerkt heb ik voorts ook, dat indien een teruggedrongen vorm
eenmaal meer dan de helft van zijn plaats verloren heeft aan een terugdringenden, de snelheid van het proces sterk toeneemt. De verdwijnende vorm, die dan gewoonlijk alleen nog leeft in den mond van
ouderen en (of) minder met de buitenwereld in aanraking komenden,
krijgt dan voor de opgroeiende dorpelingen een „ouderwetschen"
klank. Om in den volkstrant te spreken : die vorm „bigj int nei de
lodde te ruken", d.w.z. : naar de spade van den doodgraver.
Ten slotte nog dit : in andere gedeelten van Friesland zien we de
rag- of d: g— e:g-isoglosse en de kl • a p ja ke: p ja-isoglosse ten westen
van die van 6:-6u loopen, dus juist andersom dan bij Grouw.
Dit bewijst nog niet dat in die streken e:g en ke: /ja eerder overgenomen worden dan du, want we weten van geen dezer drie vormen
met zekerheid waar, wanneer en waaruit ze ontstonden. De vorm du
kan bv. wel pas ontstaan zijn, nadat de beide andere reeds ver waren
doorgedrongen, — en dan zou Grouw met omtrek het eerste punt
zijn, waar deze vorm de beide andere heeft ingehaald en ze voorbijgestreefd is. Ik acht dit zelfs waarschijnlijk.
Het is echter zeer wel mogelijk dat, bij gelijken druk, het eene
dorp deze, het andere die vorm het eerste prijsgeeft voor de opdringende.
Er is nl. soms iets plaatselijks (d.i. in den grond: iets individueels),
in de gevoelswaarde van woordvormen. En vooral als ik dit bedenk,
neig ik weer tot de meening, dat, evenals bij wraga of wè: ga — wa: ga,
by d: d u rag of è: g e:g en kir • a ji ja ke: j ja de eerste vormen
langzaam krimp geven voor de laatste, omdat hunne vocalen alleen
Friesch zijn, in tegenstelling met die der laatste.
,

ZESDE HOOFDSTUK
BODEM EN TAAL
§1. Inleidende opmerkingen
Het komt mij dienstig voor, om, alvorens voort te gaan met de
isoglosseering van het Friesche taalgebied, in een kort hoofdstuk er
op te wijzen dat de loop van alle isoglossen der besproken groep nog
min of meer herinnert aan de vroegere politiek-economische verdeeling onzer provincie en dat in 't algemeen taal en bodem samenhangen. Ik zal dit vluchtig, en, omdat ik mij niet bevoegd acht tot het
geven van geschiedkundige beschouwingen, ook zeer voorzichtig
moeten doen. Echter heb ik voor het schrijven van dit hoofdstuk af
en toe een dankbaar gebruik gemaakt van verschillende nog al uitgebreide aanteekeningen van den reeds in mijn voorwoord als teekenaar der kaartjes genoemden heer W. Hielkema.
Het Friesch Woordenboek geeft nog al eens in 't ruwe aan wààr
ongeveer zekere woordvorm voorkomt. Vaak heeft dit plaats door
vermelding van een dorps-, soms ook van een gemeentenaam.
Hieraan ligt de gedachte ten grondslag, dat tot op zekere hoogte
alle dorpen of gemeenten, of althans sommige ervan, een eigen dialect ontwikkeld hebben.
Er ligt hierin een kern van juistheid, zelfs nog voor onze dagen.
Zooals vele dorpen, nog meer dan geheele gemeenten, hunne dorpseigenaardigheden hebben wat zekere zeden en gebruiken betreft,
hebben ze die ook nog wel ten opzichte van de taal. Natuurlijk —
want elke gemeenschap heeft uit den aard der zaak haar gemeenschappelijks, dat afwijkt van dat van andere gemeenschappen, en dit
zal te sterker uitkomen en te duurzamer zijn, naarmate ze in den loop
der tijden meer een gemeenschap op zichzelf b 1 e e f. Zie bv. onze
steden, (ook de Friesch-sprekende), sommige onzer oude „vlekken"
(bv. Heerenveen, Joure, Makkum, Kollum), de gemeente Het Bildt
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en het complex Tj alleberd Luinj eberd. En als ons volk zekere taaleigenaardigheden aanduidt als „Gaesterlánsk" of „Dongerdeelsk", is
dit globaal genomen ook nog altijd tamelijk juist.
§2. De mensch in zijn betrekking tot den bodem

De physieke en psychische ontwikkeling van den mensch wordt
voor een groot deel mede bepaald door zijne betrekking tot
den bodem, waarop hij woont en werkt (hetgeen de Duitscher zoo
teekenend noemt die Scholle).
Waar deze betrekking voor groepen van menschen vrijwel dezelfde
is, daar ontstaat dus niet alleen een evenwijdige ontwikkeling, doch
ook een overeenkomst van gedragingen, welke beide leiden tot het
ontstaan van gemeenschappelijke levensbelangen. Het optreden van
deze laatste is de eerste grond tot de vorming, van kleine of groote
staatkundige eenheden.
In eersten aanleg wordt het ontstaan van onderscheiden gemeenten, en deze weer vereenigd tot gewesten, dus bepaald door de verhouding van den mensch tot den bodem. Staatkundige of administratieve grenzen in hun primitieven vorm vallen hierom meestal
samen met aardrijkskundige grenzen.
De merkwaardigste en voor het leven zeer gewichtige psycho-physieke functie van den mensch is het spreken, het meest werkzame medium voor het tot stand brengen van gemeenschappelijke handelingen.
Waar nu de psycho-physieke gesteldheid van den mensch voor een
groot deel afhangt van zijn betrekking tot den bodem, daar is het
duidelijk, dat de taal in haar groei en ontwikkeling aan dezen invloed
niet ontsnapt.
Al zijn staatsvorming en taalvorming twee geheel verschillende
uitingen, zij worden in wezen mede door dezelfde oorzaken bepaald.
Zoo is het dus aannemelijk, dat (primitieve) staatkundige en dialectische verschijnselen parallel loopen en dat hunne aardrijkskundige
grenzen vergelijkbaar zijn.
Beide worden mede bepaald door de betrekking van den mensch
tot zijne „Scholle". Men denke hierbij niet alleen aan het gebruik,
dat hij van den bodem maakt, dus aan de economische betrekking,
al zal deze, mede door de beroepskwaliteiten, wel een overwegenden
invloed hebben. Neen, ook de gesteldheid van den bodem, de be-
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groeiing ervan, vooral ook de wijze van bewoning en niet minder van
het verkeer over dien bodem, spelen een groote rol in de psycho-physieke vorming en ontwikkeling van den mensch en van zijn taal. Het
is zonder meer duidelijk, dat een menschengeslacht, dat individueel
geïsoleerd woont op een vlakken bodem, die tot den horizon geen gezichtsbelemmering oplevert (de Klei), zich anders gedraagt, ook in
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het onderling verkeer (den omgang, dus de taal), dan zij, die in gesloten gemeenschappen een bodem bewonen, welke óf door houtrijke
moerassen (de Wouden), 6f door bosschen en hoogvenen geaccidenteerd is.
Verder is het begrip „bodem" in dezen zin ook uit te breiden tot de
klimatologische omstandigheden (weer en wind), welke, zij het in
kleine verhoudingen, toch zeer van elkander kunnen verschillen.
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§3. De Friesche bodem
Friesland is, op een wijze zooals slechts zelden elders voorkomt, in
drie karakteristiek onderscheiden gebieden te verdeelen. En wel:
het Kleigebied (onderverdeeld in Oostergoosche en Westergoosche
Klei), het zand- en hoogveengebied (onderverdeeld in Noord Boorven Zuid Boom-gebied), en het daartusschen liggende en scheidende
laagveen- en watergebied.
Hierbij dient opgemerkt, dat reeds in de oudst bekende Friesche
culturen een verschil optreedt tusschen de Westergoosche en de
Noordelijke Oostergoosche Klei, welk verschil schijnt samen te hangen met een stamverschil tusschen de oorspronkelijke bewoners.
Het is mogelijk, dat door het bestaan van het vroegere Boerdiep
(mond der Middelzee), en het latere onfriesche Bildt als grens, dit
verschil in de meest wezenlijke bestanddeelen bestendigd, en wat de
taal betreft, soms zelfs vergroot is.
Verder is in historisch-geographisch opzicht verschil te maken tusschen het Kleigebied ten noorden van de lijn IJlst Bolsward
Makkum en het gedeelte ten zuiden daarvan. Dat ten zuiden was van
ouds sterk geaccidenteerd door meren en stroomen. Tot voor korten
tijd was dit gedeeltelijk zelfs nog zoo : de drooglegging der meren tusschen Makkum—Bolsward en Workum is van recenten datum. Hierdoor waren de bestaansvoorwaarden er aanvankelijk anders dan verder noordelijk.
Het verschil tusschen de Westergoosche Klei en de Oostergoosche
Kleistrook tusschen Leeuwarden en Sneek kan van oudsher slechts
zeer gering geweest zijn. Het is de vraag of de hier nauwe Middelzee,
zeer vroeg dichtgeslibd, ooit een economische grens van beteekenis
is geweest. Bodem en cultuur zijn aan beide oevers vrijwel gelijk.
Over 't algemeen geldt de regel dat in zoo'n geval wateren niet scheiden, eerder vereenigen.
De grens tusschen noordelijk en zuidelijk zandgebied wordt niet
bepaald door de Boom zelf, doch door het stroomgebied ervan. Zij
valt dus ongeveer samen met de noordgrens van Opsterland, tevens
die van Oostergoo en de Zevenwouden.
In het zuiden bevindt zich een natuurlijke brug tusschen het zuidoostelijke en het Gaasterlandsche zandgebied.
De laagveenstrook tusschen klei en zand is het langst onbewoond
gebleven. Of ze door Klei- of door Woudbewoners in cultuur is gebracht, is nog altijd een open vraag. De waarheid ligt hier waarschijnlijk weer, als bij zooveel problemen, in het midden. Dat de taal er in
den grond Kleifriesch is, al is ze vermengd met sommige Woudfrie.
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sche (of Zuidhoeksche!) vormen, schijnt er op te wijzen, dat de Kleibewoners er in elk geval een belangrijk aandeel in hebben gehad.
§4. Heden en verleden

Zoo was dus de toestand van den bodem en daarmede zijn aangegeven de oorzaken die de politiek-economische en tot op zekere hoogte
ook de dialect-grenzen schiepen.
Maar waren de staatkundige grenzen eenmaal die der invloedssferen van zekere gemeenschapskernen (iets wat natuurlijk ook nog
slechts bij zeer globale opvatting juist is), ze zijn dat thans gewoonlijk niet meer. De gemeenten vormen nu veelal nog alleen in administratief opzicht een afzonderlijk geheel. En terwijl hunne grenzen
verstard zijn (hoe zelden immers worden gemeentelijke grenzen verlegd) , wijzigen zich de grenslijnen der economische invloedssferen gedurig, en daarmede die der taal, terwijl de laatste bovendien, wat hare grensverschuivingen betreft, ook nog naar heel andere wetten
luistert, dan alleen naar die welke de wijziging der economische verhoudingen bepalen, en het zelfs niet zelden gebeurt, dat zij zich tegen plaatselijke economische stroomingen met vrucht verzet, ja, er
lijnrecht tegen ingaat.
Een en ander heeft veroorzaakt, dat administratieve, of wil men :
staatkundige, grenzen en isoglossen elkaar voortdurend kruisen, in
Friesland zelfs zoo zeer, dat men aanvankelijk geneigd is aan te nemen, dat er meestal geenerlei verband meer aanwezig is, dat zelfs
de na werking der oude verhoudingen ontbreekt.
Die demonstreert zich echter nog wel degelijk.
We hebben bv. bij de vaststelling der isoglossen die de drie hoofddialecten scheiden gezien, dat deze op een paar uitzonderingen na.
(Doniawerstal en Leeuwarderadeel worden doorsneden, waarbij
echter opmerkelijk is, dat Doniawerstal ontstaan moet zijn uit stukken van aangrenzende gemeenten, terwijl in Leeuwarderadeel de
isoglosse vrijwel samenvalt of althans parallel loopt met de administratieve scheiding tusschen het Middel- en het Noorder-„trimdel”
der gemeente), nog ongeveer gemeentegrenzen volgen.
En de loop van de meeste der in het Vijfde Hoofdstuk besproken,
vaak zoo beweeglijke isoglossen bepaalt ons gedurig bij de ongetwijfeld ook op economische saamhoorigheid berustende oude verdeeling
van Friesland in drieën. Ik heb als titel van het voorgaande hoofdstuk „De bewegingsoorlog tusschen Klei en Wouden" gekozen, maar
als ik van een strijd tusschen Oostergoo en Westergoo ter eene, en de
Zevenwouden ter andere zijde gesproken had, zou dit, enkele isoglossen uitgezonderd, ook niet onjuist geweest zijn.

.
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§5. Oostergoo, Westergoo en de Zevenwouden
In groote trekken is de oude politiek-economische indeeling van
Friesland in Oostergoo, Westergoo en Zevenwouden de vrucht van de
hiervóór aangegeven geologische indeeling en het verschijnsel dat
ook de dialectverschillen zich binnen met de grenzen hiervan vergelijkbare grenzen laten groepeeren, behoeft na het boven opgemerkte geen verklaring meer.
Tot Westergoo werden gerekend de gemeenten Barradeel, Menaldumadeel, Franekeradeel, Hennaarderadeel, Baarderadeel, Wonseradeel, Wijmbritseradeel, Hemelumer-Oldephaert-en-Noordwolde, en
meestal ook Gaasterland.
Tot Oostergoo : de beide Dongeradeelen, Ferwerderadeel, Dantumadeel, Kollumerland, Achtkarspelen, Tietjerksteradeel, Smallingerland, Idaarderadeel en Rauwerderhem.
Tot de Zevenwouden : Opsterland, Schoterland, de Stellingwerven,
Utingeradeel, Engwirden, Haskerland, Lemsterland, Doniawerstal
en soms ook Gaasterland.
(Op het kaartje is deze laatste gemeente bij Westergoo gerekend).
Deze politiek-economische indeeling van het oude Friesland verviel, zooals men weet, in de late middeleeuwen. Maar dat wil niet
zeggen, dat de economische verschillen die er toe geleid hadden, niet
meer bestonden. Deze vervlakten slechts zeer langzaam ; ze zijn zelfs
heden ten dage nog duidelijk merkbaar, in velerlei opzicht, en niet het
minst in het ons bezig houdende verschil in het leven der taal.
Westergoo heeft over bijna zijn geheele oppervlakte een kleibodem, de Zevenwouden bestaan geheel uit, deels reeds ontgonnen,
deels nog in ontginning zijnd hoog- of laagveen. Westergoo heeft geen
onfriesche landgrenzen, dan, sedert de late middeleeuwen, de zuidelijke Bildtgrens, en sedert de 16e eeuw een viertal ontfrieschte steden. De Zevenwouden daarentegen hebben een lange, sedert onheugelijke tijden sterk onfriesche landgrens, waardoor zelfs reeds zeer
vroeg de Stellingwerven onfriesch (Drentsch) van taal werden. In
Westergoo is schier ieder vast verbonden aan den bodem ; weinig verkeer ; bijna geen infiltratie met vreemdelingen ; ergo : weinig invloed
van buiten op de richting der taalwijziging. In de Zevenwouden door
de ontginningen veel bodemverandering, en, in verband daarmede,
van het plaatselijk bedrijf, sterke infiltratie met meerendeels onfriesche veenarbeiders, terwijl de eigen bevolking vaak geen bestaan
vindt op of in den omtrek van haar geboorteplaats en d an heil zoekt
in algeheele verhuizing naar het Waterland of tijdelijke dienstbaarheid bij Klei- en Waterlandsche boeren ; in cultuur brengen van heide
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en uitgeveend land, dat dikwijls geschiedt door vreemdelingen, daar
de eigen bevolking kennis noch kapitaal genoeg bezit, om dit werk
aan te vatten en tot een goed einde te brengen ; kortom : „ein ewiges
hin und her", en als gevolg van een en ander een sterke taalwijziging.

Zoo was de toestand eeuwen aaneen ; zoo is ze, zij 't in mindere
mate, ook nu nog.
Daartusschen het meer heterogene Oostergoo.
Op het geringe taalverschil tusschen de Westergoosche Klei en de
daarnaast liggende Oostergoosche Kleistrook, alsook op het vrij
groote tusschen het dialect van Westergoo en dat van de Noordklei
(Ferwerderadeel en de I7ongeradeelen), is reeds eerder gewezen.
Hof, Friesche dialectgeografie8
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De Oostergoosche of Noordelijke Wouden vormen, wat de bodemgesteldheid en de bestaansvoorwaarden daarop betreft, een geleidelijken overgang van de Oostelijke Wouden naar de Klei. Onfriesche
infiltratie bestaat er zoo goed als niet : het veen ontbreekt, d.w.z. :
voor zoover het niet reeds in de middeleeuwen is ontgonnen (Kloosterveenderijen). Over de onfriesche landgrens, die ook jonger is dan
die van de Zevenwouden, komt weinig vreemds ; integendeel : in de
richting van Opende en Marum constateeren we, geheel in overeenstemming met de bodemgesteldheid, uitbreiding van het Woudfriesche element op Groningsch territoir.
Tenslotte het Oostergoosche en, in aansluiting en verband daarmede, het Westergoosche merengebied, het zg. Waterland. Ook hier
een langzame overgang van de toestanden in de Oostelijke Wouden
en in den Zuidhoek naar die van de Klei.
De oostelijke helft van Friesland geeft dus een voortdurende verbreking van oude en totstandkoming van nieuwe betrekkingen van
mensch tot bodem te aanschouwen. Op de Klei, de westelijke helft,
daarentegen rust, tijd gevend tot bezinking en vastlegging. Men zou
kunnen zeggen (a ll een maar geldt het voor onzen tijd lang niet meer
in die mate als voorheen) : op de Klei is het taalkapitaal gedeponeerd;
op zand en veen gaat de taalpasmunt steeds van hand tot hand.
§6. De Zuidhoek in dit verband
Ik noemde daareven den Zuidhoek, en zal nu over dit gebied met
zijn eigenaardige taaltoestanden nog iets meer moeten zeggen. Want
al schijnt er geen plaats voor in een vergelijking tusschen de oude
verdeeling van Friesland in drieën en de huidige dialectverhoudingen, de Zuidhoek is er en kan natuurlijk niet buiten beschouwing gelaten worden.
Bestond er vroeger naast Oostergoo, Westergoo en de Zevenwouden binnen de landpalen der tegenwoordige provincie Friesland nog
een Zuidergoo ? We weten het niet. De naam is wel bewaard gebleven, maar waar dit oude Suthergo geplaatst moet worden, is niet
duidelijk. Historisch vast staat alleen de verdeeling in drieën; in elk
geval is er geen genoegzame grond aanwezig om het half legendarische Suthergo te vereenzelvigen met wat we tegenwoordig den Zuidhoek noemen.
Voorts meen ik, dat we ons, wat de verhouding van het Zuidhoeksch tot de andere dialecten betreft, niet moeten blind staren op
wat het tegenwoordig vooral onderscheidt daarvan : de bijna of geheel voltrokken monophthongeering der stijgende diphthongen oá
en uó, en de sterke palataliseering der u. Dit zijn, geloof ik, beide
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verschijnselen van betrekkelijk jongen datum, waarover het laatste
woord nog wel niet gesproken is, doch die we in dit verband voorloopig wel buiten beschouwing kunnen laten. De typische kenmerken
van het oude Zuidhoeksch, dat we misschien beter Kustfriesch zouden kunnen noemen, zijn juist die welke gedurende de laatste eeuw
zoo snel verdwijnen, als bv. de d- c.q. o-vormen tegenover de è- c.q.
1-vormen : bód bè:d, bed, ndt nèt, (visch)-net, dol dèl, neer,
f onna f Anna, weiland, sonna slnna, zon, ronna rinna, loopen,
enz. : ik duid hier maar één bekende groep aan, doch de oude verschillen die zich nog in enkele relicten demonstreeren, zijn natuurlijk
veel talrijker.
Waarom we deze van het Klei- en Woudfriesch afwijkende vormen in den Zuidhoek, en meer bepaaldelijk in den Zuidwesthoek,
aantreffen, schijnt moeielijk uit te maken.
Maar ik wil de aandacht vestigen op twee eigenaardige feiten : ten
eerste, dat er eenige overeenkomst bestaat tusschen 't Zuidhoeksch,
het Terschellingsch en het Schiermonnikoogsch ; ten tweede, dat er,
buiten den Zuidhoek, nog langs onze geheele kust taaleigenaardigheden voorkomen, die of gelijk zijn aan de Zuidhoeksche, of er aan herinneren. Te zijner tijd zal aangetoond worden, hoe sommige taalvormen die we geneigd zijn als alleen zuidelijk voorkomend te beschouwen, 61 nog bestaan langs de kust, soms tot het Bildt, óf blijkbaar
langzaam maar zeker, alsof ze er een voedingsbodem vinden, langs
de kust naar het noorden vooruitdringen en op die wijze met een
omtrekkende beweging het Kleifriesch „oprollen" naar het midden.
Ik meen zelfs, dat we meer dan één reden hebben voor het vermoeden, dat het Zuidwesthoeksch indertijd noordelijker grens had
dan thans en in de late middeleeuwen of nog later door het dialect der
Westergoosche Klei teruggedrongen werd. Dat we thans in sommige
gevallen het tegenovergestelde zien gebeuren, behoeft daarmede niet
in strijd te zijn. Kortom, de gesteldheid van de taal langs onze Zuiderzee- en Waddenkust leidt tot het vermoeden dat indertijd menschen, die een dialect spraken dat het midden kan gehouden hebben
tusschen de taal van Westerfliesch en Westerlauwersch Friesl an d,
hierop teruggedrongen zijn.
Hoe dit nu zij, de Zuidhoek oefent, in verband met zijn ligging en
bodem, het gemakkelijkst invloed van allerlei aard uit op het Waterland en de Oostelijke Wouden. Dat tegenwoordig Zuidhoekster vormen in noordelijke richting vooruitdringen, en dat zij dit dan gewoonlijk doen door deze streken, is reeds een paar malen aangetoond,
en zal later nog wel breeder uiteengezet worden. Hierop afgaande, mag
vermoed worden, dat dit reeds lang het geval is, en daarom schreef ik
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in § 1 van het Vijfde Hoofdstuk, dat de Wouden, bij hun strijd tegen
de Klei, „meestal den Zuidhoek tot bondgenoot hebben en daaraan
zelfs, geloof ik, meermalen de leiding laten". Ik heb bv. een sterk vermoeden, dat de vormen e: g, oog, we: g, wand, en ke: pia, koopen (zie
de §§ 2, 3 en 4 van het Vijfde Hoofdstuk) uit den Zuidwesthoek
noordwaarts gedrongen zijn.
§7. Slotopmerkingen
Terugkeerende tot de historisch vaststaande vroegere politiekeconomische verdeeling in drieën, moet ik er nog op wijzen, dat in elk
dier deelen de eenheid uit den aard der zaak in elk opzicht, dus ook in
dat der taal, nooit anders dan betrekkelijk kan geweest zijn. Met ze
hier in de herinnering te brengen, heb ik dan ook niets anders willen
doen dan aantoonen hoe het mogelijk is, dat de Zuidhoek, het Waterland en de noordelijke Wouden, of deelen van die drie streken, zoo vaak
samen met de oostelijke Wouden optreden in den strijd tegen de Klei.
Er loopt door onze provincie van het Zuidwesten of Zuiden naar
het Noordoosten een natuurlijk nooit geheel stabiele lijn, waarlangs
de beide strijdende machten zich, wat hun economische expansie betreft, ongeveer in evenwicht houden. Werd nu de verplaatsing der
dialectgrenzen uitsluitend door economische invloeden bepaald en
waren ze even elastisch als de economische, dan zouden van de in dit
hoofdstuk besproken isoglossen zeker de meeste met deze lijn samenvallen. Dit is echter nooit geheel en zelfs maar zeer zelden ten naastenbij het geval.
Het dichtst bij die lijn komt waarschijnlijk de, daarom op het
kaartje hiervoor met een dunne lijn nog eens aangegeven, isoglosse
rndndi, wa:nzdi mèndi, wè:nzdi. Immers, we hebben hier te doen met
een paar absoluut kleurlooze, neutrale woorden.
Verschil in gevoelswaarde is er tusschen de á en de è-vormen volstrekt niet ; ze zijn zeer frequent en zulks overal en in ieders mond
even sterk ; het vormverschil is waarschijnlijk al zeer oud. En ten
slotte, als proef op de som : van sommige op of dichtbij deze isoglosse gelegen plaatsen meen ik bovendien ook uit andere teekenen te
kunnen opmaken, dat hunne oriënteering ongeveer het midden houdt
tusschen oostelijk en westelijk.
Wat de meer beweeglijke isoglossen betreft, het feit, dat ze, als ze
de Kleigrens naderen, daarvan min of meer het beloop aannemen,
bewijst wel heel sterk de afwerende kracht van het Kleigebied. En
dat, op de Klei, weer dat gedeelte waar landbouw het hoofdbedrijf
vormt, zich het sterkst weert, komt ook telkens aan het licht.
-

ZEVENDE HOOFDSTUK
HET ZUIDEN TEGEN HET NOORDEN
§1. Inleidende opmerkingen
De hoofdrichting der in het Vijfde Hoofdstuk besproken groep
isoglossen is over 't geheel Zuidwest—Noordoost, soms ook Zuid
Noord. Het taalgebied wordt er gewoonlijk door gescheiden in een
westelijk of noordwestelijk, en een oostelijk of zuidoostelijk gedeelte.
Ik wil thans een groep vermelden, welker hoofdrichting West
Oost is, en die dus het taalgebied telkens in een Zuidelijk en een Noordelijk deel scheiden.
De in het Tweede Hoofdstuk besproken Zuidhoek-isoglosse is er
natuurlijk zoo een. Zoo ook het reeds in het Vijfde Hoofdstuk, § 19
vermelde verschil ha(ww)a, habba hèwwa, hèbba
Oppervlakkig gezien doen de meeste ten zuiden van de isoglossen
dezer groep gebruikte vormen zich voor als uitloopers van het Zuidhoeksch. Voor zoover de Oostelijke Wouden en het Oostergoosche
Waterland betreft, zijn ze dit stellig ook vaak.
Maar langs de westkust en in Zuidelijk Westergoo zijn vele ervan
zeker al heel oude bestanddeelen van de taal ter plaatse. 't Wil mij
toeschijnen, dat het Westergoosche Kleifriesch en dat dialect dat ik
in § 6 van het voorgaande hoofdstuk met den naam Kustfriesch aanduidde, zich hier van de vroegste tijden af vermengd hebben. Waarschijnlijk, vooral gelet op Gysbert Japicx' taal, waren vroeger de
Kustfriesche vormen in dit gemengde dialect talrijker dan thans en
is er dus een tijd geweest, dat het Kustfriesch teruggedrongen werd.
Gedurende de laatste eeuw echter winnen vele zuidelijke vormen
(hoewel meestal niet de vroeger teruggedrongene), weer veld.
.

§ 2. moátta, m.'átta, malta, -- muótta, m'otta, m'ótta, mótta (moeten)
Loop : Kust, Zurich--Kornwerd, Pingjum, Witmarsum, Wommels
—Burgwerd, Hartwerd— Nijland, I Jsbrechtum, Scharnegoutum
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Sneek, Goënga—Oppenhuizen, Gauw Goëngarij p, Sijbrandaburen
—Terkaple, Poppingawier—Terhorne, Akkrum—Terhorne, Oldeboorn Haskerdij ken, Uilensprong, Tij nj e, Gorredij k Langezwaag,
Lippenhuizen—Jubbega, Hoornsterzwaag, Taalgrens.

Het klankverschil is overal zeer duidelijk, doch aardrijkskundig is
de isoglosse min of meer vaag. In de Oostelijke Wouden zal zij zich
waarschijnlijk in de laatste eeuwen steeds een weinig naar het noorden verschoven hebben ; trouwens, ook op de Klei kreeg ik den indruk, dat zij daartoe neiging vertoont.
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Verward vond ik den toestand te Midlum en in de zg. Bierumen.
Er wordt daar nl. ook door enkele autochthonen muótta gebruikt
naast het meer gebruikelijke m'dtta, en ik heb niet kunnen uitmaken
welke van beide vormen in deze kuststreek, die van ouds een afwijkend dialect had, de oudste is.
De volle vorm moátta bestond op de Oostergoosche en Westergoosche Klei in mijn jeugd nog in den mond van vele oude menschen.
Ook thans komt ze, vooral noordelijk, nog wel een enkele maal voor.
In volle gebruik schijnt ze alleen nog te Paesens en Moddergat. Maar
wel hoort men nog, natuurlijk weer vooral van ouderen, een voorslag
voor de a, die ik naar mijn gewoonte met een (') aanduid.
De vorm muótta wordt in haar gebied, althans wat den infinitief
betreft, gewoonlijk nog met volledigen diphthong gezegd. Er zijn
echter een paar uitzonderingen. In het zuidelijk deel der Oostelijke
Wouden hoort men vaak m'otta, en vooral bij jongeren reeds motto.
Trouwens, ook in andere woorden met uó treedt hier dit monophthongeeringsproces in. Naast f uóttan, voeten, f u6r a, voederen, huóddan,
hoeden, (znw. mv.) enz. hoort men hier hoe langer hoe meer f'ottan,
f'orj9, h'oddan, en zelfs reeds lotion enz.
In de dorpen Wons en Schraard hoorde ik meest muts (dus : de
vocaal gelijk aan die van den Ned. vorm), of muata (d.i., met een dalenden diphthong waarvan de eerste component kort gebleven is),
in plaats van muótta; ook te Pingjum en Witmarsum, voor zoover
men daar den zuidelijken vorm gebruikt. Of ik te doen had met een
Hollandisme of met een afwijkende diphthongeering, kon ik niet uitmaken ; het laatste kwam mij wel het waarschijnlijkste voor.
De monophthongeering van uó in muótta begint naar 't schijnt in
den 2den persoon, enk., praesens, alsook in den 1 sten pers, enk.,
praesens indien het pronomen in enclisis staat en de t van muótta assimileert met den beginconsonant daarvan. Reeds in mijn jeugd was
in mijn geboortedorp Gaastmeer, en in de naastbijliggende dorpen het
paradigma in den praesens aldus : ik muót, dou m'ost - of reeds most,
hèi muót, wèi muótta. Muót ik werd nog wel eens gezegd, doch gewoonlijk zeide men m'ok, (ouderen), of reeds mok (jongeren, w.o. ikzelf).
Zoo ook gewoonlijk mowwa (of, bij nadruk, - wei), inplaats van muótta
wa. Daarentegen wel meest, naast het volledige muótta jimma, nog
muójam(a) . Eigenaardig : de 3de pers. mv., muótta sa (c.q. sèz) werd
gewoonlijk volledig gezegd, of indien al syncope van a intrad, assimileerde toch de t niet met dt s, doch zeide men muótsa. Thans hoor
ik soms echter ook reeds : mozza.
In den Zuidhoek wordt, geheel overeenkomstig den in het Tweede
Hoofdstuk § 2 en 4 gegeven regel, dat uó daar vertegenwoordigd
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wordt door 'ó of ó, m'ótta, mótta gezegd. De voorslag hoort men te
Hindeloopen zeer sterk, en voorts vooral in de randplaatsen langs de
Oostelijke Wouden.
Het praeteritum van de vormen muótta en mótta is, behalve te Hindeloopen, waar md •ast (an) gezegd wordt, óf must (an), een uitspraak
dus, gelijk aan die van den Nederlandschen vorm, óf, vooral op de
Westergoosche Klei, muast(an). Ook over een groot deel van het
m(o)átta-gebied, is het praeteritum must(an) ; m'ást(an), mást(an) komt
alleen nog in het noorden voor.
Mijn indruk is, dat we hier te doen hebben met het praet. van den
hierboven gemelden infinitief-vorm mu(a)ta, en dat dit, nadat het
vocale gedeelte gemonophthongeerd en dus met dat van den Nederlandschen vorm samengevallen was, onder den invloed van laatstgenoemden vorm zoo sterk terrein gewonnen heeft en nog voortdurend wint.
Het vocale gedeelte van het part. praet. is overal gelijk aan dat van
den plaatselijken vorm van den infinitief.
§ 3. woáttal, w'dttal

wuóttal, wóttal (wortel)

Loop : Kust, Harlingen—Kimswerd, Arum Pingj um, ArumWitmarsum,Lollum, W ommels Burgwerd, Hij daard Hartwerd,
Tirns, Scharnegoutum—Sneek, Haukesloot, Goëngarij p Uitwellingerga, Broek Langweer, Joure St. Nicolaasga, HaskerhorneOuwsterhaule, Rotsterhaule—Echten, Delfstrahuizen, Taalgrens.
Het klankverschil is duidelijk, doch aardrijkskundig is de isoglosse nog al vaag.
In het woáttal-gebied wordt gewoonlijk de eerste component van
den diphthong nog duidelijk gehoord; daarnaast begint echter
w'áttal wel op te komen.
Of de Zuidhoekster vorm wóttal onmiddellijk verwant is aan wuóttal, of de voortzetting van het in 't middelfriesch (o.a. bij Gysbert Japicx) voorkomende w i r t e 1, is niet uit te maken, daar wóttal van
beide vormen de hedendaagsche Zuidhoekster uitspraak is. Een
voorslag hoorde ik nergens ; dit spreekt eenigszins voor w i r t e 1.
In de smalle strook van den Zuidhoek (van Joure tot Delfstrahuizen) die ten noorden van de isoglosse valt, wordt de vorm w'drtel
(steeds met duidelijken voorslag), gebruikt, beantwoordende dus aan
den vorm woáttal.
Voorts wordt ook te Hindeloopen w'dttal gezegd.
Verschuiving der isoglosse kon ik nergens opmerken.
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§ 4. sr/la sèlla (zullen)

Loop: Kust, Scharneburen, (ten noorden van Workum), Parrega,
Dedgum, Wolsum, Nijland, I Jsbrechtum, Scharnegoutum—Sneek,
Haukesloot, Sneekermeer, Irnsum—Terhorne, Akkrum—Stobbegat,
Oldeboorn—Uilesprong (Tijnje), Beets—Tijnje, Beets—Terwispel,
Beetsterzwaag—Gorredijk, Beetsterzwaag—Lippenhuizen, Hemrik,
Wijnjeterp, Hoornsterzwaag, Taalgrens.
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Aardrijkskundig is de isoglosse vaag.
De vorm sdlla verovert in het Waterland, maar vooral in de Oostelijke Wouden, terrein op sills. Dit heeft stel lig onder invloed van het
Nederlandsch plaats. Als minder ontwikkelde Friezen Nederlandsch
trachten te spreken, gebruiken zij voor z u 11 en gewoonlijk s a 11 e, daartoe verleid door de vocaal van den 1 en pers. enk. praes. van
z u 11 e n. Zij voelen dus het Friesche sdlla als Nederlandsch.
In de litteratuur wordt sdlla gemeden. De meeste Friesche schrijvers meenen, naar mij bij navraag bleek, dat de vorm oorspronkelijk
onfriesch is. Waarschijnlijk echter hebben we hier te doen met een
Zuidhoeksche -o 1-vorm, zooals er meer naast noordelijker -e 1-vormen voorkomen of kwamen : h o 1 p e help e, dol —d e 1,
enz. Een sterke aanwijzing hiervoor is het feit, dat te Hindeloopen en
Koudum e.a. de vorm ook als sdlla gesproken wordt, terwijl een naar
den 1 sten pers. enk. van Nederlandsch zullen (dus- naar z a 1)
gevormd s a 11 e in die plaatsen zonder twijfel salie zou luiden, evenals ook de Friesche - a 1-vormen daar, in tegenstelling met overal
elders, een a-klank behouden hebben.
§ 5. re:k — ri: k (rook). rzkka, srkja — rikja (rooken)
A. re:k ri:k. Loop : Kust, Cornwerd—Makkum, Exmorra-Parrega, Wolsum, Nijland, I Jsbrechtum, Scharnegoutum—Sneek,
Haukesloot, Sneekermeer, Irnsum—Terhorne, Irnsum—Akkrum,
Grouw—Oldeboorn, Veenhoop—Oldeboorn, Uilesprong (Tijnje)
Oldeboorn, Uilesprong (Tijnje)—Haskerdijken, Langezwaag Benedenlcnij pe, Langezwaag—Oranjewoud, Katlijk, NieuwehorneMildam, Taalgrens.
Hindeloopen : rd. a k.
B. rzkja rikja. Loop : Als van A.
Hindeloopen : rd • ska.
Beide (dus over hun geheele lengte samenva llende) isoglossen zijn
tusschen Bolsward en Sneek aardrijkskundig vaag. Verschuiving kon
ik niet constateeren.
In de gemeente Barradeel en in een smalle strook ten oosten er
van, binnen een lijn Wier—Berlikum, Ried—Slappeterp, Boer
Peins, Schalsum—Zweins, Dongjum Franeker, Herbaijum, Wijnaldum—Midlum, Kust, is de infinitief rzkka, en het paradigma is er
met dezen vorm geheel in overeenstemming : Ik rik, dou rrkst, hèi
rikt, wei enz. rzkka; praet. rikta(n), p.p. rikt, terwijl dat van rikja,
resp. rikja, aldus is : Ik r-kje, dou r-k(k)ast, hèi r-k(k)at, wei enz. r-kja;
praet. r-k (k) a, p.p. r-k (k) a

-
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De vorm rrkka verliest tegenwoordig vrij snel terrein aan rrkja. Hij
klinkt hun die rrkja of rikja zeggen, zeer zonderling in de noren, wegens zijn gelijkluidendheid met rrkka, reiken. Waarschijnlijk mede
hierdoor nemen de rlkka-zeggers, indien ze buiten hun gebied vertoe-

................. .......... ^

:::..
...^^

ven, meestal snel den vorm der nieuwe omgeving over, met het gewone gevolg dat zij, in hun geboortestreek terugkeerend, deze behouden, een gang van zaken, die er ten slotte toe leidt, dat de oorspronkelijk aan die streek eigen vorm verdwijnt.
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§ 6. duórja — dárja (duren)

Loop : Kust, Kimswerd Pingj um, Arum—Witmarsum, Wommels Burgwerd, Hijdaard—Hartwerd, Tirns, Scharnegoutum
I Jsbrechtum, Haukesloot, Goëngarijp, Akkrum Stobbegat, 01deboorn Haskerdijken, Luxwoude—Langezwaag, Kortezwaag
Bovenknij pe, Oudehorne—Nieuwehorne, Taalgrens.
Hindeloopen du•arja.
Het klankverschil is overal even duidelijk, doch aardrijkskundig
is de isoglosse eenigszins vaag. Nergens wordt voor de vocaal van
dórja een voorslag gehoord, zoomin in het gebied van dezen vorm ten
noorden van den Zuidhoek, als in den Zuidhoek zelf.
Het feit dat de ó als Zuidhoekster variant van uó voor t' in dit
woord ook over een bepaald gebied noordelijk van den Zuidhoek
voorkomt, staat niet geheel op zichzelf. Te Gaastmeer, Oudega,
Woudsend en Heeg hoort men van autochthonen ook al sórja naast
suórja, zuren, vb., en dit dringt steeds verder noordelijk. Een sathe
bezuiden Parrega, die daar Suórain, Zuidereinde, genoemd wordt,
noemt men te Gaastmeer Sórain. Voorts verwijs ik naar de plaatsnamen Sórg of Sórrag, Zurich, (= Zuiderhoek) en Sórhyzam, Surhuizum (= Zuiderhuizum) . In den laatsten dorpsnaam valt de
klemtoon op de middelste lettergreep, en dus kon de eerste daardoor
min of meer toonloos worden. Wat Zurich betreft, zou men echter
een uitspraak suórrag verwachten.
§ 7. d : la f , d: lva

ilia/ (elf)

Loop : Kust, Ferwoude, Parrega, Dedgum, Wolsum, Nijland, I Jsbrechtum, Sneek, Haukesloot, Sneekermeer, Irnsum—Terhorne,
Grouw—Akkrum, Grouw—Oldeboorn, Veenhoop—Uilesprong
(Tijnje), Boornbergum, Drachten—Beetsterzwaag, Ureterp Wijnj eterp, Siegerswoude—Duurswoude, Bakkeveen, Haulerwijk, Taalgrens.
Hindeloopen : een uitspraak die het midden houdt tusschen èíla f
en I • alp/..
De isoglosse is aardrijkskundig vaag. Of de vorm èílat van ouds alleen eigen was aan het Zuidhoeksch, is niet uit te maken. Wel is zeker, dat hij den laatsten tijd onder invloed van het Nederlandsch en
de Saksische grensdialecten in de Oostelijke Wouden onophoudelijk
veld wint.
De grens tusschen het gebied van d:la f en dat van d : lva is niet te
trekken. Alleen kan gezegd worden, dat men op de Westergoosche
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Klei en de strook Oostergoosche tusschen Leeuwarden en Sneek 6:l9f ,
soms ook 6 1a f zegt, en in het noorden ó:lva, waarin, vooral in de Wouden, de vocaal vaak tot 6. c.q. zelfs tot ó verkort wordt.
.

§ 8. 16:19

f oálla, f'óll9, f'ulla, f ic: la (veulen)

Loop : Kust, Ferwoude, Parrega—Nijhuizum, Westhem, Abbega,
I Jsbrechtum, Sneek, Haukesloot, Sneekermeer, Irnsum—Terhorne,
Grouw—Akkrum, Grouw—Oldeboorn, Veenhoop—Uilesprong (lijn-
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je), Boornbergum, Drachten—Beetsterzwaag, Wijnjeterp, Harderwijk—Donkerbroek, Taalgrens.
Hindeloopen : f' ólla. Ik teekende echter uit den mond van Hindeloopers ook /'alla op en zelfs halo. Het is dikwijls zeer moeilijk, de

uitspraak van het Hindeloopersch af te beelden, en bovendien spreken niet alle autochthone Hindeloopers gelijk. Het feit, dat velen
zich in hun verkeer met de inwoners van de omliggende plaatsen bedienen van een taal, die zij „gewoon Friesch" noemen, wat meestal
neerkomt op een mengsel van a ll e plaatselijke dialecten uit den om-
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trek, vooral Koudumersch, brengt natuurlijkerwijze teweeg, dat hun
uitspraak soms „schwankt". Ik heb dit trouwens ook bij sprekers
van andere sterk afwijkende dialecten opgemerkt. De gewoonte om
zich te schikken naar het „gewone Friesch", veroorzaakt onzekerheid
in de uitspraak.
Het klankverschil tusschen f6:19 en f oálla is overal scherp. Aardrijkskundig is de isoglosse eenigszins vaag, waarschijnlijk vooral als
gevolg van het feit, dat het woord niet in ieders mond even frequent is.
De vormen f'dlla, /'I lla f u:la zijn eigen aan den Zuidhoek, in dezelfde verdeeling als in het Tweede Hoofdstuk, § 3 van sk'dlla,
sk'ulla, sku:la eenigermate aangegeven is.
Het adj. f o•al, drachtig (voor paarden en varkens) is over de geheele provincie gelijk van uitspraak.
,

§ 9. gong gang (gang, loop)
Loop: Kust, Scharneburen, (ten noorden van Workum), Nijhuizum, Sanf irderrij p, Blauwhuis, Westhem, IJlst, Jutrijp, Oppenhuizen, Uitwellingerga, Terhorne, Akkrum—Stobbegat, OldeboornUilesprong (Tijnje), Beets, Beetsterzwaag, Wijnjeterp, Hoornsterzwaag, Taalgrens.
De isoglosse is aardrijkskundig buitengewoon vaag. Vele autochthonen in de dorpen op of in de nabijheid ervan gebruiken beide
woorden. Op te merken is daarbij, dat ze de gang van een huis dan
meestal gang noemen, doch in de meeste andere gevallen nog vaak
van gong spreken. En zelfs zuidelijker (evenwel nooit in den Zuidhoek), wordt gong nog wel eens gebruikt in bijzondere beteekenis. Te
Gaastmeer werd een halve eeuw geleden al zoo ongeveer altijd gang
gezegd, maar ouderen uit den boerenstand spraken daarnaast nog
wel van „in gong wetter", d.i. een paar emmers water, in elke hand
één gedragen, zooals bv. bij het „boarnen" (drenken van het gestalde
vee) geschiedde. Zoolang men nog met zulk een „gong wetter" (de
boarnamers" waren zeer groot) van de „buthusflier" onmiddellijk
tusschen de beide koeien op een stal kon stappen, werd men aangemerkt als zijn volle lichaamskracht hebbende.
Waarschijnlijk is gang een zeer vroege Zuidhoeksche ontleening
aan het Hollandsch.
Dit is zeker, de vorm gang heeft de laatste eeuw onder den invloed
van het Nederlandsch terrein gewonnen, en doet dit nog, en in steeds
versnelde mate.
PP
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§ 10. wa: —wi wi•a (wie)
,

Loop : Kust, Ferwoude, Gaast, Tjerkwerd, Hartwerd, Hydaard,
Roodhuis, Deersum—Scharnegoutum, Sij brandaburen Gauw, Irnsum, Akkrum, Oldeboorn, Uilesprong (Tijnje), Tijnje, Terwispel,
Lippenhuizen Gorredij k, Jubbega, Taalgrens.
Hindeloopen : wa:.
De isoglosse is aardrijkskundig buitengewoon vaag; in de dorpen
onmiddellijk ten noorden ervan wordt al zeer dikwijls . wi c.q. wi-9
gehoord, te Grouw bv. al ruim zoo vaak als wa:. Zij verschuift zeer
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snel naar het noorden. Vermoedelijk zal op de Westergoosche Klei
ten zuiden van de lijn Harlingen Leeuwarden, en in het Waterland
de vorm wa: over een menschenleeftijd verdwenen zijn.
De vorm wi is ongetwijfeld aan de onfriesche grensdialecten ontleend; waarschijnlijk voornamelijk door de Zuidhoeksters aan het
Hollandsch. Deze ontleening moet al vrij oud zijn, want in den Zuidhoek en in de dorpen onmiddellijk ten noorden ervan . bestaat nergens heugenis, dat oude menschen die men gekend heeft, nog wa:
zeiden. Wel hoort men nog overal den genitief wa: nz, wiens, doch zuidelijk veel minder dan noordelijk. Het substituut wi(c.q. wa:) sin
(c.q. har) verdringt wa: nx snel.
De vorm wi•a hoort men veel op de Westergoosche Klei, doch daarnaast ook wel wi.
Voor wa: heb ik nooit ergens meer een h kunnen hooren.
§ 1 1. rèkka — sakka (geraakt)

Loop : Kust, Scharneburen, Parrega, Dedgum, Wolsum, Nijland,
I Jsbrechtum, Sneek, Haukesloot, Terkaple, Stobbegat, Nijehaske,
Heerenveen, Oudeschoot, Taalgrens.
Hindeloopen : rèkka.
De isoglosse geldt voor den 2den en 3den pers. enk. praesens van
het vb. raitsja, (Wouden rèitsja), en voorts voor het praet. en het pp.
Het paradigma is noordelijk van de isoglosse : Ik raitsja of rat*,
dou of du rèkkast, hèi of hi rèkkat, wèi of wi enz. raitsja of rèit*; praet.
rèkka(n), p.p. rèkka. Zuidelijk ervan is het : Ik raitsja dou rakkast,
hèi rakkat, wèi enz. raitsja; praet. rakka(n), p.p. rakka.
De isoglosse is aardrijkskundig vaag.
,

Hof, Friesche dialectgeografie
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§ 12. rnèst — tee: st (geweest)

Loop : Kust, Scharneburen, Nijhuizum, Greonterp, Blauwhuis,
Westhem, Abbega, Oosthem, Ylst, Hommerts, Broek, Stobbegat, en
verder de Zuidhoekisoglosse.
Hindeloopen : wèst.
De sterke vorm van dit p.p., wi: zon, is sedert lang overal uit de
spreektaal verdwenen. Ikzelf heb dien nooit hooren gebruiken; wel
heb ik ouderen gekend, die hem van weer ouderen gehoord hebben.
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Volgens betrouwbare inlichtingen kwam hij in de Noordelijke Wouden een halve eeuw geleden nog wel voor.
Bij het verruilen van den sterken vorm tegen den zwakken zal ongetwijfeld invloed van buiten in het spel geweest zijn. En hierbij is
dan de Zuidhoek, Hindeloopen uitgezonderd, en, tot op zekere hoogte, ook Koudum, want daar hoorde ik soms ook nog wel wèst, een
stap verder gegaan dan het midden en Noorden der provincie : het
heeft maar dadelijk ook de onfriesche vocaal overgenomen. De infinitief is echter hier zoowel als elders wè: za gebleven.
In den Zuidoosthoek wordt soms wist gezegd. Ik hoorde dit te
Haskerdijken, Stobbegat, Echten en Oosterzee. 't Scheen mij een
vrij vaak voorkomende, doch nergens ter plaatse algemeene compromisvorm toe.
Het voorwaarts dringen van we: st over de Zuidhoekisoglosse moet
van betrekke lijk jongen datum zijn. In mijn jeugd waren er te Gaastmeer en de dorpen in den naasten omtrek nog wel oudere autochthonen, die naast dezen vorm nog wèst gebruikten.
De isoglosse, die uit den aard der zaak ('t geldt immers een uit den
vreemde overgenomen vocaal!) aardrijkskundig vaag is, verschuift
nog steeds naar het Noorden.
§ 13. bri•av — bri:v (brief)
Loop: Kust, Kimswerd—Zurich, Kimswerd—Pingjum, ArumWitmarsum, Hitsum--Lollum, Tzum—Spannum, Schalsum—Zweins,
Dronrij p Baj urn, Marssum Deinum, Huizum, Tietj erk—Hempens, Suawoude, Eernewoude—Wartena, Eernewoude—Grouw,
Veenhoop—Oldeboorn, Uilesprong (Tijnje)—Oldeboorn, Terwispel
—Luxwoude, Gorredij k Langezwaag, Kortezwaag Bovenknij pe,
Nieuwehorne--Mildam, Taalgrens.
Hindeloopen : bre:v.
De isoglosse is aardrijkskundig niet zeer scherp.
De vorm bri:v wint, naar mij voorkomt, langzaam veld. Zeker is,
dat het daarbij behoorende diminutivum bri f ka zijn bij bri•av behoorend équivalent brj ''Ma tegenwoordig snel verdringt en wel tegelijkertijd over het geheele bri•av-gebied. Het is hier weer het gewone
verschijnsel, dat zich vooral de laatste eeuw voordoet : als de vocaal
van een Frieschen woordvorm saamgevallen is met dien van den
Algemeen Nederlandschen, springt die vorm uit zijn verband en
verbreidt zich snel over de geheele provincie.
Als eerste lid der samenstelling is de vorm van het woord gewoonlijk bri•ava- c.q. bri: va-. Maar (dat spreekt ! zou ik bijna zeggen), wordt
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bri•ava- c.q. byi: vaka: t, briefkaart, tegenwoordig vervangen door britka: t, het Nederlandsche woord minus de r.

Wat het verschil bri•av — byi: v betreft, in de Middeleeuwsche Westerlauwersche stukken komt naast br e v e, b r e e f reeds vroeg

een vorm br y e f, brief voor. 't Schijnt een der eerste woorden
geweest te zijn waarin overgang van oude ê tot een diphthong i• a in
de spelling uitgedrukt werd. Dat voorts uit oude ê ook wel 1: ontstond
is bekend. Zie echter mijn opmerkingen in het Vijfde Hoofdstuk,
§ 21.
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§ 14. di•av — di:v (dief)
Loop: Kust, Zurich—Cornwerd, Witmarsum—Wons, SchraardSchettens, Arum—Lollum, Hitzum—Lollum, Tzum—Lollum, Spannum Kubaard, Oosterlittens—Ytens, Mantgum—Britswerd, Oosterwierum—Bozum, Wijtgaard Roordahuizum, Warga—Idaard,
W artena Grouw, Eernewoude—Oldeboorn, Uilesprong (Tijnj e)
Oldeboorn, Terwispel—Luxwoude, Gorredij k Langezwaag, Kortezwaag Bovenknij pe, Nieuwehorne—Mildam, Taalgrens.
Hindeloopen : de:v.
De isoglosse is aardrijkskundig niet zeer scherp.
Mijn indruk is, dat de vorm di:v veld wint.
De vorm tsjrav, geschr. t s j e a f, klankwettige voortzetting van
oudfr. t h i a f, is sedert lang in onbruik, behalve als literatuurwoord. Misschien wordt hij hier of daar nog een enkele maal door een
„ádfreenzich" Fries wel eens gebezigd, doch tot de gewone omgangstaal behoort hij nergens meer.
Zie voorts mijne opmerkingen aan het einde van het Vijfde Hoofdstuk, § 21.
Ik moet hier echter nog aan toevoegen, dat di•av de vorm is der
ontfrieschte steden, ook van die in het di:v-gebied, en verder van het
onfriesche Bildt. Mogelijk is dus ook, dat de vorm zich onder invloed
van de taal dezer steden verbreid heeft. De vorm di:v zou dan ontstaan kunnen zijn in analogie met bri:v. Het feit, dat de di•av di:visoglosse over het grootste deel harer lengte iets zuidelijker ligt dan de
bri•av bri:v-isoglosse, zoodat men dus kan zeggen dat de vorm di:v
„wat achteraan komt", maakt deze mogelijkheid grooter.
Ook te Hindeloopen zou de vorm de:v onder analogiewerking van
bre:v ontstaan kunnen zijn.
§ 15. fi•ala — fjzlla (voelen). spi•ala — spjzlla (spoelen)
Loop : Kust, Midlum—Kimswerd, Hitsum—Achlum, TzumLollum, Welsrijp—Spannum, Winsum Spannum, OosterlittensSpannum, Ytens—Wommels, Ytens—Oosterend, Britswerd, Oosterwierum, Deersum, Terzool, Irnsum—Terhorne, Grouw—Akkrum,
Veenhoop, Beets, Beetsterzwaag—Lippenhuizen, BeetsterzwaagHemrik, Duurswoude Wijnjeterp, Donkerbroek—Hoornsterzwaag,
Taalgrens.
Hindeloopen : f e: la, spe:la.
Complex Heerenveen Nij ehaske en beinvloede omgeving : f jrlja,

s^jrlja.

134

HET ZUIDEN TEGEN HET NOORDEN

Het klankverschil is scherp. Ook aardrijkskundig is de isoglosse
vrij scherp.
De te Heerenveen (voor zoover daar nog Friesch gesproken wordt
door autochthonen) en te Nijehaske gebruikelijke vormen buigen al-

leen de infinitieven en de praesens- vormen naar de klasse der zwakke
verba met -j e-suffix. De praeterita blijven gewoonlijk f jzlda(n),
spjzlda(n), de pp. jjild, spjzld.
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§ 16. f ol
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f o:l (vol)

Loop : Kust, Zurich—Cornwerd, Kimswerd Pingjum, Achlum
Arum, Hitsum—Lollum, Tzum—Kubaard, Wommels, YtensOosterend, Bozum—Scharnegoutum, Bozum—Deersum, Rauwerd
Poppingawier, Irnsum—Terhorne, Grouw—Akkrum, Oldeboorn
—Akkrum, Stobbegat—Joure, Haskerhorne, —Joure, Ouwsterhaule
St. Nicolaasga, Doniaga, Follega, Lemmer Tacozijl.
Hindeloopen en Workum : f ol.
Het kwantiteitsverschil is het best merkbaar als het woord praedicatief gebruikt en de zin er mee gesloten wordt, bv. : „de amer is
f o: l" . Bij attributief gebruik, en vooral als daarbij buiging intreedt,
blijft de vocaal vaak kort, of wordt slechts halflang, bv. „in /o119, c.q.
f o•19, amer". Wordt het woord in samenstelling gebruikt, dan blijft
f of".
de vocaal meestal ook kort, bv. „in amer.
De isoglosse is aardrijkskundig zeer vaag, en was moeielijk op te
nemen, omdat vele f o: l-zeggers hardnekkig beweren, dat zij alleen
den vorm f ol gebruiken. Ik moest het dus vooral van waarneming
zonder bepaald vragen hebben.
Verschuiving kon ik niet opmerken. Integendeel geloof ik, dat in
het f o: l-gebied de neiging om de vocaal steeds kort te zeggen, onder
invloed van het Nederlandsch toeneemt, vooral natuur lijk bij intellectueelen en maatschappelijk beter gesitueerden.
§ 17. basta --- bodsta, basta (barsten)
Loop : Kust, Kimswerd—Pingjum, Arum, Lollum—Witmarsum,
Burgwerd, Oosterend—Hydaard, Roodhuis—Tirns, Scharnegouturn, Deersum, Poppingawier, Irnsum, Grouw—Akkrum, Oldeboorn
—Haskerdijken, verder de Zuidhoek-isoglosse.
Het klankverschil is langs de isoglosse, die aardrijkskundig nog al
vaag is, scherp waarneembaar.
De vorm basta komt nergens met voorslag voor den vocaal voor.
Hij is ook vrij zeker niet ontstaan uit bodsta, door monophthongeering, doch uit oudfr. berst a, waarin, in den tijd dat de r nog niet
aan de s geassimileerd was, de vocaal onder invloed der r tot a werd.
De voorvorm van boasta vinden we in G. J.'s b or st e, waarin
later de vocaal diphthongeerde tot oa.
Binnen de Zuidhoek-isoglosse beantwoordt, geheel volgens den regel, aan bodsta de vorm basta, die steeds met duidelijken voorslag gesproken wordt.
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Het feit, dat bij Gysbert Japicx (begin 17de eeuw, taal uit de omstreken van Bolsward), de woorden b o r g, b or st e, b o r t j e,
port e, enz. nog met monophthongische vocaal voorgesteld worden (hoewel natuurlijk mogelijk en zelfs waarschijnlijk is dat in zijn

tijd de diphthongeering al begon in te treden), terwijl thans in den
Zuidhoek in deze woorden de vocaal nog altijd door een voorslag
voorafgegaan wordt, vormt m.i. een sterke aanwijzing dat de Zuidhoeksche monophthongeering der stijgende diphthongen od en uó in
geen geval vroeger dan in de 17de eeuw begonnen is, en dus naar den
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tijd samenvalt met het begin of althans de sterke uitbreiding der
u > y-mutatie in dit deel van Friesland, alsmede met het begin der
1: > èi-mutatie, voor zoover deze in Friesland tot uitvoering kwam.
§ 18. gu•az, guós

gd: nz (gans)

Loop : Bildtgrens, Beetgum—Berlikum, Ried, Peins, Schingen,
Dronrijp—Zweins, Huins, Baard, Mantgum—Oosterlittens, YtensWommels, Ytens—Oosterend, Ytens—Bozum, Wieuwerd—Bozum,
Deersum, Poppingawier, Terhorne, Stobbegat, Tij nj e Luxwoude,
Terwispel, Lippenhuizen—Gorredijk, Hoornsterzwaag, Taalgrens.
Hindeloopen, Koudum en omgeving : ga• nz.
Het naspeuren van de lijn waarlangs de vormverschillen zich voordoen, ging met groote moeilijkheden gepaard. De vogel is in Friesland betrekkelijk zeldzaam. Slechts in enkele dorpen vindt men menschen die tamme ganzen houden, en de wilde kennen de meeste Friezen alleen doordien ze ze in den winter, als de temperatuurswisseling
de dieren tot trekken noopt, wel eens op groote hoogte in troepen
zien vliegen, of althans hun gekrijsch in de lucht hooren.
De naam van den vogel wordt dus vrij zelden gebruikt.
Mijn bevinding is, dat in een nog al breed grensgebied de vormen
gó: nz en gwaz of guós door elkaar gebruikt worden, waarbij echter
gd: nz snelle vorderingen maakt. De isoglosse die ik getrokken heb,
bedoelt niet meer, dan de as van dit gebied eenigermate aan te duiden.
In het grensgebied op de Westergoosche Klei trof ik nog al velen
aan, in wier mond de naamvorm gwaz luidde. Zeer zeker is dit gw anz,
dat ik in mijn jeugd nog nergens hoorde, geen oude vorm, doch een
nieuwe, ontstaan onder invloed van het opdringende gó: nz.
Het mv. van gd: nz is gó: nzan. Dat van gwaz was oudtijds ginz en deze
vorm hoort men op de Noordklei nog wel eens. Een paar maal hoorde
ik ook gi:z. Doch gewoonlijk wordt thans gesproken van gv 5zzan. De
enkelvoudsvorm guós, die thans, behalve op de Noordklei en in het
noorden van Westergoo, veel meer voorkomt dan gwaz, (hoewel deze
laatste vorm in het niet nasaleerende gebied toch nog wel overal in de
herinnering leeft en soms ook nog wel gebruikt wordt), is, wat het vocale gedeelte betreft, zonder twijfel een afleiding van dit meervoud,
welke ontstond, omdat er over ganzen gewoonlijk in 't meervoud
gesproken wordt, en de vocaal van dit mv. zich dus meer aan de gedachte opdringt, dan die van het enkelvoud.
Ik vermoed, dat de vorm gá: nz, c.q. ga• nz, een vroege Zuidhoekster
ontleening aan het Hollandsch is, waarin de klankwijziging heeft
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plaatsgehad onder analogiewerking van andere-ans-vormen, (gó:' z=
gansch, mó: nsk =mans, f ró: 'nsk = Fransch enz.) en die pas de laatste eeuw onder invloed van het Nederlandsch snel noordelijk dringt.
Bewijzen heb ik hiervoor echter niet.

§ 19. stuóllan

stóllan (stoelen, als plur. van stu•al, stoel)

Loop : Kust, Zurich—Cornwerd, Pingjum—Wons, WitmarsumSchraard, Witmarsum—Schettens, Burgwerd, Hartwerd—Nijland,
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I Jsbrechtum, Scharnegoutum—Sneek, Haukesloot, Goëngarij p,
Stobbegat, Haskerdijken, Nijehaske, Heerenveen, Oranjewoud, Katlijk, Mildam, Taalgrens.
De isoglgsse is in het westen aardrijkskundig vrij scherp ; oostelijk
minder.
Het bijzondere van dit klankverschil is, dat we hier, evenals bij
duórja dórja (§ 6 van dit hoofdstuk), ó als Zuidhoeksche representant van uó aantreffen ten n o o r den van de Zuidhoek-isoglosse.
Opmerkelijk is ook weer, dat voor deze ó in stóllan nergens een
voorslag gehoord wordt, terwijl die gewoonlijk wel geconstateerd kan
worden in Zuidhoeksch z'óllan, benoorden den Zuidhoek puóllan,
poelen als plur. van pwal, poel: Zuidh. k'6lja, benoorden den Zh.
kuólja, koelen, denom. van kwal, koel ; Zh. w'6lja, benoorden den Zh.
wuólja, winden, wikkelen, (lett. woelen). De vorm stóllan doet zich
dus benoorden den Zuidhoek voor als een uitzondering op den regel ;
echter staat hij niet alleen : zie in de volgende § tuólla -- tolla.
Het verbum stuólja, stuólkja, stoelen, (gezegd van bloemen en planten die zich ontwikkelen, „zichzelf zaaien", of waarvan de loten,
langs den grond „kruipende", opnieuw wortel schieten), is in het
stóllan gebied vertegenwoordigd door den vorm stólkja. Ik kon niet
naga an , of de beide isoglossen geheel samenvielen, daar bij vele lieden
het verbum onbekend is, (voor stuólkja of stólkja in de beteekenissen
van „zichzelf zaaien" en „opnieuw wortel schieten" wordt nl. ook
wel stwaza gezegd), doch kreeg wel dien indruk.
-

§ 20. tuólla tolla -- tyla ---- skammal (melkstoeltje)
Loop : tuólla tólla. Bildtgrens, Beetgum—Berlikum, Marssum
Menaldum, Deinum—Dronrijp, Bajum, Winsum—Welsrijp, Oosterlittens Spannum, Kubaard—Lollum, W ommels Waaxens, Hydaard Burgwerd, Roodhuis—Tirns, Scharnegoutum I JsbrechtuYn, Haukesloot, Sneekermeer, Terkaple.
tuólla -- tyla : Akkrum—Stobbegat, Oldeboorn—Uilesprong.
skammal -- tyla : Beets Tynj e, Beetsterzwaag—Lippenhuizen,
Duurswoude Wijnjeterp, Donkerbroek—Hoornsterzwaag, Taalgrens.
tuólla skammal: Kust, Lauwerszee, Dokk. diep tot Dokkum, Akkerwoude, Veenwouden, Bergumerheide, Tietjerk—Suawoude, Eernewoude—Garijp, Veenhoop—Oudega, Veenhoop Beets.
tolla tyla: Kust, Molkwerum, Koudum, Oudega (H.O.N.), Balk,
Woudsend—Langweer, Joure.
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Het Bildt : tol. De door het Fr. Wb. te St. Jacobi-Parochie gesignaleerde vorm torl kon ik daar niet terugvinden.
De vorm tolla wordt nergens met voorslag gehoord.

De vorm tyla is ook eigen aan Weststellingwerf, en het aangrenzend deel van Overijssel.
De isoglosse tuólla tolla is aardrijkskundig vrij scherp, die van
fólla --- tyla minder.
De isoglosse tuólla -- skammal is zeer vaag. Geleidelijk maakt daar
de eerste benaming voor de tweede plaats, en over het geheele skam-
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mal -gebied (het volledige woord is „melkskammel", doch het eerste
lid der samenste ll ing wordt slechts aangewend, als onderscheiding
voor het goede begrip noodig is), vond ik bij autochthonen ook nog
wel eens de benaming tuólla. Vandaar ook, dat ik de isoglosseering
van de t-le-vormen in dit hoofdstuk meende te mogen onderbrengen, als zijnde een tegenstelling tuólla tólla, tyla ; ik heb nl. den indruk, dat vroeger in het skammal-gebied de vorm tuólla de gewone
was, waarmede echter niet gezegd wil zijn, dat de tegenwoordige
skammal tyla-isoglosse identisch is met een vroegere tuólla -- tylaisoglosse.
Zie verder de volgende §.
§ 21. tuólla — tólla — nbuun (naaf)

Loop tuólla -- tólla : als dezelfde van de vorige §. Verder : Joure,
Haskerhorne, Rotsterhaule, Delfstrahuizen, Taalgrens.
Loop tuólla, tólla -- nduwa : Gr. Opende, Dr. Compagnie, Dr. Opeinde, Veenhoop—Oudega, Veenhoop Beets, Oldeboorn—Uilesprong (Tijnje), Akkrum—Stobbegat, Joure, Haskerhorne, Rotsterhaule, Delfstrahuizen, Taalgrens.
Het Bildt : tol.
Het onderzoek naar de aardrijkskundige indeeling van de verschillende Friesche benamingen voor Ned. „naaf" ging gepaard met
groote moeilijkheden.
Ik kende van jongs af niet anders dan de vormen tuólla en tólla en
meende te mogen aannemen, dat de isoglosse tuólla — tólla, naaf, dezelfde zou zijn als die van tuolla tólla, melkstoeltje. Dit bleek ook
vrijwel juist ; alleen maar bevond ik, dat in de dorpen op en dicht
langs de isoglosse meermalen het melkstoeltje tuólla en de naaf tólla
genoemd werd, of andersom, en voorts, maar dit wist ik ook van der
jeugd af aan, dat gewoonlijk slechts wagenmakers, smeden, voerlui
en lieden van boerenbedrijf, en deze laatsten zelfs lang niet allen, het
voorwerp een naam weten te geven.
Ik had voorts gedacht, dat in het gebied waar men het melkstoeltje tyla noemt, met dit woord, en in den zelfden vorm ervan, ook de
naaf zou worden aangeduid. Dit is niet zoo ; althans, ik hoorde er de
vorm nimmer in die beteekenis. Maar wel, vooral in Gaasterland doch
ook in deelen van Doniawerstal, en Lemsterland, is er de vorm tólla
voor naaf bekend. Evenwel vrij sporadisch ; de meesten bij wie ik
daar navraag deed, duidden het voorwerp aan als de bos. Ging ik
dieper op de kwestie in, dan wisten sommigen mij te vertellen, dat de
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„bus" (het Friesche „bos" hoorde ik maar zelden meer), toch eigenlij k de ijzeren koker in de naaf was, waarin de as ligt. Dit verschijnsel, dat de naam van het onderdeel „bus" overgegaan is of langzaam
overgaat op dien van het geheel : „naaf", treft men trouwens over

geheel Nederland aan, meen ik. Ik moet er nog bijvoegen, dat in
Friesland ook de moer of dop die bij sommige rijtuigen de bus afsluit
om ze stofvrij te houden, als de „bos" (c.q. bus) aangeduid wordt.
In de Oostelijke Wouden, waar men het melkstoeltje gewoonlijk
skammal noemt, en in die beteekenis de t-la-vormen te sporadisch
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voorkomen om een juiste tu6112 tolla (of tuólla tyla ) isoglosse
te kunnen trekken, zou, zoo had ik gemeend, deze isoglosse toch wel
vindbaar zijn voor zoover de beteekenis „naaf" betrof. En hier kwam
ik opnieuw voor een verrassing te staan : ik vond daar voor „naaf"
den mij tot dien tijd geheel onbekenden, en ook in 't Fr. Wb. niet
vermelden vorm (de) nóuwa. (Nijehaske echter bij sommigen de
n& ga)..
Ik hoorde dien van Delfstrahuizen tot noordelijk van Drachten,
doch nog meer beperkt tot de taal van deskundigen (als wagenmakers,
smeden enz.) dan westelijk met tuólla c.q. tolla het geval is. Het gevolg van dit laatste is, dat de isoglosse t la nèuwa, zooals ik die
getrokken heb, voor niet meer dan een ruwe begrenzing van het
nèuwa-gebied aangemerkt mag worden. Hoe weinig ook deze naam
bekend is, zij geillustreerd door vermelding van het feit, dat ik onder
Nijeschoot een boer van middelbaren leeftijd sprak, die mij, na de
gewone vraag hoe hij „dat ding" (ik wees daarbij de naaf van een der
wielen van een op het erf staanden wagen aan) noemde, na lange
aarzeling antwoordde :,,Hjit it net it nau ?" Ik :,,De nauwe". Hij : „Ja,
sa-sahwat temeensten. Mar wachtris, wy prate hjir ek wol fan de tuten : de wein giet der oan 'e tuten (tu: tan of tutan) ta troch". Andermaal stuitte ik hier op een benaming, die ik in die beteekenis in
Friesland nog niet eerder gehoord had en ook andermaal vormde dit
de aanleiding dat ik nog eens het taalgebied afzocht. Het bleek mij
daarbij, dat men ze langs een breede grensstrook van Dokkum tot
Schoterzijl kent en dat vooral in het gezegde : „der oan 'e t tan ta
trochgean", (Klei en Waterland : „der oan 'e tiuollan of tóllan ta
trochgean"), doch dat men in de Dokkumer Wouden van tytan, van
ongeveer Surhuizum tot de van Engelenvaart van tu(: )tan en zuidelijker weer van tytan spreekt.
De voorstelling van wat men er onder verstaat, is vaag ; de meesten wijzen den geheelen naaf aan, en enkelen meenen te weten dat de
t tan „eigenlijk" de in de Wouden gewoonlijk bekervormig uitgebogen ijzeren randen van den naaf zijn. Dit is, geloof ik, juist.
Daar nu nergens in Friesland, althans voor zoover mij bekend, dan
alleen langs de taalgrens de uiteinden van den naaf t ten genoemd
worden, en mij voorts het voor Friesland zeer zeldzame feit trof, dat
van 't zelfde woord een y-vorm noordelijker dan de u-vorm voorkwam, vermoedde ik, dat we hier te doen hadden met een over de
taalgrens binnengeslopen benaming, en dit heeft zich na onderzoek
versterkt, want in het Groninger Westerkwartier spreekt men van
tytan, in 't overige Groningen, in Drente en Oostellingwerf van tuten
en' in Westellingwerf of althans het Zuidelijk deel daarvan weer van
-

-

-

-

-

-
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tytan. De vocalen aan deze en gene zijde der taalgrens correspondeeren volmaakt ; alleen is in Friesland de u soms lang.
Wat men in de zooeven aangeduide niet-Friesche streken precies
onder de t tan verstaat, is mij weer niet overal duidelijk geworden,
en een blik in Ter Laan's voortreffelijk Groninger Woordenboek
maakte mij niet veel wijzer, want hij vertaalt „woagntoet" met tuit
van een wagenrad.
Ik meen er wel uit te mogen opmaken, dat voor hem de „toet" niet
hetzelfde is als de naaf, doch zocht vruchteloos bij hem naar de Groninger benaming van dit deel van het rad, en kan ook alleen maar
raden wat hij onder toet, Ned. tuit, verstaat met betrekking tot de
-

naaf.

Beter hielp mij een boer in Nijelamer (Weststellingwerf) op de
hoogte. Zonder de minste aarzeling noemde hij de uitgebogen randen van de ijzeren banden om den naaf „de tuten", (y) en den geheelen naaf de „bloktonne". Deze laatste benaming had ik in
Weststellingwerf al eerder gehoord, in zooverre, dat men van de
„tonne" sprak.
In elk geval : wat men ook tegenwoordig hier of daar onder „tuit"
of „toet" verstaat, het woord duidt gewoonlijk een (trechter- of bekervormig) uitgebogen monding aan, en mijn Nijelamersche boer zal
dus wel gelijk gehad hebben.
Resumeerende kan nu vastgesteld worden:
dat, behalve in een deel der Wouden, waar het woord „(melk-)skammel" de vorm tu011a schijnt verdrongen te hebben (schijnt,
zeg ik, want zekerheid bestaat er niet, dat daar vroeger algemeen
de benaming tu6ll9 voor melkstoeltje gebruikt werd), de vormen tu6l1a, tolla en tyla in de beteekenis van „melkstoeltje" zich
handhaven;
dat daarentegen de vormen tu6lla en tolla in de beteekenis van
„naaf" hoe langer hoe meer gaan plaats maken voor een benaming
die oorspronkelijk slechts eigen was aan een onderdeel van den naaf,
n.l. „bus" of „t- te" ;
dat op en aan de voor beide beteekenissen geldende tu6119 tóllaisoglosse het verschijnsel zich voordoet, dat beide vormen gebruikt
worden, ieder voor zich in één der twee onderscheiden beteekenissen,
doch door den een juist andersom als door den ander, hetgeen bewijst, dat, indien men hier voor beide beteekenissen met oorspronkelijk hetzelfde woord te doen heeft, dit thans niet meer gevoeld wordt ;
dat de vorm tyla, naar 't schijnt, alleen gebruikt wordt in de beteekenis melkstoeltje ;
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dat in het zuidelijk deel van het tyla-gebied de vorm tolla, hoewel
weinig bekend, voorkomt in de beteekenis „naaf".
Dat de t-la-vormen in beide beteekenissen oorspronkelijk hetzelfde woord zijn, acht ik zeer onzeker. Waarschijnlijk is wel dat
t-la, melkstoeltje, één is met hd. zoll, Ned. t o 1 (het kinderspeeltuig), dat volgens Franck v. Wijk vroeger o.a. voorkwam in de beteekenis „cylindervormig blok, stuk hout". Daarbij komt nog, dat
(zie het Friesch Wb.,) ook een koekhakblok op drie pooten wel t-la
genoemd wordt, -- of werd, want ik kon thans niemand meer vinden
die zoo'n hakblok dien naam gaf.
De benaming nduwa is natuurlijk de Friesche vorm van het woord
„naaf", geheel in overeenstemming met het daarvan met -el-suffix
afgeleide oudfr. n a u 1 a, navel, thans n6:19 1 ), maar nog altijd n a u1 e geschreven.
Onder welken invloed te Nijehaske en omtrek bij sommigen nduwa
tot nd : ga geworden is, kan ik niet verklaren, en evenmin of deze vorm
jong is, dan wel al betrekkelijk oud. Wij kennen in Friesland een
nd: garbo•ar (geschr. n 8 g e r boa r), naar ik aanneem een tautologische vorm, w an t nd: gay acht ik te zijn de Friesche vorm v an mnl.
n a v e g h e e r, naafpriem, Ned. (n)avegaar, groote boor. Kan het
zijn, dat de vorm nduwa te Nijehaske onder analogiewerking van dit
nd :gay tot na: ga gewijzigd is ? Of staan we hier voor een betrekkelijk
jonge ingeschoven g voor w, zooals we miss c h i e n ook vinden in
kd:gja, skd:gja, td:gja naast kduja, skduwa, en ndl. t o u w en?
Wat de oorspronkelijke beteekenis van het woord tu6119, tolla in de
beteekenis naaf betreft, ik sta hier voor een raadsel. De redeneering : de naaf is 66k een cylindervormig blok hout, en dus zal t-la,
naaf, wel hetzelfde zijn als t-la, melkstoeltje, voldoet niet, vooreerst omdat de verschi ll ende vormen van de benaming voor beide
voorwerpen elkaar niet geheel dekken, en voorts, omdat we ook nog
de vorm nduwa hebben, zij 't maar meer over een deel van het taalgebied. Dit laatste leidt tot het vermoeden, dat de t-la oorspronkelijk
iets anders was dan de nduwa.
§ 22. gyd: t . gro-at (gort)

Loop : Bildtgrens, Berlikum—Beetgum, Menaldum—Marssum,
Dronrijp—Deinum, Hijlaard, Jorwerd, Baard—Mantgum, Oosterwierum Mantgum, Rauwerd, Irnsum—Grouw, Akkrum—Grouw,
1 ) Helaas wordt deze vorm in Friesland meer en meer door den Nederlandschen
(navel) verdrongen. Dat k li nkt zooveel minder plat, meenen de meesten.

Hof, Friesche dialectgeografie
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Oldeboorn—Grouw, Oldeboorn—Uilesprong, Langezwaag—Luxwoude, Oudehorne—Kortezwaag, Taalgrens.
Het klankverschil is duidelijk en de isoglosse is ook aardrijkskundig
vrij scherp ; voor zoover ik echter uit gesprekken met ouderen kon
nagaan, is het nog niet lang geleden, dat de isoglosse een eenigszins
zuidelijker loop had.
Bij grd: t behoort het adj . grdttan, van gort, bij gro:at groáttan. (Alleen gebruikt in grdttan- c.q. groáttanbrèi). Vooral uit het feit dat deze
laatste afleiding sporadisch nog bij ouderen in de noordelijkste dor-
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pen van het grd: t-gebied voorkomt, is op te maken wat ik in de vorige alinea zeide.
§ 23. nd: t

no•at, (graan)

Het woord nd : t, c.q. no. at is slechts bekend in die gedeelten van de
Kleistreken, waar graanbouw voorkomt, en voorts over een deel der
Noordelijke Wouden, dus, ruwweg aangegeven want nauwkeurige
isoglosseering is bij een zoo snel verdwijnend woord uiteraard onmogelijk, -r- aan den zeekant van een lijn Makkum, Bolsward, Mantgum, Leeuwarden, Hardegarijp, Bergum, Buitenpost, met dien
verstande, dat in de Woudstreek tusschen Buitenpost en Drachten
de vorm no•at bij sommige ouderen ook nog wel bekend is.
Binnen dit aangegeven gebied wordt het woord ook nog vrij zeldzaam gebruikt, en meer in de samenstellingen ná: t- c.q. no•at- of
noát -r i d e, -p r i z e n, dan op zichzelf. De vrucht wordt thans
n.l. veelal aangeduid als at si•a (het zaad), als niet het Nederlandsche
„granen" gebruikt wordt.
De isoglosse nd: t—no•at is dezelfde als die van grd: t groat, natuurlijk tot zoover naar het oosten als het woord bekend is.

ACHTSTE HOOFDSTUK
ONDER-ISOGLOSSEERINGEN
§1. Inleidende opmerkingen
Na in het Tweede en Vierde Hoofdstuk de beide hoofdisoglossen
gegeven, en het taalgebied dus in drieën verdeeld te hebben, liet ik in
het Vijfde en Zevende Hoofdstuk een paar isoglossenbundels volgen,
die zich deels in 't geheel niet, deels in maar geringe mate aan deze
indeeling storen.
In gevallen dat het besproken woord er aanleiding toe gaf, zijn
daarbij ook al onder-isoglosseeringen gegeven, die eigenlijk niet in
een dier hoofdstukken thuisbehooren.
Ik heb thans nog mededeeling te doen van verscheidene isoglossen
die niet in de genoemde hoofdstukken onder te brengen waren. De
meeste ervan onderverdeelen een of twee der drie hoofdgebieden.
Ik noem dit hoofdstuk daarom „Onder-isoglosseeringen". Dat de indeeling veel beter geklassificeerd zou kunnen worden, ontveins ik mij
niet, doch ik dien mij nu in elk opzicht te bekorten ; dit werk wordt
anders te omvangrijk. Om dezelfde reden laat ik de volgorde waarin
ik deze „onder-isoglosseeringen" geef, geheel afhangen van de beste
wijze waarop ik ze, zooveel mogelijk bij tweeën, soms zelfs bij drieën,
op de kaartjes kan onderbrengen.
Op deze kaartjes vindt men de beide hoofdisoglossen (d. z. de Zuidhoek-isoglosse en de Noordklei- en Woudisoglosse, waarbij erom gedacht moet worden dat deze van Haskerdijken tot de Tjongertaalgrens één zijn), met een dun n e lijn aangegeven, voor zoover niet
de met een dikke lijn aangegeven onder-isoglosse er mede samenvalt.
§ 2. ljdcht

l'dcht, l'iucht

ljacht

l (j)ècht (licht, znw)

Loop ljdcht ljacht : Taalgrens, Surhuizum—Surhuisterveen, Drogeham, Eestrum—Oostermeer, Suameer Nij ega, Garij p Oudega,
Eernewoude—Veenhoop.
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ij acht ljècht Veenhoop—Uilesprong, Beetsterzwaag—Terwispel, Lippenhuizen, Hemrik, Wij nj eterp, Donkerbroek—Hoornsterzwaag, Taalgrens.
:

ljdcht l(j)ècht Oldeboorn—Uilesprong, Noordklei- en Woud-iso:

glosse tot Haskerdijken.
ljdcht -- lacht, l'ucht: Zuidhoek-isoglosse van Haskerdijken tot de
kust.
l acht, Pocht l'ècht Nieuwebrug Nij ehaske, Oudehaske—Rotturn, Ouwsterhaule—Rotsterhaule, Delfstrahuizen, Taalgrens.
:
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ljdcht ljècht (ten noorden van Harlingen) : Kust, Pietersbierum,
Dongj um Sexbierum, Dongj um Oosterbierum, Boer Tj ummarum, Wier—Minnertsga, Bildtgrens.
Hindeloopen : tocht; bij ouderen ook nog wel eens lè• acht.
De overgangen i d cht l' acht, l j ècht l' ècht en l' acht — l' ucht zijn
zeer vaag ; de beide laatsten zijn zelfs niet te isoglosseeren.
Waar G. J. meest 1 j e a c h t heeft (naast 1 j u e c h t en
1 j o c h t) mag wel aangenomen worden dat deze vorm, th ans wat de
Klei betreft, alleen nog in een kuststrook ten noorden v an Harlingen
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(de z.g. Bjirmen), voorkomende, in zijn tijd over breeder gebied van
de Westergoosche Klei voorkwam. Zie trouwens het Hindelooper
wacht.
§ 3. lya — lib' of lá•a —lisp — liuw(a) of ljowa (lieden)
Loop ly•a — li•a. Ferwoude—Workum, Gaastmeer— Brandeburen, Nijega—Oudega (Hem. O. en N.), Balk—Harich, Sondel, Kust.
ly•a ljó of ló•a : Kust, Gaast—Piaam, Parrega, bedgum, Wolsum—Tjerkwerd, Nijland—Hartwerd, IJsbrechtum, Sneek, Oppenhuizen—Offingawier.
lj ó l? owa of liuw (a) : Terhorne, Irnsum Akkrum, Grouw, Eernewoude—Veenhoop, Smallenee, Opeinde—Drachten, Dr. Compagnie Ureterp, Taalgrens.
lye —liuw(a):: Kust, Tacozijl Lemmer, Oosterzee, St. Nicolaasga—Ouwsterhaule, Scharsterbrug, Joure—Haskerhorne, Nieuwebrug, Haskerdijken, Stobbegat, Terhorne.
Hindeloopen li• ad, Makkum li•a.
De vorm ló•a komt voor op het zuidelijk deel der Westergoosche
Klei ; de aardrijkskundige scheiding tusschen keg en lid is niet aan te
geven, daar de beide vormen geleidelijk in elkaar overgaan.
De scheiding liowa
liuw(a) is als die van bljowa — bliuwa enz.,
Vijfde Hoofdstuk, § 12.
Daar in het Zuiden en Oosten snel de Nederlandsche vorm lói opkomt naast de Friesche, zijn daar de hier gegeven isoglossen al vrij
moeilijk vast te stellen.
Zeldzaam duidelijk is bij het opkomen van dezen vorm lói te merken, dat het de beter gesitueerden of wie voor goed Nederlandsch
georiënteerd willen doorgaan, zijn, die hem telkens gebruiken. Vooral van jongelieden, die zich geëmancipeerd wi llen toonen, hoort men
den vorm.
,

§ 4. bruka — bryka (gebruiken)
Loop : Kust, Zuidhoek-isoglosse, Langweer, Hommerts—Broek bij
Joure, Goinga Goingarij p, Terkaple Goingarij p, Akkrum—Stobbegat, Oldeboorn—Haskerdijken, Luxwoude—Langezwaag, Bovenknij pe Benedenknij pe, Nieuwehorne, Taalgrens.
De vorm bryka dreigt ook reeds vasten voet te krijgen in de dorpen
Gaastmeer, Heeg en Woudsend. Ze wordt daar thans veel meer gehoord dan een halve eeuw geleden.
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Ik heb de isoglosse hier opgenomen, om nog eens te laten zien hoe
ongemerkt maar zeker dergelijke u>y-substituties want van klankwettige wijziging kan hier geen sprake zijn, naar het Noorden
veld winnen.
§ 5. luk lólk — luk (boos, leelijk)
Loop luk —161k: Kust, Blija Holwerd, Reitsum—Brantgum,
Birdaard—Rinsumageest, Birdaard—Oudkerk, Wijns, LekkumGiekerk, Noordklei- en Woud-isoglosse, Wartena—Eernewoude,
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Grouw—Veenhoop, Grouw—Oldeboorn, Grouw Akkrum, Stobbegat, Noordklei- en Woud-isoglosse tot de Tj ongertaalgrens.
lólk luk (Noordklei) : Moddergat, Wierum—Nes, Lioessens,
Morra, Oostrum—Ee, Dokkumerdiep, Lauwerszee (zie hierover het
Vierde Hoofdstuk, § 4) .
Van Haskerdijken tot de Tjonger is de isoglosse aardrijkskundig
vrij vaag. In de dorpen Oranjewoud, Rottum en Oudeschoot hoort
men naast lólk vaak tra, terwijl Stobbegat, Nieuwebrug en Nijehaske twijfelachtig zijn.
Eigenaardig is de uitlooper van 151k van de Noordklei- en Woudisoglosse over Oldeboorn tot Akkrum.
Evenals bij nilla nólla, in het Vijfde Hoofdstuk, § 22, heeft ook
bij dit woord weer het meest oostelijke deel der Noordklei de vorm
met I tot nog toe bewaard.
§ 6. jw2d

—

ju(•a)i (heden, v an daag)

Loop: Kust, Molkwerum, Koudum, Oudega (H. O. en Nw.), Harich, Balk, Wijkel, Sloten—Tacozijl, Tjerkgaast—Follega, Idskenhuizen, Scharsterburg, Haskerhorne—Ouwsterhaule, Oudehaske,
Nijehaske, Benedenknijpe, Bovenknijpe, Nieuwehorne, Taalgrens.
Hindeloopen hj o: , de h nog duidelijk waarneembaar.
De isoglosse is aardrijkskundig zeer vaag.
De vorm iwai maakt meer en meer plaats voor jui, en deze laatste
begint in den Zuidoosthoek naar j6i te zweemen.
In den Zuidoosthoek, vooral in de dorpen dicht bij Heerenveen,
wordt, steeds alleen binnen deze isoglosse, ook gui, goed (adj.)
gezegd, (Hindeloopen go:), dat overal elders gu•ad luidt. Men zegt
daar dus bv. „dat is gui".
De verbogen vorm gu•ada wordt echter over veel breeder gebied
van Zuidelijk Friesland vaak vervangen door gui -a.

§ 7. ne: st

naist of nèist (naast)

Loop : Kust, Pingj um Kimswerd, Achlum—Midlum, Hitsum
Herbaj um, Zweins Dongj um, Dronrij p Schingen, Deinum—Marssum, Leeuwarden—Lekkum, Hempens Tietj erk, Wartena—Suawoude, Bergum—Bergumerheide, Kooten—Twijzel, Augustinusga,
Taalgrens.
De isoglosse is aardrijkskundig buitengewoon vaag. Ik heb sterk
den indruk dat zij zich gestadig naar het Noorden verplaatst, zeker
reeds gedurende een halve eeuw.
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Ten zuiden en oosten er van luiden praep. en adv. nè: st, en komt
mist, c.q. nèist, alleen voor als werkelijke superlatief van nai of nèi,
na. Men zegt daar by. : „ik sit nè: st dy", zit naast je, doch : „elk is

himsels it naist (c.q. nèist)", zichzelf het naast, „it naista (c.q. nèista)
paed", naaste pad. In het mist- c.q. nèist-gebied echter wordt in alle
gevallen naist (c.q. nèist) gezegd; nè: st is er dus onbekend.
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§ 8. ik

ik
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(ook)

Loop : Bildtgrens, Wier—Berlikum, Menaldum, Marssum, Leeuwwarden—Lekkum, Leeuwarden—Tietjerk, Hempens Tietjerk,War-

tena Suawoude, Eernewoude Garij p, Nijega, Witveen, Surhuisterveen—Drogeham, Surhuizum—Augustinusga, Taalgrens.
Hindeloopen : èk, Workum en Makkum : ik.
De isoglosse is zoowel fonetisch als aardrijkskundig zeer vaag. De
vorm ik schijnt terrein te winnen.
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§ 9. há: v = hbu (hof)

Loop : Kust, Laaxum, Bakhuizen, Hemelum, Kolderwolde, Oudega, Nijega, Woudsend—Sloten, Idskenhuizen, Langweer, Ousterhaule, Haskerhorne, Oudehaske, Nijehaske, Terband, Oldeboorn—Uilesprong, Beets, Beetsterzwaag, Wijnjeterp, Donkerbroek, Taalgrens.
Zwaagwesteinde ho•av.
De isoglosse is aardrijkskundig zeer vaag. Dikwijls wordt in het
hèu-gebied de vorm hd f gebruikt (nooit h6: v) en ook daarbuiten,
vooral in de Wouden, wordt hd: v meer en meer door h61 vervangen.
§ 10. std(:)l(a) —stè(:)la (steel)

Loop : Kust, Hindeloopen—Molkwerum, Brandeburen—Koudum,
Gaastmeer—Nijega (H. O. en Nw.), Heeg—Woudsend, HommertsLangweer, Goingarijp, Akkrum—Stobbegat, Oldeboorn—Haskerdijken, Tij nj e Luxwoude, Kortezwaag Bovenknij pe, Kortezwaag
Jubbega, Hemrik—Hoornsterzwaag, Donkerbroek, Taalgrens.
Hindeloopen : sta•la.
De vorm std:la komt vaak met ietwat verkorten klinker voor, soms
ook met apocope van den toonloozen uitgang. Als eerste lid eener
samenstell ing hoort men hem gewoonlijk, en als laatste lid daarvan
vrij vaak, als stdl, bv. stdlpdntsja, pannetje met een steel, su•arstdl, zuring.
De vorm stè:la hoort men zelden meer met volkomen lange vocaal.
Deze is meestal of eenigszins verkort, of geheel kort geworden, dus :
stèlla.
§ 11. (h)jè(•)rra — hrara (hooren)

Loop : Kust, Midluur Wijnaldum, Herbajum, Franeker, Zweins
—Schingen, Dronrijp---Menaldum, Marssum, Jelsum, Cornjum,
Britsum, Wijns, Bartlehiem, Birdaard, Dokkum, Dokk. diep, Lauwerszee.
Hindeloopen : hr m.
De isoglosse is van de kust tot Jelsum aardrijkskundig bijzonder
vaag.
Op de Westergoosche Klei, althans op het noordelijk deel er van,
wordt de h nog vrij duidelijk gehoord; de vocaal is er steeds half lang.
Zuidelijk en in het Oosten zegt men meestal jèrr.
In den Zuidwesthoek wordt hier en daar door ouderen nog wel
hè•r2 gezegd, doch j èrr is er al overal naast opgekomen.
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De vocalen van praet. en part. pr. zijn overal gelijk aan die van den
infinitief.

§ 12. achtar

Marèchtar (achter)

Loop achtar f tar : Workum—Hindeloopen, Brandeburen—Koudum, Kolderwolde, Harich, Sondel, Lemmer.
achtar èchtar : Lemmer, Oosterzee, Follega, Idskenhuizen, Langweer, Broek, Joure, Oudehaske, Nijehaske, Heerenveen, Oranjewoud,
Katlijk, Nieuwehorne, Taalgrens.
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De isoglossen zijn aardrijkskundig vaag. In het è f tar-, en het èchtargebied wordt ook reeds veel achtar gezegd.
Of de vorm èchtar vroeger over grooter gebied gesproken werd, weet
ik niet ; zeker is echter, dat de vorm è f tar gedurende de laatste eeuw

snel teruggedrongen is. Nog geen halve eeuw geleden hoorde ik ze
oude menschen op de Klei nog wel gebruiken.
Indien de vorm achtar onder Hollandschen invloed is ontstaan —
en dat zal wel, gelijk de geheele f >ch-mutatie -- is dit in elk geval al
tamelijk lang geleden. Reeds in de 17de eeuw komt hij in Friesche
geschriften voor.
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Een bijzonderheid is, dat bij dit woord de meest van het Ned.
afwijkende vormen zich het langst in den Zuidhoek handhaven.
De uitlooper van achtar over Sloten naar Lemmer, en de verwarring die hier ten opzichte van dit woord heerscht, demonstreert weer
sterk het feit, dat Lemmer (havenplaats met veel doorvoer) aan allerlei invloeden blootstaat.
§ 13. do:v dè:v (doof)
Loop : Bildtgrens, Noordklei- en Woud-isoglosse tot voorbij Eernewoude, vervolgens : Oudega—Garijp, Nijega, Rottevalle—Witveen, Rottevalle—Surhuisterveen, Gron. Opeinde—Surhuisterveen,
Taalgrens.
Zwaagwesteinde : do•av, Hindeloopen : daiv.
De isoglosse is hier en daar aardrijkskundig zeer vaag ; do:v wint
overal op dd: v, hetgeen gerust toegeschreven mag worden aan het feit
dat de eerste vorm analoog is met de Nederlandsche.
Te Bergum en te Buitenpost (groote dorpen, met veel bevolkingsaanwas en een grooten kern van notabele burgers!) wordt ook al bijna
even veel do:v als dd: v gezegd.
De aan oudfr. d á f en Hindelooper daiv beantwoordende nieuwfr. vorm zou dray moeten zijn. Maar Gysbert Japicx heeft reeds
d o a f (Op Terschelling nog dr av) .
§ 14. ri•ara, of ri•ada — rrara (roeren)

Loop: Kust, Holwerd—Ternaard, Holwerd—Waaxens, Lichtaard,
Rinsumageest, Oudkerk, Noordklei- en Woud-isoglosse tot de Tjongertaalgrens.
Hindeloopen : re: da.
De eerste vorm wint hier en daar eenigszins terrein op den tweeden, vooral in de omgeving van Heerenveen.
De vorm ri•ara komt zelden meer voor ; meestal wordt ri•ada ge-

zegd. Het verbum heeft dan ook het praeteritum en het participium
van ri•ada, raden, overgenomen ; men zegt dus : ik trad, rètta,
ha(w) of hè(w) rit. De vorm rrare daarentegen wordt zelden met d als
intervocaal gehoord, en heeft voorts zijn oorspronkelijk paradigma
behouden : ik rrar, rrada, haw, hab of hèb rrad.
§ 15. grrauwan, grjowan, griuwan -- gre:van (vetkaantjes, hd.
Grieben)
Loop: Kust, Tacozijl Lemmer, Tjerkgaast—Follega, Woudsend
—Idskenhuizen, Hommerts--Langweer, Hommerts—Broek bij Jou-
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re, Dffingawier--Goingarijp, Grouw—Terhorne, Irnsum—Akkrum,
Grouw--Akkrum,Grouw Oldeboorn,Veenhoop Uilesprong, Beets,
Beetsterzwaag—Lippenhuizen, Ureterp—Duurswoude, Bakkeveen
--Duurswoude, Donkerbroek—Hoornsterzwaag, Taalgrens.

De vorm grrauwan komt in den Zuidwesthoek nog hier en daar
voor ; te Warns bv. hoor ik het woord nog zoo ; de vorm griuwan
hoort men hier en daar in het Noorden.
In 't enk. wordt het woord zelden of nooit gebruikt.
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§ 16. skrèppa

skrlp/a (zich inspannen)

Loop : Bildtgrens, Noordklei- en Woudisoglosse tot voorbij Eernewoude, Veenhoop Smalle, Fe, Beets, Terwispel, Lippenhuizen,
Hemrik, Hoornsterzwaag—Donkerbroek, Taalgrens.
De isoglosse is aardrijkskundig vrij vaag, vooral vanaf Eernewoude naar het Oosten. In de nabijheid er van gebruikt men vaak beide
vormen, soms met eenig verschil van beteekenis ; skrèppa is dan bv.
plotseling even hard werken om klaar te komen binnen zekeren tijd;
skrippa ijverig doorwerken op langen duur. 't Komt trouwens bij
vage isoglossen veel meer voor, dat de grensbewoners bij het doorelkaar gebruiken van beide vormen wel eens een geringe nuance in de
beteekenis voelen en in acht nemen. Dit is echter meestal zeer persoonlijk.
§ 17 . lj èddar

l' èddar

lj èrra

lèidar (ladder)

ljèrra : Kust, Blija—Holwerd, Reitsum—BrantLoop l jèddar
gum, Rinsumageest, Murmerwoude—Dokkum, Wouterswoude,
Driesum, Westergeest.
ljèrra lèidar: Westergeest, langs de Zwemmer naar zee.
ljèddar lèidar : Westergeest, Kollumerzwaag, Zwaagwesteinde,
Roodkerk Veenwouden, Bergumerheide, Tietj erk Bergum, Suawoude—Bergum, Wartena—Garijp, Wartena—Eernewoude, Noordklei- en Woudisoglosse tot de Tjongertaalgrens.
ljèddar l'èddar : Kust benoorden Workum, Zuidhoekisoglosse tot
Stobbegat.
lèidar
1' ècldar : Zuidhoekisoglosse van Stobbegat tot de Tjongertaalgrens.
De vorm ljèrra verliest terrein aan ljèddar.
lèidar is vrij stationnair.
De isoglosse ljèddar of l'èddar
De vorm l'èddar heeft vooral te Woudsend en Langweer neiging om
over de Zuidhoekisoglosse te treden. Ook te Haskerhorne en Ouwsterhaule zegt men gewoonlijk al l'èddar.
In den Zuidhoek is bij velen de voorslag in l'èddar niet meer te
hooren.
—

Hof, Friesche dialectgeografie

11

162

ONDER-ISOGLOSSEERINGEN

§ 18. snó•an

satáydèi, -di

(Zaterdag)

Loop: Lauwerszee, Zwemmer, Driesum—Westergeest, Dantuma-

woude—Kollumerzwaag, Broek o. Akkerwoude, Roodkerk—Veenwouden, Rijperkerk Hardegarijp, Tietjerk—Bergum, Noordklei

en Woudisoglosse tot voorbij Uilesprong, daarna: Luxwoude—Tijnje, Luxwoude—Langezwaag, Benedenknijpe—Langezwaag, Bene-

denknij pe Bovenknij pe, Katlij k--Bovenknij pe, Mildam, Taalgrens.
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Hindeloopen : sni•and.
De isoglosse is aardrijkskundig vaag. Mijn indruk is, dat de vorm
satardèi de laatste halve eeuw in de Noordelijke Wouden veld gewonnen heeft. Zoo werd mij te Suameer en te Bergum verzekerd, dat
men daar vroeger snó • an zeide en zelfs nog wel.

§ 19. skuórja

—

skórja

—

skjirja (schuren)

Loop skuórja skjirja: Bildtgrens, Wier—Berlikum, Menaldum
—Beetgum, Engelum, Leeuwarden—Jelsum, Noordklei- en Woudi-
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soglosse tot Uilesprong, vervolgens : Uilesprong, Tijnje, Terwispel,
Gorredij k Lippenhuizen, Hoornsterzwaag, Taalgrens.
skuórja - skórja : Zuidhoekisoglosse.
Hindeloopen : skwarja.
Westergoosche Klei meest skuórri.
§ 20. ska:d — skó: d (schaduw)

Loop : Kust, Midluur Wij naldum, Herbajum, Hitsum, Welsrij p,
Deinum Dronrij p, Marssum, Lekkum, Hardegarij p Rij perkerk,
Veenwouden Roodkerk, Zwaagwesteinde—Broek bij Akkerwoude,
Kollumerzwaag, Oudwoude Westergeest, langs de Zwemmer naar
zee.
Hindeloopen : skad, de a eenigszins d-achtig.
De isoglosse is aardrijkskundig vaag. De vorm ska:d wint terrein,
volgens mijn indruk.
§ 21. pa:d — pa: (voetpad)
Loop : Kust, Tacozijl—Lemmer, Sloten—Tjerkgaast, St. Nicolaasga—Ouwsterhaule, Joure—Haskerhorne, Akkrum Stobbegat,Oldeboorn Uilesprong, Beets, Beetsterzwaag, Ureterp—Duurswoude,
Bakkeveen, Haulerwijk, Taalgrens.
Hindeloopen : pad, de a eenigszins d-achtig.
Hoewel G. J. p a e d heeft, schijnt er vroeger toch ook een vorm
prod in Friesland bestaan te hebben. Er is of was althans tot voor
kort tenminste een verbum p e a d z j e (radzj) vuile voetstappen achterlaten, dat hiervan afgeleid schijnt. Voorts worden de
in Weststellingwerf gelegen dorpen Oude- en Nijeholtpade in Friesland d : da- en nèia-hdl pra genoemd. (In de Stellingwerven zelf : eddaen nèiand l pè:) .
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22. skód

skod
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skèt (schutting, afschuttingsluik)

Loop skód skod: Kust, Zuidhoekisoglosse, Ouwsterhaule—St. Nicolaasga, Rotsterhaule, Rotstergaast, Taalgrens.
skód skèt : Bildtgrens, Noordklei- en Woudisoglosse tot voorbij
Veenhoop, Uilesprong—Veenhoop, Beets, Beetsterzwaag, Wijnjeterp, Donkerbroek—Haulerwijk, Taalgrens.
Voor skód wordt hier en daar ook wel skót gezegd, doch het mv. is
steeds skóddan.
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Van skèt is het mv. daarentegen steeds skèttan.
In het skèt- gebied zijn de beide andere vormen onbekend. Doch in
het skód- gebied zegt men nog wel eens skèt, vooral als het de afscheidingen tusschen de veestallen betreft. En steeds en overal, voor
zoover het woord nog in gébruik is, spreekt men van een skètjè f t(a),
een hoeveelheid voeder, die den koeien gereikt wordt terwijl ze op stal
staan.
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twrntag (twintig)

§ 23. twaintag, twèintag

Loop : Kust, Blij a Holwerd, Wanswerd—Reitsum, WanswerdBirdaard, Roodkerk—Akkerwoude, Roodkerk Veenwouden, Giekerk Rij perkerk, Tietj erk Hardegarij p, Noordklei- en Woudisoglosse tot voorbij Uilesprong, Haskerdij ken Uilesprong, Luxwoude
Terwispel, Bovenknij pe Kortezwaag, Oudehorne, Taalgrens.
Hindeloopen : twi•ntag.
De isoglosse is aardrijkskundig eenigszins vaag.
Door vele Friezen, vooral ook door de schrijvers, wordt twrntag
voor een Hollandisme gehouden.
't Kan zijn, maar 't oudfr. had ook al t w i n t i c h naast
tweintich.
§ 24. lran(a) — lo am (laan)
.

lo•ana : Bildtgrens, Stiens—Finkum, Britsum
Loop lran(a)
Wij ns, Miedum—Giekerk, Leeuwarden Rij perkerk, Hardegarijp,
Tietj erk Bergumerheide, Suawoude—Bergum, Eernewoude Garij p, Veenhoop—Oudega, Beets Boornbergum, BeetsterzwaagDrachten, Ureterp, Friesche Palen, Taalgrens.
lo•ana
lran(a) : Kust, Blija Holwerd, Wanswerd—Reitsum,
Birdaard, Rinsumageest, Dokkum, Dokk. diep, Lauwerszee.
Hindeloopen : la: n.
De isoglossen zijn aardrijkskundig vaag. Het woord is in plaatsen
zonder eenige bosschage, zooals er op de Klei en in het Waterland
vele zijn, bijna onbekend. In veler mond is het reeds vervangen door
het Nederlandsche „laan".
De vorm lo•ana hoorde ik af en toe ook als ld: na, waarschijnlijk in
analogie met 16:n, land.
§ 25. warrag, wósch — zv(o)áryag, march

(moede)

Loop : Lauwerszee, Dokk. diep, Dokkum, Rinsumageest—Akkerwoude, Roodkerk—Veenwouden, Hardegarijp, Tietjerk, Noordkleien Woudisoglosse tot voorbij Uilesprong, Langezwaag—Luxwoude,
Bovenknijpe—Kortezwaag, Oudehorne, Taalgrens.
Hindeloopen : wdreh.
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De isoglosse is van Uilesprong tot de Taalgrens nog al vaag.
Ten opzichte van woárrag valt hetzelfde op te merken als wat ik in
het Vijfde Hoofdstuk, § 20, van oán zeide.

§ 26. f oáyka

O rka f orka (vork)

Loop f oáyka f orka : Taalgrens, Surhuisterveen Gron. Opende,
Rottevalle, Nijega—Dr. Opeinde, Oudega—Smalle Ee, Veenhoop,
Noordklei- en Woudisoglosse, daarna Zuidhoekisoglosse tot voorbij Joure, Langweer—Haskerhorne, Langweer—Ouwsterhaule.
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foárka f' orka. Zuidhoekisoglosse van Scharsterbrug tot de kust.
f'èrka Plea: Scharsterbrug, St. Nicolaasga Oldeouwer, Folkga—Oosterzee, Lemmer.
Hindeloopen : f óyka.

§ 27. Ik skI•at

skè:t; mI•at

mè:t; grat

gè:t; fagrat

fagè:t

(ik schoot, mat, goot, vergat)

Loop : Zuidhoekisoglosse van de Tjonger af tot Rotsterhaule, daarna : Oudehaske, Stobbegat, Noordklei- en Woudisoglosse tot voorbij
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Uilesprong, vervolgens Boornbergum, Beets, Beetsterzwaag, Wijnj eterp, Donkerbroek, Taalgrens.

De isoglosse is aardrijkskundig zeer vaag.
Buiten de isoglosse is het paradigma der vier verba: ik sjit (c.q.
ook sjot, zie § 55), mjrt, jzt , fajrt; ik skrat, mr•at, grat, fagr•at, part.
skèttan, mèttan, gèttan, f agèttan. Daarbinnen zijn echter de praeterita :
ik skè:t, mè:t, gè:t, f agè: t.
Over geheel Friesland, doch in het Zuiden het meest, worden de
participia skèttan, mèttan, gèttan, f agèttan al vaak vervangen door
sjrttan, (c.q. sjóttan), mjrttan, jrttan, f ajrttan. Trouwens, G. J. dichtte
al : „Greate Pier wier glêd f o r j i t t e n, Al syn dwaen wier bute
witten". Dat was om 't rijm, kan men zeggen, doch hij zou het toch
niet gedaan hebben, als het toen niet reeds zoo gezegd was geworden.
Bij deze groep behooren van ouds ook slyta, sluiten en snyta, snuiten ; praet. slr•at of slè: t, p.p. slèttan; snr•at of snè: t, p.p. snèttan.Doch
van het laatste is thans overal het praet. zwak, en heeft het p.p. de
vocaal van den inf. overgenomen, terwijl van het eerste alleen nog
maar hier en daar, en dan nog slechts sporadisch, de oude vormen
worden gebruikt, maar overigens ook het praet. zwak geworden, en
het p.p. slèttan door slytan vervangen is.
De Hindelooper vormen zijn als volgt : inf. sè•ta, me:ta, jètta, f ójètta,
slyta, snyta, praet. ik ska: t, me:19 (dus : zwak geworden), ga: t, f óga: t,
slè at, (Holl. invloed ?) snyta (dus : zwak geworden) ; p.p. sè•tan, me:
tan, jèttan, f èjèttan, slytan, snytan.
.

-

§ 28. bjrnna bi•ana (boenen)
Loop : Bildtgrens, Wier—Berlikum, Beetgum, Beetgumermolen,
Lekkum—Jelsum, Miedum Cornj um, Miedum—Giekerk, Rij eerkerk Giekerk, Veenwouden, Kooten—Twijzel, Buitenpost—Oudwoude, Taalgrens.
Hindeloopen : be: na.
§ 29. gè: x

grids (gras)

Loop : Kust, Blij a Holwerd, Reitsum—Brantgum, Sijbrandahuis, Rinsumageest—Akkerwoude, Roodkerk Veenwouden, Bergumerheide, Bergum—Eestrum, Suameer, Garij p Nij ega, Eernewoude—Oudega, Eernewoude—Veenhoop, Uilesprong—Boornbergum, Uilesprong Beets, Tij nj e Terwispel, Gorredijk, Jubbega,
Taalgrens.
Hindeloopen : gèas : de è is kort, en de tweede component van den
diphthong nauwelijks te definieeren.
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§ 30. grip gr(j)rpp (mestvork)

Loop Taalgrens, Buitenpost—Augustinusga, Twijzel--Kooten,
Oostermeer—Drogeham, Nijega Witveen, Oudega, Veenhoop,
Noordklei- en Woudisoglosse, Haskerdijken—Uilesprong, Langezwaag—Luxwoude, Benedenknijpe—Bovenknijpe, OranjewoudKatlijk, Oudeschoot—Mildam, Taalgrens.
In het noorden van het gr(j)I9-gebied meest grl rp pa.

17
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Te Paesens en Moddergat zeggen de boeren gri j5a, de visschers nog
wel gri•apa. Wierum grjlppa naast gripa.
De isoglesse is aardrijkskundig eenigszins vaag.
§ 31. kjzmma — ki•ama (kammen)

Loop : Bildtgrens, Noordklei- en Woudisoglosse, daarna : Tietjerk
Hardegarijp, Bergum—Bergumerheide, Eestrum, Kooten, Twijzel, Buitenpost, Taalgrens.
Hindeloopen : ke: ma.
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De isoglosse is aardrijkskundig uitermate vaag en was moeilijk op
te nemen, omdat vooral in het gebied waardoor zij loopt, de Friesche
vorm van het verbum al vaak vervangen wordt door kamma. Hierbij
kan natuurlijk het subst. ka:m, kam, en vooral het dimin. en het mv.
daarvan, kamka en kamman, van invloed zijn, doch waarschijnlijker
komt het mij voor, dat het Nederlandsche woord zich doet gelden.
Trouwens, ook het subst. ka:m wordt bij jongeren al veel door kam
vervangen. Het feit, dat kammen thans veel als siervoorwerpen gebruikt worden, is hieraan zeker niet vreemd.
§ 32. satin, sein

sèi (d) (gezegd) . lain, lèin

lèi (d) (gelegd, gelegen)

Loop : Kust, Ferwerd Blij a, Reitsum—Brantgum, Rinsumageest, Roodkerk—Akkerwoude, Veenwouden, Bergumerheide, Bergum—Eestrum, Suameer—Oostermeer, Witveen, Dr. CompagnieSurhuisterveen, Gron. Opende—Surhuisterveen, Taalgrens.
Hindeloopen : sèid, lèid.
Op de grootere plaatsen binnen de isoglosse komen ook reeds de
vormen met n op.
De d achter lei (d) en sèi (d) wordt vooral in de Dongeradeelen nog
vaak gehoord.
Eenig onderscheid in het paradigma van lizza, leggen en lizza,
liggen, (op de Westergoosche Klei is de uitspraak le za, zooals ook
sizza er se•za is), wordt in geheel Friesland niet meer gemaakt.
Op het kaartje is, ter wille van de duidelijkheid, alleen het verschil
sain, sèin
sèi (d) aangebracht.
§ 33. rd:lja —rolja (rollen)

Loop : Taalgrens bij Kollum, Veenklooster, Kollumerzwaag,
Zwaagwesteinde, Kuikhorne, Bergumerheide—Bergum, Suawoude
Garijp, verder Noordklei- en Woudisoglosse tot de Tjongertaalgrens.
De isoglosse is aardrijkskundig vaag, vooral in het Noorden.
Voor ró:lja wordt, het meest in het Zuiden en langs de isoglosse, al
vaak rolja gezegd.
§ 34. g(j)èld — (g)jèlt (onbevrucht)

Loop : Taalgrens, Surhuisterveen—Gr. Opende, Witveen—Rottevalle, Nij ega Dr. Opeinde, Eernewoude Oudega, EernewoudeVeenhoop, Oldeboorn Uilesprong, Haskerdijken, Noordklei- en
Woudisoglosse tot de Tjongertaalgrens.
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In Barradeel, op de Noordklei en in de Noordelijke Wouden nog
veel gjèld, vooral op eenigszins afgelegen plaatsen.

In het gjált- gebied wordt ook vaak jôh gezegd.
Achter g(j)èld is duidelijk een d, achter (g)jdlt een t te hooren. Men
zegt voorts g(j)dlda, maar (g)jôltd aeijen.
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§ 35. tsjzn
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jln (tegen)

Loop : Bildtgrens, Noordklei- en Woudisoglosse tot Suawoude,
vervolgens : Suawoude, Bergum, Kooten, Buitenpost, Taalgrens.

De isoglosse is aardrijkskundig zeer vaag, en daarbinnen komt
naast jin ook al bijna bij iedereen tsj In voor. Vooral in het randgebied weten de menschen zelf gewoonlijk niet, dat ze nog wel vaak fin
inplaats van tsiin zeggen. De vorm veroudert snel.
Hindeloopen tj .rn.
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De Friesche vormen voor huis, luis, sluis, kluis
en muis, en hunne afleidingen

In den Zuidhoek wordt hy:z gezegd, de afleidingen zijn : mv. hyxan;
dim. hyska; als 1 ste lid eener samenstelling hys- ; als laatste lid eener
samenstelling -hy:z of -hys, het laatste zeker, als het eerste lid der samenstelling zeer sterk den klemtoon krijgt. De y: vertoont in den
Zuidoosthoek neiging tot verkorting.
In een als volgt ruwweg te isoglosseeren rayon : Kust, Zurich-Cornwerd, Pingj um Witmarsum, Burgwerd, Hartwerd—Nijland,
Tjalhuizen, I Jsbrechtum, Sneek, IJlst, Heeg, Zuidhoekisoglosse naar
de Kust terug, wordt gewoonlijk hu•az, soms ook hu:z, en vaak, vooral zuidelijk, ook hys gezegd. De afleidingen zijn daar : hyxan, hyska,
hys-, -hu• az of -hys.
Over geheel overig Friesland is het enkelwoord hu:z, doch zuidelijk dringt daarnaast hys (nooit het Zuidhoeksche -hy:z!) snel op.
Op de Klei, in een zuidelijke strook der Oostelijke Wouden, in een
noordwestelijke strook der Noordelijke Wouden, en in het Waterland
zijn de afleidingen : hyxan, hyska, hys-, -hu:z of -hys.
In een groot deel der Wouden, als volgt te isoglosseeren : Lauwerszee, Zwemmer, Westergeest, Kollumerzwaag, Zwaagwesteinde,Veenwouden, Hardegarij p, Tietj erk Bergum, Tietj erk Suameer, Noord
klei- en Woudisoglosse tot voorbij Veenhoop, Uilesprong Beets,
Tijnj e—Terwispel, Langezwaag Luxwoude, Bovenknij pe—Kortezwaag, Nieuwehorne, Taalgrens, zijn de afleidingen : huzan, hyska,
hus-, -hu:z of -hus. Deze isoglosse is uiterst vaag.
Van het woord lu: z, lu•az, ly:z of lys (luis) hebben de vormen dezelfde aardrijkskundige verdeeling, behalve dat te Hindeloopen lu• az
gezegd wordt, terwijl daarentegen in het hu•az-gebied deze vorm maar
zelden meer gehoord wordt. Voorts worden bij dit woord de u-vormen thans veel sneller dan bij hu:z verdrongen door y-vormen, zelfs
reeds in het zooeven geisoglosseerde Woudgebied. Dit is, duidelijk
waarneembaar, een gevolg van de gevoelswaarde, (y beschaafder
voor het volksgevoel dan u(:)).
Van het woord slu:z, sly:z, slys, sluis, en zijn afleidingen valt de
vocaal geografisch samen met die van hu:z enz., uitgezonderd in het
hu•az-gebied, waar slu:z of slys gezegd wordt. Grondwoord en afleidingen worden echter over geheel Friesland ook vaak direct uit het
Nederlandsch vertaald en hebben dan natuurlijk y.
Met klu:z, kly:z, klys, kluis staat het ook ongeveer als met hu:z
enz., doch het woord wordt weinig gebruikt, en de afleidingen nog
zeldzamer. Deze laatste hoort men vaak met u: als men u of y zou
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verwachten ; dit schijnt nieuwe „directe afleiding" van het grondwoord.
Het woord mu:z, my:z, muis, wijkt, wat de aardrijkskundige verdeeling der vormen betreft, vrij sterk van de voorgaande af.

In den Zuidhoek zijn de vocalen in grondwoord en afleidingen overeenkomend met die van hy:z.
Overal ten noorden van den Zuidhoek wordt mu:z gezegd ; daarnaast treedt ook nooit een vorm met y op, ook niet in de afleidingen.
Op het in het Negende Hoofdstuk, § 17, c aangegeven stuk van de
Hof, Friesche dialectgeografie

12
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Noordklei zijn de afleidingen : muózzan, muóska, muós- of muózza-,
-mu:z.

Over het geheele overige deel van Friesland buiten den Zuidhoek
zijn deze : muzan, muska, mus- of muza, -mu: z.
Op het kaartje zijn voor de duidelijkheid, alleen de vormen van
„huis" ingeteekend.
§ 37. hèi

hi, e n z. (hij ) . dou, ddu

du (jij)

Loop : Lauwerszee, Dokk. diep, Dokkum, Rinsumageest—Akkerwoude, Roodkerk Veenwouden, Giekerk Rij perkerk, LekkumRijperkerk, Noordklei- en Woud-isoglosse tot voorbij Eernewoude,
dan : Smalle Ee—Oudega, Drachten—Opeinde, Dr. Compagnie,
Taalgrens.
Hindeloopen : hi, du.
De hèi — hi-isoglosse (die ik zoo benoem naar dat woord van de
hierdoor geisoglosseerde groep, dat het meeste de aandacht trekt),
geldt voor de volgende woorden
dèi -- di, jou, (pers. vnw. 2de pers. enk. 3de en 4de nv.) :
hèi -- hi, hij (pers. vnw. 3de pers. enk. 1 ste nv., doch alleen in
proclisis: enclitisch wordt gewoonlijk overal er gebezigd, tenzij het
woord den klemtoon krijgt) ;
mèi mi, mij, (pers. vnw. 1 ste pers. enk. 3de en 4de nv.) ;
wi, wij (pers. vnw. 1 ste pers. mv. 1 ste nv. ; enclitisch gebruikt, blijft het in het hi-gebied gewoonlijk wi, doch in het hèi-gebied wordt het dan vaak, indien het den klemtoon niet krijgt, wa) ;
bèi bi, bij.

Geheel hetzelfde geldt voor Hindeloopen.
Een thans, behalve te Hindeloopen, overal door jo, onbeklemtoond
vervangen Pi ji , jij (in 't Friesch de beleefsheidsvorm van het
pers. vnw. 2de pers. enk. 1 ste nv., )zal wel geheel dezelfde isoglosseering gehad hebben.
Voorts wordt in het hi-gebied (doch nooit te Hindeloopen), soms
si, zij, gebruikt. Zie hierover nader de volgende §.
De vocaal der vermelde pronomina heeft in het hèi-gebied nog
vaak iets i-achtigs, als ze enclitisch gebruikt worden. Zoo ook bèi.
Een en ander is zeer sterk verneembaar op de Klei ten noorden van de lijn Harlingen Leeuwarden.
Diphthongeering der oude i heeft op de hierboven vermelde
uitzonderingen na in het Friesch overal plaatsgehad, indien deze
vocaal aan het stameinde voorkwam, al of niet na voorafgaande apocope van den stamsluitenden consonant.
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Of, en in hoeverre dit onder niet-Frieschen invloed geschied is, wil
ik hier in het midden laten. Ik persoonlijk geloof wèl aan dien invloed.
Aanvankelijk meende ik eigen-Friesche mutatie waarschijnlijk te
moeten achten, wijl in het Noordoosten niet hèi enz., doch hei enz.

gezegd wordt. Dit scheen een tusschenstadium van i: naar èi. In diezelfde streek echter wordt ook de met e i te schrijven diphthong èi,
als ei gesproken ; ik neem derhalve liever analogiewerking aan. (Zie
echter ni: z -- ne: z, ne• iz, § 60. 1)
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In woorden met oude f waarvan de stam afgesloten bleef met een
van ouds daartoe behoorenden consonant, heeft in het Friesch nooit
diphthongeering plaats gehad.
Vermeld dient nog, dat in het Hindeloopers de oude i zich, zij 't
met eenige verkorting, ook gehandhaafd heeft in woorden waaruit de
stamafsluitende vocaal verdwenen is. Men zegt daar dus b.v. sni•-a,
snijden, swi•-a, zwijgen, enz., woorden die overigens over geheel
Friesland met èi, Noordoosthoek e•i, voorkomen.
In den Zuidwesthoek wordt ook het aanw. en betr. vnw. di, die,
gewoonlijk als dèi gesproken ; hier schijnt analogiewerking van dèi,
jou, in 't spel. Trouwens, dit komt over geheel Friesland al voor,
zij 't nog sporadisch.
De vorm ddu is alleen eigen aan den Zuidwesthoek.
,

§38. sèi,sa ja ja(z ij, pers. vnw. 3e pers. vr. enk.,
lste nv., en pers. vnw. 3de pers. mv. iste nv.)
,

Oudega, vervolgens : Drachten,
Loop : als de vorige tot Smalle Ee—Oudega,
Beetsterzwaag—Ureterp, Siegerswoude, de Wilp, Taalgrens. Voorts
ja nog sporadisch te Bakkeveen en Haulerwijk.
Hindeloopen : j o (vr. enk.) , j è (mv.) .
Eenig onderscheid tusschen enk. en mv., zooals te Hindeloopen,
is er in het ja, ja-gebied niet. In het noorden er van wordt in beide
gevallen ja (met volkomen neutrale vocaal) gezegd; in het (kleinere)
zuidelijke deel er van ja. Voor ja wordt soms ook si gezegd : dit
schijnt een jonge, opkomende vorm. In enclisis is het meest, behalve
als het vnw. den klemtoon krijgt, sa, evenals elders in Friesland. In
het sèi-gebied wordt ook proclitisch meestal sa gezegd, als het woord
den klemtoon niet krijgt.
§ 39. stjè(•)y(ya)

stjrr(ya) (ster)

Loop : Bildtgrens, Britsum—Stiens, Wij ns Oudkerk, GiekerkOenkerk, Veenwouden Roodkerk, Rinsumageest—Roodkerk, Birdaard Oudkerk, Birdaard Wanswerd, Bornwerd Reitsum, Brantgum Holwerd, Hantumhuizen—Hantum, Nes Wierum, Kust.
Hindeloopen : sti•ara.
De isoglosse is aardrijkskundig vrij vaag.
De è van stjè(•)r(r9) is vaak half lang ; de toonlooze uitgang van dezen vorm, alsook van stjir (72), wordt reeds vaak verzwegen.
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Ik gon, wèi (c.q. wi) gonna
§ 40. ik gran, wèi (c.q. wi) gran(a)
.rk stdn,
(i k g a, w ij g a a n). rk stran, wèi (c.q. wi) stran(a)
wèi (c.q. wi) stènna (i k s t a, w ij s t a a n)

Loop : Bildtgrens, Stiens, Britsum, Miedum Wij ns, Miedum-

Giekerk, Miedum—Rijperkerk, Tietjerk, Bergumerheide, TwijzelZwaagwesteinde, Kollumerzwaag, Veenklooster, Oudwoude, Taalgrens.
Hindeloopen : ik ga: n, wi ga: na ; ik sta: n, wi sta: na.
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De vormen gelden ook voor den 2den en 3den pers. mv., dus: jzmma gonna, stónna ; sèi (c.q. ja, si) gonna, stónna.
Blijkbaar behooren gon(na) en stón (n9) bij oudfr. g u n g a en
stand a, gr an (a) en str ana daarentegen bij oudfriesch g a n en
st a n.
In mijn jeugd hoorde ik van oude menschen in het gon (na) -gebied
nog wel gong(a). De tegenwoordige vormen zijn waarschijnlijk ontstaan in analogie met stdn (na) .
Voor ik gran, wèi (c.q. wi), sèi, (c.q. 0, ja of si) gran(a) hoort men
thans, vooral in de Wouden, dikwijls gjzn(na). Hier schijnt analogiewerking van bagjinna, beginnen, in 't spel.
Op het kaartje zijn ter wille van de duidelijkheid, alleen de enkelvoudsvormen van het eerste woord ingeteekend.
§ 41. he:g he: g (hoog) . hichta hóchta (hoogte)
Loop : Taalgrens, Buitenpost—Augustinusga, Drogeham, Witveen—Surhuisterveensterheide, Witveen—Rottevalle, Nijega— Opeinde, Oudega—Smalle Ee, Eernewoude—Veenhoop, Oldeboorn,
Tjallebert—Gersloot, Benedenknijpe, Katlij k Bovenknij pe, Mildam, Taalgrens.
Hindeloopen : haig en haichta.
De isoglosse is van Oldeboorn tot de Tjongertaalgrens vaag.
§ 42. De vb. komma en nzmma (komen, nemen)
De inf. van komma, komen, alsmede de persoonsvormen v an den
praesens, zijn over geheel Friesland gelijk.
Het praet. is op de Noordklei en in een smalle strook der Noordelijke Wouden ka:m. Ook op de Westergoosche Klei ten noorden van
de lijn Harlingen Leeuwarden (ruw geschat) hoort men deze vorm
nog vaak. Ten zuiden dier lijn, op de Klei, in het Waterland, en in
den Zuidhoek, heeft, behalve te Hindeloopen, waar men kd: m zegt,
ka:m of, voor zoover den Zuidhoek betreft, waarschijnlijk kó:m,
echter reeds overal plaats gemaakt voor kwa:m, een compromisvorm,
schijnt het, tusschen ka:m en Ned. k w a m, die de laatste eeuw
snel veld gewonnen heeft naar het Noorden en dit nog doet.
Het part. pr. is in de hierboven genoemde streken meest komd,
doch op de Westergoosche Klei ten noorden van Bolsward, alsook op
de Oostergoosche Kleistrook tusschen Sneek en Leeuwarden, hoort
men daarnaast nog veel komman. In de zooeven aangeduide Woudstrook is het steeds ka:m; op de Noordklei meest nog komman, soms
reeds komd, en ook vaak ka:m.
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Geen der tot nu toe genoemde verschillen is isoglosseerbaar.
In een groot deel der Noordelijke, de geheele Oostelijke Wouden en
een strook van den Zuidoosthoek zegt men echter kó: m, als praet.
en part. pr. beide, en dit verschil is wel te isoglosseeren :

ka: m, kwa: m — kó: m (kwam).
kommen, komd, ka:m kó: m (gekomen) .

Loop : Taalgrens, Oudwoude—Buitenpost, Veenklooster, Kollumerzwaag, Zwaagwesteinde, Veenwouden, Hardegarijp Bergumerheide, Tietjerk, Wartena—Suawoude, Wartena—Eernewoude,
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Noordklei- en Woudisoglosse tot Haskerdijken, vervolgens: Haskerdijken, Stobbegat, Oudehaske, Ousterhaule, Oldeouwer—Rotsterhaule, Delfstrahuizen, Tj ongertaalgrens.
De isoglosse is in het Noorden en Zuiden aardrijkskundig eenigszins vaag.
In de dorpen in de nabijheid van Heerenveen komt naast kd: m de
vorm kwam op, ook zoowel voor „kwam" als voor „gekomen".
Van het vb. nimma is het praet. binnen het kd: m-gebied nd: m,
alspok meest in den Zuidhoek; overal elders na: m. Het p.p. is binnen het kd: m-gebied n6: m, en correspondeert overal elders met
komman, komd en ka: m.
§ 43. bop pa bo: van (boven)
Loop : Kust, Blija Holwerd, Lichtaard, Rinsumageest, Veenwouden, Bergum, Garijp, Oudega, Boornbergum, Beetsterzwaag, Wijnjeterp, Haule, Taalgrens.
De isoglosse is aardrijkskundig zeer vaag. De vorm bo: van wint in
het Noordklei- en Woudgebied snel veld, doch schijnt door de Noordklei- en Woudisoglosse tegengehouden te worden. Nog overal in het
bo:van-gebied hoort men sporadisch, meest van ouderen, ook nog wel
boppa. Op de Noordklei is boppa zelfs nog overwegend, hier en daar.
Het Hollandisme bo: van heeft zich uit de grootere plaatsen, vooral
het snel groeiende Drachten, over den omtrek verspreid. Het werd in
mijn jeugd in deze plaatsen vaak alleen nog gebruikt ter aanduiding
van de bovenverdieping van een burgerhuis. Het was in den tijd dat
de kleine burgerij den zolder van het huis op meer modernen voet
ging inrichten ; er werden slaap- en zelfs woonvertrekjes op aangebracht ; de ladder werd vervangen door een trap, enz. Daardoor wijzigde zich de bestemming, en de benaming souder geraakte in
onbruik. Ze was min of meer onjuist geworden, en vooral ook niet
„deftig" genoeg meer. „Op 'e souder sliepe" was vroeger iets voor
kinderen en dienstboden ; nu men er logeerkamertj es had en soms
ook zijn eigen slaapvertrek, kon men dat toch niet meer zoo blijven
noemen!
Zoo is het gebruik van de aanduiding bo: van voor : op de eerste
verdieping, gewoonte geworden, want bob/a was te algemeen van
beteekenis. Maar al spoedig verdrong de nieuwe vorm de oude bij
velen geheel, ook in de algemeene beteekenis van het woord.
Het gaat met zulk een snelle vormwisseling wel heel eigenaardig.
Nog altijd zijn er heel vele bewoners van het bo:van-gebied, die u, als
ge hun vraagt wat ze gewoon zijn te zeggen : boppa of bo:van, zonder
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aarzelen antwoorden : bo p pa, Maar ge kunt langen tijd met hen omgaan, zonder ooit dezen vorm van hen te hooren. En als ge er hen
opmerkzaam op maakt, dat ze altijd bo: van zeggen, zijn ze verwonderd, en weigeren zelfs vaak, u te geldoven.

§ 44. s11 p pa -- se: pa (zeep)

Loop: Kust, Hallum Marrum, Wanswerd, Oudkerk--Birdaard,
Rinsumageest, Dokkum, Dokk. diep, Lauwerszee.
Hindeloopen en Makkum : sip; te Makkum echter ook reeds veel
si^p pa.
;

l 86

ONDER-ISOGLOSSEERINGEN

§ 45. y.zkka

ye: ka (reiken)

Loop : Kust, Holwerd—Ternaard, Reitsum—Brantgum, Bornwerd Aalsum, Dokkum, Dokk. diep, Lauwerszee.
Hindeloopen : ye: ka.

§ 46. djè(•)rra — djzrra (dooier)

Loop : Bildtgrens, Berlikum—Beetgum, Engelum—Beelgumermolen, Noordklei- en Woudisoglosse tot voorbij Suawoude, dan:
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Wartena—Eernewoude, Noordklei- en Woudisoglosse tot voorbij
Veenhoop, dan : Uilesprong—Tijnje, Langezwaag—Luxwoude, Oudehorne, Taalgrens.
In Oostdongeradeel hier en daar ook djè•ra. Dit schijnt het gevolg
van analogiewerking van stje(•)r(ya).
Te Hindeloopen schijnt het woord geheel onbekend ; men spreekt
daar van het „geel fan 't aei" ; dat doet men trouwens ook elders hoe
langer hoe meer.
§ 47. ble:k --- blikka (bleekveld)

Loop : Bildtgrens, Britsum—Stiens, Wijns, Giekerk—Oenkerk,
Rij perkerk Roodkerk, Bergumerheide, Twij zel Kollumerzwaag,
Veenklooster, Oudwoude, Taalgrens.
Hindeloopen : blr: k.
Het verbum is overal blikka, bleeken.
§ 48. he:l -- hi • al --- he:l (heel)

Loop he:l hi•al: Lauwerszee, Dokk. diep, Dokkum, Rinsumageest—Akkerwoude, Roodkerk Veenwouden, Hardegarijp, Bergumerheide, Bergum—Eestrum, Bergum—Suameer, Garij p Suameer.
he:1 --- h0:1: Eernewoude—Veenhoop, Oldeboorn, Haskerdij ken
Uilesprong, Tj alleberd Luxwoude, Benedenknijpe, Katlijk, Mildam, Taalgrens.
hi•al he:l: Suameer—Oudega, Nijega—Opeinde, RottevalleDr. Compagnie, Surhuisterveen—Gron. Opende, Taalgrens.
Hindeloopen : hrl.
De vormen hi•al en hs:l zijn in terugtrekkende beweging voor he:l;
dientengevolge zijn de isoglossen vaag. De vorm he:l maakt het snelst
veroveringen als adjectief, in de bepaalde beteekenis : niet stuk.
§ 49. de:la diala (deelen)
Loop : Lauwerszee, Zwemmer, Driesum—Westergeest, Veenwouden—Zwaagwesteinde, Bergumerheide, Bergum—Eestrum, Suameer, Rottevalle—Witveen, Gr. Opende—Surhuisterveen, Taalgrens.
Hindeloopen : dna.
De vorm diala wordt vrij snel teruggedrongen. In het gebied, waar
zij nog voorkomt, wordt, vooral in de grootere plaatsen en bij meer
ontwikkelden, de:la er reeds vaak naast gehoord.
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§ 50. rè:g

rich (rug)

Loop : Kust, Gaast, Allingawier, Schraard, Schettens, BurgwerdWitmarsum, Lollum—Arum, Hitsum Achlum, Franeker, Peins
Ried Tzummarum, Wier, Bildtgrens.
-Dongjur,
Hindeloopen : rè• ag.

§ 5 1. brè:ga -- brzgga, (brug)
Loop: Kust, Gaast, Allingawier Schraard, Burgwerd—Witmarsum, Lollum Arum, Achlum—Kimswerd, Kust.
Hindeloopen : brè• aga, Witmarsum : briigga.
,
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§ 52. grèppal grr/dal (greppel)
Loop : Bildtgrens, Noordklei- en Woudisoglosse tot voorbij Jelsum, daarna : Lekkum—Jelsum, Wijns, Rinsumageest—Birdaard,
Rinsumageest—Dokkum, Akkerwoude, Murmerwoude, Dantumawoude, Wouterswoude, Dokk. Nieuwezijlen.
De isoglosse is opgenomen door te vragen naar de benaming van de
gegraven afwateringsgreppel tusschen de akkers van een weiland.
Gebleken is daarbij, dat op de Klei ten noorden van de lijn Harlingen—Leeuwarden meer gesproken wordt van f uóyga dan van grèppal,
c.q. grrppal, dat in de Noordelijke Wouden meest goàtta, soms ook
groppa, en in de Oostelijke Wouden meest groppa gezegd wordt. De
benaming grè/4al, c.q. grrppal, is daarnaast echter wel altijd bekend,
en het verbum is steeds grèppal?a, c.q. grrppalf a.
De woorden goàtta, c.q. go • ata, en groppa zijn ook buiten de hier genoemde gebieden wel in gebruik, doch go•ata alleen voor in een straat
aangebrachte waterlossingen en dakgooten e.d., en groppa alleen
voor stalgrup. De benaming f uóyga (Zh. f'órga), voor, is buiten den
bouwhoek weinig bekend. Dat ten noorden der lijn Harlingen—Leeuwarden een w e i landgreppel ook zoo genoemd wordt, moet wel het
gevolg zijn van het feit, dat daar het bouwbedrijf domineert. De
fuórga (in engeren zin de ploegvoor, in breederen de waterloop tusschen twee bouw akkers), kreeg daardoor bij velen de beteekenis
van afwateringsgoot tusschen akkers in 't algemeen.
§ 53. me: "ska mr• »ska, mranska (mensch)
Loop : Bildtgrens, Hijum, Wanswerd—Reitsum, Birdaard, Rinsumageest, Akkerwoude, Murmerwoude, Driesum, langs de Zwemmer naar zee.
Ferwerderadeel mrnska,Westdongeradeel meest duidelijk mr•anska.
Oostdongeradeel vaak slecht te onderscheiden tusschen mr•anska en
mrsnka.
Hindeloopen : mr• raska.
Friesche woorden als f e: nstar, venster, me: rast, minst, we: nsk
wensch, le: nz, lens, gre: nz, grens en Groningen, tre: nz, trens, die in het
overgroote gebied van Friesland waarin me:aska gezegd wordt, eveneens met genasaleerde e: voorkomen, worden met genasaleerde r•
gesproken waar men mr raska, en zoo vaak ook waar men mr•anska
zegt, doch er zijn daaronder ook, bv. gye: nz, Groningen, en Re:rasa,
een mansnaam, die daar een genasaleerde ra hebben.
Van f e: nstaz, gre: nz en re: nza komt in de noordelijker Wouden
ook nog een uitspraak met genasaleerde di voor.
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§ 54. barka — riuwa, rjowa (hooihark)

Loop: Kust, Hallum—Marrum, Wanswerd, Wijns—Oudkerk,
Miedum—Giekerk, Noordklei- en Woudisoglosse tot zuidelijk van
Veenhoop, Tijnje—Beets, Lippenhuizen—Beetsterzwaag, HemrikBeetsterzwaag, Hoornsterzwaag Wij nj eterp, Donkerbroek—Wij nj eterp, Donkerbroek—Haule, Taalgrens.
Paesens en Moddergat : ri.auwa.
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De scheiding rjowa riuwa is als die van bljowa bliuwa enz.,
Vijfde Hoofdstuk, § 12.

§ 55. sjltta sjótta (schieten)

Loop : Taalgrens, Bakkeveen—Haulerwijk, Duurswoude, Beetsterzwaag, Beets, Veenhoop —Uilesprong, Grouw—Oldeboorn, GrouAkkrum, Terhorne—Stobbegat, Haskerhorne—Oudehaske, Haskerhorne—Ousterhaule, St. Nicolaasga—Ousterhaule, Follega, Tacozijl—Lemmer.
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Hindeloopen : sé•ta.
De isoglosse is aardrijkskundig eenigszins vaag.

§ 56. (h)jitta hits (heeten, noemen)
Loop noordelijk verschil: Kust, Wijnaldum—Pietersbierum, Franeker, Welsrijp, Bajum, Huins, Jorwerd, Weidum, Wij tgaard
Goutum, Wirdum—Goutum, Warga, Wartena, Eernewoude—Garijp, Oostermeer—Suameer, Drogeham—Kooten, Surhuizum, Taalgrens.
.
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Loop zuidelijk verschil : Kust, Workum—Hindeloopen, Brandeburen, Oudega, Harich, Ypecolsga Balk, Wyckel, Sloten, Tjerkgaast, Follega, Oosterzee Lemmer, Kust.
Hindeloopen : he: ta.
De isoglosse is vaag ; de vorm hits wint hier en daar veld. De h van
h jrtta wordt noordelijk op de Westergoosche Klei en in het geheele
Noordkleigebied nog zwak gehoord.
§ 57. (h)jit — hit (heet). (h)jitsja — hit* (hitte geven)
De isoglossen zijn dezelfde als die van de vorige §, maar nog vager.
Ook hit wint veld, en naar 't schijnt is het dit woord dat in dien vorm
het eerst overgenomen wordt, en dan hite, noemen, meetrekt.
Hindeloopen : he:t en he: tja.
De h van (h)jit en (h)jitsj9 wordt noordelijk op de Westergoosche
Klei, en in het geheele Noordkleigebied nog zwak gehoord.
§ 58. Het vb. hó: da (houden)
Behalve te Hindeloopen, waar ha•lda gezegd wordt, en te Koudum
e. o., waar men nog wel ha da hoort, is over geheel Friesland de inf.
van dit vb. ha: da. Ook de persoonsvormen van den praesens hebben
deze vocaal. Echter dient opgemerkt, dat in het Zuiden, op de Westergoosche Klei en in het Waterland de d, indien, zooals in den inf.,
intervocaal, dikwijls tot r is geworden. (Dus : ha: ra)
Het praet. is te Hindeloopen h'èlda, ouderen nog hr•alda, overigens
in het Zuiden hèud, op het grootste deel der Westergoosche Klei en in
het Waterland houd (a) . Op het noordelijk deel der Westergoosche
Klei is het hier en daar, op de Noordklei bijna overal ha: dà (dus:
zwak.)
Het part. pr. is te Hindeloopen h'èldan, ouderen nog hr•aldan, overigens in het Zuiden haudan, op het grootste deel der Westergoosche Klei en in het Waterland houdan. Op het noordelijk deel der
Westergoosche Klei is het hier en daar, en op de Noordklei bijna overal, hè: dan.
Deze 6:-vormen van praet. en part. worden echter hoe langer hoe
meer door ou-vormen vervangen.
Isoglosseerbaar is geen dezer verschi llen.
Dit is wel het geval met de hier genoemde vormen eenerzijds, en
die van de Oostelijke Wouden, die de 1 behouden hebben, anderzij ds.
-

Hof, Friesche dialectgeografie
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Hier volgt dus de isoglosse:
houd, houdan hold, holdan (hield, gehouden) .
Loop : Taalgrens, Buitenpost—Augustinusga, Drogeham—Surhuizum, Drogeham —Surhuisterveen, Oostermeer Witveen, Sua-

meer—Nijega, Oudega—Dr. Opeinde, Smalle Ee, Boornbergum,
Veenhoop—Uilesprong, Oldeboorn—Uilesprong, Haskerdij ken
Uilesprong, Gersloot, Heerenveen, Noordklei- en Woudisoglosse tot
de Tjongertaalgrens.

ONDER-ISOGLOSSEERINGEN

195

Dese isoglosse is aardrijkskundig eenigszins vaag ; houd, houdan
wint gedurig veld.
In de kern van het 1-gebied wordt niet hold, holdan, doch hold, holdan gezegd. Deze kern is als volgt te isoglosseeren :
hold, holdan hold, holdan, (hield, gehouden) .
Loop : Taalgrens, Surhuisterveen—Gr. Opende, Rottevalle—Dr.
Compagnie, Drachten, Boornbergum, Beets, Uilesprong, Luxwoude,
Langezwaag, Bovenknijpe, Katlijk, Mildam, Tjongertaalgrens.
Deze isoglosse is zeer vaag, en ik heb opgemerkt, dat binnen langs
den rand van het 6-gebied vaak als praet. hold, als p.p. echter holdan
gezegd wordt. Dit heeft mij doen vermoeden, dat de 6 feitelijk de vocaal van het praet. is, in analogie waarmee men als p.p. holden is gaan
zeggen. Waarschijnlijk wordt het dus, dat het praet. hold het oudfr.
praet. h i 1 d is (vgl. lrlk lólk, skald skóld en meer dergelijke
wijzigingen) .
§ 59. skru:v

—

skry:v (schroef) . skru: va

—

skry: va (schroeven)

Loop : Surhuizum—Surhuisterveen, Kooten—Oostermeer, Bergum—Suameer, Garijp, Noordklei- en Woud-isoglosse tot voorbij
Uilesprong, Luxwoude, Langezwaag, Bovenknijpe, NieuwehorneMildam, Tjongertaalgrens.
De isoglosse is uiterst vaag. Langs den y:-kant ervan hoort men
veel meer de vormen met u: dan die met y: en in het geheele y:-gebied komen naast de y:-vormen snel vormen met u op, hetgeen duidelijk overname van de vocaal van het Nederlandsche woord is. De
meer ontwikkelden gaan hierbij voor.
Het merkwaardige van de vormen skry:v en skyy: va, die ik voor
toevallig den bal niet misslaande hypercorrecties houd, is wel, dat ze
juist voorkomen in het gebied dat overigens de u(:)-vormen der
woorden met wgm. u het langst bewaart.
Op het kaartje is voor de duidelijkheid alleen het subst. ingeteekend.
§ 60. ni:z

ne: z, ne•iz (daareven, zoo juist)

Loop : Surhuizum—Surhuisterveen, Drogeham—Witveen, Oostermeer—Witveen, Dr. Opeinde Rottevalle, Smalle Ee—Drachten,
Beets—Beetsterzwaag, Uilesprong, Gersloot, Benedenknijpe—Langezwaag, Bovenknijpe, Oranjewoud, Rottum, St. Johannesga, Rotsterhaule, Delfstrahuizen, Tj ongertaalgrens.
De isoglosse is nog al vaag, en dit vooral van Gersloot af naar het
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Zuiden, omdat in die streken het woord niet vaak voorkomt. In
den Zuidhoek kent men het in 't geheel niet.
Meermalen hoorde ik, l an gs de isoglosse, ni: nz en ne: nz (nooit
ne•inz). Deze nasaleering van de vocaal moet gevolg zijn van analogiewerking van woorden als zvi: nsk, scheluw, scheef, me: ns (ka), mensch.

De vormen ne:z en neiz (de laatste wordt vooral te Drachten en
ten oosten dier plaats gehoord), zijn merkwaardig.Immers, het woord
ni:z is oudfr. n 1, nieuwfr. ièi nei, met adverbiale s. In het ni:zgebied schijnt men, toen oudfr. n i er tot nèi werd, de afleiding van
,
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uit ni niet meer gevoeld te hebben, zoodat de i: in ni:z bleef.
Daarentegen moet in het ne:z, neiz-gebied de afleiding toen nog wel
gevoeld, en de z niet als stamafsluitend aangemerkt zijn, daar
anders, volgens den Frieschen regel (die geen uitzonderingen kent),
de oude i ook daar in dit woord bewaard zou zijn. En waar nu, behalve neiz (e1 is in het Noordoosten de gewone diphthong die aan
elders gehoorde ai of èi beantwoordt) ook, en niet maar sporadisch,
doch over een breede, het neiz-gebied omvattende, strook ne:z
voorkomt, heeft het er al den schijn van dat dit woord, met dien
tusschenvorm, het bestaan van een eigen-Friesche i: èi-mutatie bewijst. Echter, het grondwoord, oudfr. n 1, nieuw, waarvan dan toch
bij de mutatie uitgegaan zou moeten zijn, is over het geheele ne:z,
ni:z

nriz-gebied nei.
De dim. vorm van ni:z is niskas, van ne:z ne•skas, van neiz neiskas.
Voorts hoorde ik naast ne:z en neiz in Opsterland en Schoterland ook
nog ne: san, neisan, blijkbaar gevormd in analogie met a: "san, aanstonds, dat juist het tegendeel van ni:z enz. is.

NEGENDE HOOFDSTUK
HET PLAATSMAKEN VAN u- VOOR y-KLANKEN IN HET
FRIESCH
§ 1. Inleidende mededeelingen
In dit hoofdstuk, voor hetwelk ik, naar men later bemerken zal,
niet zonder reden een in uiterst voorzichtige bewoordingen gestelden
titel koos, zal ik zoover mij mogelijk is de Friesche zijde belichten
van een verschijnsel dat de laatste jaren sterk de aandacht der germanisten trekt.
Een korte inleiding, ten dienste van wie niet op de hoogte zijn, ga
vooraf.
In sommige deelen van het germaansche taalgebied, is in een meer
of minder groot aantal van de woorden wier germaansche stamvocaal
een u-klank was, deze vocaal tot een y-klank geworden.
Verreweg de voornaamste groep der woorden waarin dit proces
zich heeft voorgedaan, wordt gevormd door die, waarvan in het
West-germaansch de stamvocaal een door 4 (u:) voorgestelde lange
u-klank was.
In het Middelnederlandsch werd wgm. u nog vertegenwoordigd
door een enkelvoudige y-klank (y: of y) . Men kan ongeveer nagaan,
dat deze in het noorden van de Hollandsche provinciën pas in de 16e
en 17e eeuw geleidelijk vervangen is, behalve voor r, door den
diphthong di (geschr. ui), waarschijnlijk onder Zuid-Nederlandschen invloed.
Ik vestig daarop in het bijzonder de aandacht, omdat het voor de
kwestie die ons zal bezighouden van belang is, te weten, dat in die
eeuwen, althans in den aanvang van het tijdperk, dat zij omvatten,
de meeste bewoners van de Hollandsche provinciën de woorden waarin het geijkte Nederlandsch thans de u i heeft, met een y-klank
spraken.
We mogen aannemen dat tot in de 16e eeuw wgm. u in het Friesch,
ofschoon ze in sommige woorden waarschijnlijk al verkorting ondergaan had, kwalitatief nog in alle desbetreffende woorden bewaard
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gebleven was. Wel geven sommige afwijkende woordspellingen ons
te denken, doch conclusies kunnen we daaruit niet trekken : de vroegere spelling is voor den taalvorscher nog meer dan de tegenwoordige
een rietstaf.
In Gysbert Japicx' taal (eerste helft der 17e eeuw), valt ons allereerst op, dat wgm. u voor m tot o geworden is. Het oudfr. t hum a,
duim, is bij hem reeds t o m m e; s k u m, schuim, is s k o m, enz.
Dit kan natuurlijk alleen het geval geweest zijn op de Westergoosche
Klei en in den Zuidhoek, want zooals wij weten is op de Noordklei en
in de Wouden op een enkele uitzondering na de u voor m nog heden
bewaard, zij 't verkort. (Vierde Hoofdstuk §§ 2 en 4).
Voor 't overige schijnt in G. J.'s tijd de oude u-klank nog in verreweg de meeste oude u-woorden de overheerschende te zijn geweest.
Zijn spelling van sommige maakte het echter vrijwel zeker, dat hij
deze met een y-klank heeft willen afbeelden. Hierover later nader.
In elk geval staat het wel vast, dat minstens om dien tijd, doch
waarschijnlijk al eerder, in Friesland het plaatsmaken van u- voor
y-klanken ingetreden is. Dit proces, dat niet alleen de woorden met
wgm. u omvat, doch ook andere, waarvan de vocaal met die van de
eerste is samengevallen, werkt nog steeds door.
Verschillende vraagstukken doen zich hierbij voor, en wachten op
een oplossing. Hoe werkt dit proces, wààr werkt het, en in welke
richting ? Waar begon het ? En dan deze, waarop ik hier boven in de
eerste alinea doelde : is deze u > y-mutatie een eigen-Friesche, d.w.z.
een zonder invloed van buiten aangevangen en doorgezette, spontane
klankwijziging, of is de y, in de plaats tredende van u, een importartikel, en zoo ja, vanwaar hebben de Friezen ze geimporteerd?
Dr. Kloeke, die de zeer zeldzaam voorkomende gave bezit, taalwetenschappelijke meeningen te kunnen uiten in een vorm, die ze
ook voor belangstellende leeken aantrekkelijk maakt, betoogt in zijn
Expansie", dat in Nederland het verdringen van de oude u door y
een kultuurhistorisch verschijnsel is, waarschijnlijk toe te schrijven
aan den invloed van de Hollandsche provinciën, en van de stad Amsterdam in 't bijzonder.
Op het te Leeuwarden gehouden „Grootfriesch Congres" van 1927,
waarop ook dr. Kloeke aanwezig was, heb ik in mijn voor dat congres gehouden lezing eenige beschouwingen van zeer voorloopig karakter gehouden over de strekking van diens, toen pas verschenen,
betoog, voor zoover Friesland betreft.
Ik verklaarde, het tot op zekere hoogte met hem eens te zijn : er
was werkelijk een sterke Hollandsche invloed waarneembaar bij het
plaatsmaken van u voor y in het Friesche taalgebied. Ik gaf daarvan eenige voorbeelden.
„
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Echter, zoo zeide ik, was er tegen dr. Kloeke's meening, die kortweg hierop neerkwam : „Hoe meer uu's, (= y's) hoe sterker de Hollandsche invloed", (zie „Expansie", blz. 84) in haar a 1 g e m e e nh e i d wel een en ander in te brengen.
Vooreerst kon geconstateerd worden, dat voor labialen, gutturalen
en r de oude u-klank meestal áf bewaard gebleven was, óf een eigen
Friesche ontwikkeling doorgemaakt had. Dr. Kloeke had (zie „Expansie", blz. 84) „nog niet geheel willen ontkennen, dat de uu voor
bepaalde consonanten gemakkelijker burgerrecht verkregen had dan
voor andere", doch liet hierop volgen: „ ook al schijnt mijn kaart
met de totaal verschi llende verbreidingsgebieden van h u u s en
m u u s wel zeer daartegen te pleiten."
In de tweede plaats scheen het mij toe, dat de korte u-klank gemakkelijker plaats maakte voor een y-klank dan de lange, (u:), het..
geen al evenzeer op Frieschen invloed bij het proces wijst.
Ten derde meende ik te mogen zeggen, dat er, althans wat de u >
y-mutatie betreft, van geen direct en invloed van de ontfrieschte stadsdialecten op het Friesch sprake was, wijl we anders afnemende „y-kringen" om de desbetreffende steden zouden moeten waarnemen, (zooals zich om een steen dien men in 't water werpt, rimpelingen uitkringen), en dit is absoluut zoo niet. Te Goutum, Marssum en Lekkum bv., dorpen die onder den rook van Leeuwarden liggen, is het getal u-vormen even groot als in verder van de stad gelegen dorpen en hetzelfde v al t te constateeren om iedere ontfrieschte
stad heen.
Ten vierde wist ik (mijn dialectgeografische nasporingen hadden
me dit toen al geleerd ; men zie hierover het Tweede Hoofdstuk, §§ 2
en 5, en vooral het bij de laatste § behoorende staatje), dat opmerkelijk veel u y-isoglossen samenva llen met de isoglosse van de meest
markante taaleigenaardigheden van den Zuidhoek. Waar het nu toch
wel een groot wonder zou mogen heeten, dat de Hollandsche invloed,
wat betreft de groote groep der alleen-Zuidhoeksche y-woorden, zich
in de 16de en 17de eeuw zou uitgestrekt hebben tot een zeker veel
oudere en eigen-Friesche dialectscheiding, niet verder maar ook juist
tot zoover, daar scheen dit feit er op te wijzen dat er een zekere saamhoorigheid bestond tusschen de y uit u, en de overige deelen van het
tegenwoordige Zuidhoekster vocaalsysteem.
Ten vijfde kon ik mededeelen, dat, behoudens een enkele uitzondering, de vocaal-kwantiteit der Zuidhoekster y-woorden, of althans
van die van het Zuidhoekster kerngebied, volmaakt overeenkomt
met die der overeenkomstige overig-Friesche u-woorden. Indien men
dus geloofde, zoo zeide ik, dat Zuidhoekster vormen als hy:z en l y: d
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ontstaan waren door vocaalontieening aan het Hollandsch, moest
men tevens van drieën één aannemen: dat tijdens de overname de
Hollanders met wien onze Zuidhoeksters %n nauwere aanraking kwamen, in deze woorden een lange y spraken ; dat de overname plaats
had met behoud van de Friesche kw an titeit ; of dat later onder noordelijken invloed weer verlenging is ingetreden, en dit laatste was,
meende ik, onwaarschijnlijk, omdat we van noordelijken invloed in
den Zuidhoek, behalve dan in den laatsten tijd, anders niets merken.
Dieper kon ik in mijn congresrede op het belangwekkende vraagstuk niet ingaan. Mij ontbrak daartoe niet alleen de tijd, doch ik
voelde mij tevens nog niet in staat, een bepaald standpunt in te nemen. Het feitenmateriaal waarover ik beschikte, was nog te gering.
Spoedig na de verschijning van „Expansie" is in taalwetenschappelijke tijdschriften discussie gevoerd over aard en wezen der u > ymutatie, vooral in het Friesch. Meermalen bleek daarbij, dat een tekort aan feiten-materiaal bestond.
Vooral het verlangen, daarin te voorzien voor zoover het thans in
mijn macht staat, doet mij dit hoofdstuk schrijven. Het spreekt eigenlijk wel vanzelf, dat ik mij niet wensch op te werpen als scheidsrechter ; ik ben daartoe geroepen noch bevoegd. Het liefst zou ik me
geheel tot het vermelden van feitelijkheden bepalen, Maar zooals ik
reeds opmerkte in mijn „Voorwoord" : „Ik zal telkens in beschouwingen moeten treden omdat ik vele feiten mede te deelen heb, welker
belang alleen duidelijk wordt, als men ze ziet in verband met andere.
En reeds het leggen van dit verband immers is een subjectieve handeling". Het is daarom, dat ik het uitspreken van een eigen meening,
waar dat pas geeft, niet zal ontwijken.
Alvorens deze „Inleidende mededeelingen" te besluiten, wil ik de
in mijn congresrede van '27 aangevoerde argumenten, die ik in het
overzicht hierboven in de vierde en vijfde plaats vermeldde, terugnemen. Ik vond het vierde destijds een der sterkste bewijsgronden
tegen de meening v an dr. Kloeke, maar sedertdien ben ik van oordeel
geworden dat bij de Zuidhoeksche monopthongeering der stijgende
diphthongen oá en uó, waarop ik met dat argument voornamelijk
doelde, almede niet-Friesche, en waarschijnlijk in de eerste plaats
Hollandsche, invloed een rol gespeeld heeft. In het Zesde Hoofdstuk,
§ 6 liet ik dit reeds doorschemeren, Wat het vijfde argument betreft
zie men § 4 hierachter.
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§2. De Friesche u> y-mutatie,gezien in breeder
verband
Wie zich omtrent de Friesche u > y-mutatie een eigen meening
wenscht te vormen, zal niet mogen nalaten, a llereerst na te gaan in
hoeverre er oorzakelijk verband kan bestaan tusschen dit verschijnsel in Friesland en hetzelfde in andere deelen van het gm. taalgebied.
En dan zal hij, ook als hij maar niet klakkeloos dr. Kloeke's standpunt tot het zijne wil maken, toch dunkt mij, tot het inzicht moeten
komen, dat een zekere samenhang onmiskenbaar is.
We weten, dat in Holland de mutatie reeds in de middeleeuwen een
voldongen feit geworden was.
We weten ook, dat in den Frieschen Zuidhoek, dat is, langs de kust
die dan toch eeuwen lang voor de Ho llanders den, zij 't niet altijd even
„soeten", inval geweest is, en waarin zij zelfs reeds zeer vroeg min of
meer vasten voet verkregen (Stavoren !) het aantal woorden waarin
de u voor y plaatsgemaakt heeft, bijzonder groot is. Voorts is bewijsbaar, ik zal straks het bewijs leveren, dat de richting die het
proces in Friesland genomen heeft, er een is van het zuiden door het
westen (Westergoo en het Waterland, dus alweer een kustgebied en
dat van de ontfrieschte steden, het Bildt, en de groote waterwegen),
naar het noorden en (noord-)oosten, waarbij het opmerkelijk is, dat
ditmaal bij uitzondering niet het noorden, doch het, op het nog meest
u-sprekende Groningen en Drente aansluitende, noordoosten het
sterkst verzet biedt tegen deze klankwisseling. (Zie hiervan een staaltje in het Achtste Hoofdstuk, § 36).
Dit alles zal wel niemand als zuiver toevallig beschouwen. Indien
er dus een eigen-Friesche palataliseering der oude wgm. u en andere
daarmede saamgevallen u-klanken is, en dit zal straks nader nagegaan worden, dan schijnt toeneming en bespoediging van het proces onder directen of indirecten invloed van Holland toch wel allerminst uitgesloten.
Er is echter meer.
We zien op Kloeke's m oes m u u s-kaart, dat de m oe s
m u u s-isoglosse zich in haar loop niet stoort aan de grens tusschen
het Friesche en het Saksische taalgebied (Tj onder) . Ze gaat rechtuit
door, nagenoeg evenwijdig aan de kustlijn. Dat zou, met één zoo'n
woord, nu niet zooveel te beteekenen hebben. Maar .... minstens tot
Zwartsluis toe, tot zoover heb ik een, wel is waar vrij oppervlakkig, onderzoek ingesteld, hebben heel wat meer u y-verschillen
deze zelfde isoglosse, en die verschillen, dat is wel het merkwaardigste, zijn vaak dezelfde als ter weerszijden van het Friesche deel der
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isoglosse. Ook hier is, bezuiden de isoglosse, de u voor dentalen gewoonlijk y geworden, doch verzet zij zich met min of meer succes tegen de mutatie, waar ze voor labialen en gutturalen voorkomt 1 ) .
Nu heeft natuurlijk steeds een sterk verkeer bestaan tusschen dit
Overij sselsche kustgebied en het Friesche, zoowel „binnendoor" als
„buitenom 2) . Maar wie de geschiedenis dezer streken, en den toestand van thans goed kent, weet wel, dat ook aan dezen kant
het Friesche taalgebied, althans gedurende de laatste eeuwen,
steeds in een verdedigende en .... langzaam terrein verliezende
positie geweest is. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat wij, Friezen,
de bewoners van zuidwestelijk Weststellingwerf en het zuidwestelijk deel van den „Kop" van Overijssel de y gebracht hebben.
Niet dat ik het tegendeel geloof, maar ik neem toch wel een vrij sterken invloed van deze streken op de verbreiding der y in onzen Zuidhoek aan. In Zuidelijk Schoterlánd, geheel Lemsterland en gedeelten
van lEngwirden, Haskerland en Doniawerstal is de immigratie van
Overtjongsters en Overijsselaars het laatste paar eeuwen zoo
sterk geweest, dat sommige dorpen geheel ontfriescht zijn (Tjallebert,
Luinjebert, Oldeouwer), en andere (St. Johannesga, Rotsterhaule,
Delfstrahuizen en Echten-Oosterzee), tweetalig geworden. Zoo was
het althans tot voor kort. Dat dit op den duur tot overtjongerschen
invloed op het Friesch van die streken geleid moet hebben, spreekt
wel vanzelf.
Dit feit alleen reeds, nl. dat in de kuststrook van Kuinre tot Genemuiden de u > y-wisseling groote overeenkomst vertoont met die in
onzen Zuidhoek, terwijl invloed van het Friesch in die strook onwaarschijnlijk is (tenzij men, maar ik doe dat niet, het begin der mutatie vóór in de middeleeuwen stelt, en dan komt natuurlijk ook
Noord-Holland weer als oudfriesch territoir voor beinvloeding in
aanmerking), maakt voorzichtigheid geboden. Wie zal nog durven
spreken van een eigen- (Westerlauwersch-) Friesche palataliseering
der u, tot stand gekomen zonder invloed van buiten ?
En toch ... .
Nadat ik nu al eenige jaren lang met behulp der mij bekend geworden feiten het probleem bestudeerd heb, heeft zich aan mij de overtuiging opgedrongen, dat achter het plaatsmaken van u voor y in het
Friesch (bedoeld blijft nu natuurlijk weer, als gewoonlijk, alleen het
Westerlauwersche Friesch), twee drijvende factoren staan : een vo"

1) Er is we li swaar ook heel wat in de Friesche en de Overtjongersche u — y-verhoudingen, dat niet overeenkomt. Dit doet hier echter minder ter zake.
2) Schipperstermen. „Binnendoor" is : langs de binnenwateren; „buitenom": over
zee.
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taalwijziging, vooral kwantitatief, die de palataliseering als 't ware
tegemoet kwam, en de Hollandsche penetratie. Hoe die twee factoren samengewerkt hebben, hoe de sterkteverhoudingen in elk geval
op zichzelf, of bij elke groep woorden op zichzelf, waren, zal wel nooit
geheel uitgemaakt kunnen worden. Ik voor mij vermoed, dat indien
het Friesch niet sterker door het Hollandsch zou beinvloed zijn dan
bv. door de dialecten onzer oostelijke buren, de algeheele palataliseering der u in ons taalgebied nog heden een kind in de wieg zou
zijn, terwijl thans de y reeds burgerrecht heeft b o v en de u.
§3. De Friesche u> y-mutatie in het licht van
andere wijzigingen in het Friesch
Betoogde ik in de vorige §, dat men de Friesche u > y-mutatie te
toetsen heeft aan dezelfde taalwijziging elders, ik wil er hier op wijzen dat men er evenzeer op heeft te letten, of er mogelijk verband
bestaat tusschen deze en andere mutaties in het Friesch zelf.
En nu is het een spoedig aan ieder die de langzame wijziging van
het Friesch in Hollandsche richting gadeslaat zich opdringend feit,
dat al eeuwen lang een trek van Hollandismen uit het zuiden naar
het noorden heeft plaatsgehad.
Wisselvormen als w i --- h w a (wie), gang gong (gang,
loop), t o a n e t e a n e (toonen), l o a t— l e a t (loot), s k ad e -- s k e a (schade), g e b e u r e -- -barre (gebeuren), d a nke tankje (danken), lui—loai (lui), drome drea
me (droomen), stome—steame (stoomen), koopman
keep-. of keapman (koopman), oait—e a (ooit) noait
nea (nooit), iets') eat (iets), ergens—earne of
earnze (ergens), nergens—nearne of nearnze (nergens), mager—meager, meger of meger (mager),
swager—sweager of swêger (zwager), waerdewearde (waarde), plaet—pleat (plaat), daed die (d)
(daad), -- ik diep er maar enkele uit mijn geheugen op; de voorraad
is hiermede volstrekt niet uitgeput, zijn alle zuid noord-tegenstellingen, waarvan de eerste vorm een steeds toenemenden druk op
den anderen oefent, of, want enkele der Friesche vormen ervan zijn
al tot hunne vaderen vergaderd, geoefend heeft.
Ook n i k s, dat het Zuidhoekster n a e t, behalve te Hindeloopen, waar het nog voort vegeteert, reeds om hals geholpen heeft, en
n e a t steeds verder verdringt, wil ik nog noemen. Men mag zeggen,
—

1

its.

) De i e wordt door ouderen Friesch gesproken, dus i.o. Jongeren zeggen al vaak
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dat dit zeker geen „echt" Hollandisme is, dat komt er ten slotte
weinig op aan ; de zaak is maar, dat het bijna altijd de Zuidhoek is,
die zulke leenvormen het eerst neemt, en getrouwelijk verder noordwaarts schuift.
Het is nu eenmaal zoo, en ieder in Friesland die zijn ooren goed
gebruikt kan het ook weten : het Zuiden is steeds hèt zwakke punt
der Friesche taalvesting geweest.
Nu is er, vooral in de laatste eeuw, ook wel een toevloed van wat ik
hier liever Neêrlandismen zal noemen ; ik bedoel leenwoorden die uit
het g e s c h r e v en Nederlandsch in de Friesche volkstaal overgaan. Die zegen komt niet uit het zuiden, maar .... laten we
zeggen : van boven. Doch ook hierbij valt weer op te merken dat het
Zuiden, der traditie getrouw, ze nog altijd eventjes eerder uit de bezwangerde lucht grijpt, en dan natuurlijk weer helpt a an de verdere verspreiding dan overig Friesland.
Er zijn uitzonderingen. Het Noorden haalt wel eens, maar zeer,
zeer zelden! -- een leenwoord aan, waarvan Midden en Zuiden lang
afkeerig blijven. En omgekeerd houdt het Zuiden wel eens een ouden
vorm vast, die het Noorden prijsgegeven heeft. Maar zoo ooit, dan
bevestigen dergelijke uitzonderingen hier den regel.
Bij dit alles schijnt het vreemd dat de Zuidhoek zoo lang in een
reuk v an conservatisme-in-taal geeft gestaan, en bij velen zeker nog
staat.
En natuurlijk is het ook waar, dat dit dialect, en dan vooral in zijn
kerndialecten, in velerlei opzicht dichter bij het oud-friesch gebleven
is, wat zijn klanksysteem betreft, dan het Klei- en het Woudfriesch. Verder heeft het zeer zeker reeds in de oud-friesche periode
een min of meer van het meest gewone afwijkend klanksysteem gehad. Maar wie ooit gemeend heeft, dat het conservatiever dan overig
Friesland zou gestaan hebben tegenover van uit den vreemde zich
opdringende taalvormen, heeft zich dan wel bijzonder sterk vergist.
Het is trouwens niets om er verwonderd over te zijn, dat die dialecten van zekere taal, die zich isoleeren, en dientengevolge weinig of
niet door andere dialecten van dezelfde taal beinvloed worden, zoodat ze vooreerst al zich weinig wijzigen en, indien al, dit in een eigen
richting doen, toch wel een sterken invloed kunnen ondergaan van
de zijde eener vreemde taal. 't Gaat er maar om, van welken kant het
isolement eerst en meest doorbroken wordt.
Men moet bij dergelijke bijzondere dialecten niet tot een onberedeneerd enthousiasme vervallen, want dan kan men zich tot heel
vreemde beweringen laten vervoeren. Ik vrees, dat dit Halbertsma
overkomen is. Was hij het niet, die aannam, dat .... de Zuidhoek-
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ster y ouder was dan de noordelijker u, en door deze verdrongen
werd ?
Maar dit a 1 g e m e e n e feit dan, dat in 't Zuiden onze taaldijken eeuwen lang doorsijperden, ja, eigenlijk „sa lek as in tj ems" waren, dient men niet uit het oog te verliezen bij de beoordeeling van
den aard van één taalwijziging in 't b ij zonde r, als deze laatste
ook blijkt ontstaan in het Zuiden, of althans dààr verreweg het sterkst
waarneembaar is.
§4. De u> y-mutatie in de ontfrieschte steden
en streken
Dr. Kloeke heeft in zijn hiervoor reeds genoemd werk de taal
der ontfrieschte steden en van het Bildt en Kollum e.o. als „Hollandsch, gesproken met Frieschen mond", gekenschetst.
Vooropgesteld, dat hierbij onder „Hollandsch" verstaan wordt de
uit den aard der zaak zeer ongelijksoortige taal der vreemdelingen
die in de late middeleeuwen en in de hervormingseeuw vasten voet
kregen in de bedoelde complexen, en de „Friesche mond" zich destijds heel wat minder dan thans wist te plooien naar vreemde klanken en een vreemden zinsbouw en zoo moet dr. Kloeke het natuurlijk hebben bedoeld, onderschrijf ik deze meening volkomen.
Dit wil dus zeggen, dat volgens mijn meening de taalwijziging hier
een bewuste taal r u i 1 is geweest. Meermalen moet het daarbij bv.
voorgekomen zijn, dat ouders onderling nog Friesch spraken, maar
tegen hunne kinderen en dienstbaren, en in het openbaar verkeer met
vreemdelingen, beter gesitueerden, en zelfs met gelijken, „Hollandsch
met Frieschen mond". Precies hetzelfde dus wat we ook thans hier en
daar wel hooren, vooral in snel opkomende plaatsen : het „Kyndersjimme-moete-niet-so-wadden"-Hollandsch 1 ).
Het spreekt nu wel vanzelf, dat ik de y voor oudere u in deze complexen van vreemden oorsprong acht. Trouwens, zijn er wel, die er
anders over denken ? Zij zouden dan moeten aannemen, dat in een
zevental steden en in twee gemeenten de oude Friesche u zich onafhankelijk van vreemde invloeden ontwikkeld had tot y, terwijl al het
omliggende platteland voorloopig de u nog behield, althans in de
meeste woorden, en dat daarna, of tegelijk daarmede, de taal in juist
dezelfde complexen, en nergens anders, zoozeer door 't Hollandsch
werd beinvloed dat dit leidde tot taalruil, of liever : tot het ontstaan
1 ) D.i.: „Kinderen, jullie moet niet zulke vuile voetstappen achterlaten". W á dz j e, waden, beteekent nl. in het Friesch o.a. ook: de vloer door voetstappen bevuilen.
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van negen gemengde dialecten, waarin het Hollandsche element onmiskenbaar het sterkst is, wat de woordvorming betreft ! Te veel
wonderbaarlijks op één hoop!
Laten we nu zien hoe het in deze negen complexen met de u > ymutatie staat.
Nu is het nog niet zoo gemakkelijk, uit de verscheidenheid van individueele talen die in onze ontfrieschte steden gesproken worden, het
„zuivere" stadsdialect op te diepen. 't Gaat in Friesland als overal : de
bovenlaag der maatschappij spreekt geheel of bijna „algemeen beschaafd", de dikke en in zichzelf zeer heterogene middenlaag tracht de
eerste hierin te volgen en verongelukt ongeveer halverwege, en alleen de onderlaag is nog min of meer taalvast. Maar in de steden accentueert zich zoo'n algemeen verschijnsel veel scherper dan elders,
omdat het zich daar in zoo'n betrekkelijk klein, dicht bevolkt rayon
voordoet. De onderlinge beinvloeding is er veel sterker en kan op
sneller succes bogen, ook wat de taal der onderlaag
bet r e f t. Toch is van dat „echte" (d.w.z. de taal der onderste lagen), een norm nog wel aanwijsbaar, en over dien norm spreek ik hier
nu verder, met verwaarloozing van wat men hoogerop hoort.
A. Kwaliteit.
In dit „stedsk" of stadsfriesch dan is de mutatie bijna volkomen.
Er zijn natuurlijk, evenals trouwens in 't Hollandsch zelf, u-relicten,
maar ze zijn zeldzaam. Hun aantal staat in vrij evenredige verhouding tot de grootte, het aanzien en de afgeslotenheid der stad. Te
Leeuwarden vind ik er geen andere dan die we ook in het Hollandsch
aantreffen, en dit soort behoef ik hier verder natuurlijk niet op te noemen. Te Harlingen vond ik ru•za voor ruischen, en ik hoorde f uka
naast f yka (fuik). Dit fuka zal trouwens ook in andere steden wel
voorkomen, omdat het visschen meest buiten de stad uitgeoefend en
als een plattelandsbedrijf gevoeld wordt. Te Sneek, Franeker, Dokkum en Bolsward brwza, bruisen, rwza, ruischen, su za, suizen, maar
ook wel dezelfde woorden met y•. Te Stavoren (Zuidhoek !) is bijna
alles y wat de klok slaat.
Op 't Bildt zegt men gewoonlijk brwza, rwza, su za, en ook strwza,
zich struisch door weer en wind bewegen ; dit laatste woord wordt
in de steden niet of zelden gebruikt. Voorts butsa, slaan, (dit ook overal in de steden waar gekaatst of over kaatsen gesproken wordt), en
fust, vuist. Te Kollum e.o. (aansluitend aan 't Gron. Westerkwartier !) komen al deze woorden met y• c.q. y voor.
Te vermelden is voorts, dat de onfriesche dialecten gewoonlijk de u
behouden hebben, als in het Hollandsch het woord niet bestaat of
.

.

208

HET PLAATSMAKEN VAN U- VOOR y- KLANKEN IN HET FRIESCH

zelden voorkomt. Zoo zegt men dus vrijwel over al smu•ga, lfr. smu:ga,
moeilijk ademhalen, j5usta, hijgen, blazen, smuk, warmpjes, ('t Bildt
smok), rupala, lfr. rupalja, repelen, ('t Bildt rubala), su . s, bedwelming.
Zooals men ziet is, in aanmerking genomen dat zes der ontfrieschte
steden, alsook het Bildt, enclaves zijn in een gebied waarin de u nog
zeer sterk vertegenwoordigd is, de oogst zeer gering.
Opmerkelijk is wel de hardnekkigheid van wgm. u voor een intervocale z, in het Bildtsch en de meeste stadsdialecten. Ik vestig hierop
in 't bijzonder de aandacht om een straks nader te vermelden
reden.
B. Kwantiteit.
In de steden staat het met de kwantiteit zoo : voor v, g en z is de y
(en, bij u-relicten, de u), meestal half lang, met neiging tot normale
kortheid, indien in 't landfriesch de overeenkomstige vocaal lang is.
Men hoort dus : dryv, druif, skyv, schuif, snyva, snuiven, gny•va,
gluren, syga, zuigen, by•ga, buigen, bryza c.q. bru•za, bruischen,
ryza c.q. ru•za, ruischen, sy•za c.q. su . za, suizen, maar daarentegen
steeds dyzand, (gewoon Friesch tu:zan, Zwh. ty:zan(d), duizend.
Hierbij moet opgemerkt worden, dat deze halflange vocaal te Leeuwarden (de sterkst onder invloed der maatschappelijke bovenlaag
staande stad), de grootste neiging tot algeheele verkorting vertoont.
Voor auslautende d is de y gewoonlijk normaal kort : dus : lyd,
luid, kryd, kruid, hyd, huid, (gew. Friesch lu: d, kru:d, hu: d, Zh. ly:d,
kry:d, hy: d) . Van enkele stedelingen hoort men toch nog wel eens een
iets gerekte y in deze woorden. Dit meende ik vooral te Franeker te
kunnen constateeren.
Op het Bildt is de toestand bijna als in de steden ; alleen is de vocaal daar in de genoemde geva llen gewoonlijk nog wel wat langer, al
is ze nooit normaal-lang.
Te Kollum e.o. is de y in de bedoelde woorden meestal normaal
kort ; slechts van enkelen hoorde ik ze wat langer.
§5. De y Friesch representant van de
Hollandsche ói 1

Hoewel de Hollandsche 511 (geschr. u i), in 't Friesch nog ruim
zoo vaak en over minstens zoo'n groote uitgestrektheid door u, c.q.
ook door u:, ua, u•a, uó, 6u, ou en o, vertegenwoordigd is als door y,
c.q. ook door y:, is toch voor het huidige Friesche taalgevoel de y, en
deze gewoonlijk kort, niet altijd, waarover straks ! er de Friesche
representant van.
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Niet-Friezen zullen dit op gezag moeten aannemen. Van der jeugd
af aan Friesch-sprekenden zal ik echter ten opzichte van dit feit gemakkelijk aan henzelf kunnen ontdekken. Ik behoef er hen maar aan
te herinneren hoe we Hollandsche dil-woorden die in het Friesch niet
van oudsher een wederga hebben of welker oude Friesche wederga
geheel of nagenoeg in onbruik geraakt is, doch welker klassegenooten
in 't Friesch (de Zuidhoek vaak uitgezonderd), nog met een u-variant gesproken worden, tegenwoordig tot Friesche maken.
Als we 't Hollandsche bruid in 't Friesch gebruiken (en we
doen dat al meermalen, want het Friesche breid geraakt meer en
meer op den achtergrond), behouden we het zooals 't is (dat wel
meest), of we maken er bryd van ; nooit bru:d, geschreven b r u d,
hetgeen toch in analogie met de klasse (hu: d, lu: d, kru:d), zou zijn.
Zoo zouden we van Ned. t u i 1 (bloemstuk) tyl maken, en van
druischen drysa. We zouden gaan spreken van „ f y(: )ga laster" (ons
f u: g wordt niet als identiek met vuig gevoeld), en van „immen f nyka". Van een eierstruif zouden we vast een aei-stry f of -stry:v, zeker
geen a e i s t r o u maken, omdat we niet meer voelen, dat ndl.
struif en fr. s t r o u dezelfde woorden zijn.
Van ndl. onstuimig maken we un- (of on-) stymag, nooit unstommag
of onstumag.
Unstommich !" Ik zie den Frieschen lezer glimlachen.
Maar er is natuurlijk een tijd geweest, dat de Friezen de y- of
6P-woorden die ze uit het Zuiden overnamen, tot u- (c.q. in den
Zuidhoek en op de Klei, voor m, tot o-), woorden maakten. In Gysbert Japicx' tijd (begin 17de eeuw), was dit nog zoo, of tenminste:
G. J. zelf deed het. Hij schreef wel degelijk o n s t o m m i g, en ik
geloof vast, dat dit woord toen evenmin als nu in 't Friesch bestond,
en dus, dat hij het vertaalde. Of dit ook het geval was met zijn
1 o m m e, luim, (dat kennen wij thans als l ym, geschr. 1 u m, en
1 o m m e klinkt ons zeer oneigen in de ooren),weet ik niet, maar ik
vermoed het wel, alsook dat zijn luwt te voor luit, en f n u w c k j e
voor fnuiken, zulke vertaalsels waren. G. J. nam op deze wijze veel
meer uit het Hollandsch over, dan gewoonlijk gemeend wordt. Stellig
waren ook zijn execuwsje en importuwne persoonlijke
leenvormen, die hij met y hoorde, doch waaraan hij in het Friesch
een u-klank meende te moeten geven, (u w is bij G. J. de gewone
spelling daarvan) .
Van woorden bij G. J. als c r et oer e, creatuur, en n a t u wr e, natuur, (nu ook in 't Friesch naty•ar), f or t u w n e, fortuin,
(nu in 't Friesch f atyn), blijf ik af ; 't kunnen latinismen zijn, en dus
met u tot ons gekomen. Maar zouden we van j5etwor, partuur (nu ook
„
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al veel pety •ar), en 5u ar, zuiver, geheel, puur, niet mogen aannemen,
dat ze uit het Fransch via het Nederlandsch, en dus met y, tot ons
gekomen, doch door ons tot u-woorden gemaakt zijn ?
Wat het nu voor de Friesche u > y-mutatie te beteekenen heeft,
dat wij langzamerhand de y als representant van Hollandsch 61 1 zijn
gaan voelen, moet wel ieder begrijpen die weet, dat zeer velen Friezen de Nederlandsche vorm van een woord even eigen is als, en soms
zelfs meer eigen dan de Friesche. Hierdoor bestaat bij hen de neiging,
om, als ze Friesch spreken, Nederlandsche woorden op den klank af
te vertalen. Het toegeven aan die neiging zal te vaker voorkomen,
naarmate het woord in 't Friesch minder frequent is, of de Nederlandsche vorm zich onder bijzondere omstandigheden meer dan gewoon opdringt aan den spreker. Betreft dit nu Nederlandsche 6 1 woorden, dan zal hij die natuurlijk een y-vorm geven.
Te gelegener plaatse, bij de afzonderlijke bespreking van vele der
Friesche u- en y-woorden, zal aangetoond worden, dat dit werkelijk
wel plaats heeft. Hier wil ik alleen nog deze steeds toenemende vertaalneiging door eenige voorbeelden illustreeren in haar a 1 g e m e e n, d.i. halfslachtig, karakter.
Het Friesche woord voor hoepel is hut, geschr. h o e p. Ook het
kinderspeeltuig werd in mijn jeugd over geheel Friesland zoo genoemd, en het ww. was h o e p j e, waarnaast nog h o e p-j e i j e.
Thans is de laatste verbale samenstelling vrijwel geheel uitgestorven, en h o e p j e is bij de meeste jongeren vervangen door
h o e p e l j e, terwijl de hoep nu vaak een hoepel is. Knikkeren was in mijn jeugd over geheel Friesland nog k n i k k e ; thans
is 't in den mond van jongeren bijna overal k n i k k e r j e, en een
knikker, vroeger altijd knzkkat, hoort men thans ook al niet zelden
met zijn Hollandschen naam aanduiden.
Nu worden deze beide woorden in 't Friesch natuurlijk wel even
vaak gebruikt als in 't Nederlandsch, en dus is mindere frequentie niet
de reden der wijziging in Nederlandsche richting. Neen, maar noodra
de kinderen schoolgaan, treden voor hen die bijzondere omstandigheden in, waarin sommige Nederlandsche woorden zich meer dan in
gewone mate aan hen opdringen, en hoepelen en knikkeren nemen
daaronder (zie maar de eerste schoolboekjes), voorname plaatsen in.
Het Nederlandsche begrip ijken wordt in 't Friesch benoemd door
i k e r j e, i t i g j e of y t s j e. Zoo min de Nederlandsche vorm als
de drie Friesche zijn erg frequent, maar de eerste dringt zich meer op
dan de laatste, omdat we met een bij de wet voorgeschreven handeling te doen hebben. En dus hoort men nu al soms ikja en dit zal
dè Friesche vorm der naaste toekomst wel zijn.
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Deze voorbeelden zijn genomen uit tien-en-tientallen. Wat er in
dergelijke gevallen gebeurt, ziet men : er wordt uitgegaan van het
Nederlandsche grondwoord : soms maar lang niet in alle gevallen
waarin het geboden schijnt heeft vocaal-vertaling plaats, en voorts
flecteert men den Nederlandschen vorm op Friesche wijze.
Dit verschijnsel bevat natuurlijk op zichzelf niets vreemds. 't Kwam
al altijd en in alle talen voor. Maar de laatste halve eeuw heeft het in
't Friesch een de grondslagen onzer taal bedreigende uitbreiding verkregen, als gevolg van het sterk verbeterde onderwijs, het zoo toegenomen schriftelijk en mondeling gedachtenverkeer in 't Nederlandsch,
enz. De geschriften onzer jongere literaire generatie zitten vol
van dergelijke vertaalde vormen, want terwijl ze wel druk jacht
maakt op oude, lang ter ziele zijnde literatuur-woorden, verzuimt
ze te veel, te luisteren naar de taal van het naast-oudere geslacht,
onder hetwelk ze opgroeit. Het is deze heterogeniteit in de woordkeuze der jongeren (ultra-oud en hypermodern kriskras door- en naast
elkaar), die de ouderen vaak zoo ongunstig over hun taal doet oordeelen.
Het is hier natuurlijk de plaats niet, er verder over uit te weiden.
Ik mocht echter niet nalaten op het a 1 g e m e e n e in het verschijnsel te wijzen, omdat het den lezer, bij wat ik verder mede te
deelen heb, duidelijk voor oogen moet staan, hoe gemakkelijk zich
een y- naast een u-vorm dringt en deze laatste ten slotte voorgoed
verjagen kan.
Niettemin: taaleigen heeft een taai leven. We zagen al, dat we,
als we woorden uit den vreemde importeeren, deze voor 't minst
nog een Friesche flexie geven. Maar zelfs in de uit 6i 1 -vormen vertaalde y-vormen neemt deze vocaal spoedig een nog wat meer Friesche klank aan, en wel door rekking, als de volgconsonant (ch g,
v), het zoo beschikt. Van den Hollandschen duivel, die in onze
ontfrieschte steden als dyval fungeert, maken we een dy: val, zoodat
hij zich naast den ouderen Frieschen di: val en den naar 't schijnt nog
meer bejaarden deals of dó•ala toch niet bepaald onfriesch voordoet.
Toen hier omstreeks 1880 de groote wijziging in de bereiding der zuivel een aanvang nam, en dit in 't Friesch destijds niet meer aanwezige woord opnieuw zijn intrede daarin deed, hoorde ik eerst veel
spreken van syval, maar thans is 't algemeen sy: val. De óil voor g
maken we vaak dadelijk tot y:. Ik hoor me tenminste nog al eens
door Friezen de verzekering geven, dat het een of 't ander (een plan
bv., of hunne hoop), „yn dy:gan leit". Die dingen heeten in 't Friesch
wel stè: van of str•avan, maar dat weten we niet zoo goed meer, sedert
onze kuiperijen opgedoekt zijn, omdat we geen „f j i r der s" meer
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noodig hadden voor onze boter. En bovendien, als je eenmaal voor
gewoonte aangenomen hebt, Hollandsche zegswijzen te vertalen,
moet je ze toch min of meer Hollandsch laten blijven, want anders
begrijpt geen mensch je. Maar dat de y zich naar de kwantiteit aansluit bij de klasse waarin het woord thuishoort, is toch al iets.
Voor s die daardoor tot z zou worden, gebeurt dit niet of niet
vaak meer. Zoo hebben we van Ned. gespuis gaspys, geschr. g es p tí s, gemaakt (in afwijkende beteekenis), en dit blijft zoo.
§6. Hoe de geografische en fonetische situatie
van de u- en y-woorden zal aangegeven worden
Het aantal Friesche woorden waarvan de stamvocaal een u- of
y-variant is, is groot. Vele echter sleepen hun bestaan nog slechts
voort in de literatuur, of komen alleen nog in het Friesch Woordenboek voor. Andere zijn rayon-woorden.
De overige, dat zijn dus die, welke over geheel Friesland thans
nog voorkomen, of, wat eenige betreft, in mijn jeugd nog voorkwamen, heb ik verzameld en ingedeeld in klassen naar het fonetisch
karakter van de volgconsonanten.
Niet opgenomen zijn die, gewoonlijk met o e geschreven, u-, u:-,
u•a- en uó-woorden, waarvan de vocaal de voortzetting is van een
oudfriesche 6. Zij staan, behoudens enkele uitzonderingen in de ontfrieschte steden, die later afzonderlijk besproken worden, geheel buiten het mutatieproces.
Ik verdeel nu het vastelandsche Friesche taalgebied in drie rayons,
die ik noem : „Zuiden", „Midden" en „Noorden en (c.q. of) Oosten",
en ik zal mededeelen met welke vocaal de bedoelde woorden in elk
dier rayons voorkomen.
Op deze wijze zal men zich gemakkelijk een globaal begrip kunnen
vormen van de geografische en fonetische situaties. Mocht ik daarbij
enkele woorden vergeten hebben, dan zijn er dat toch zoo weinige,
dat dit feit aan den totaal-indruk dien ik met deze verzameling bedoel te geven, niets afdoet.
Van ettelijke der u y-verschillen vindt men het beloop der isoglosse opgegeven in het Tweede Hoofdstuk en het daarbij behoorende staatje. Dat van de om um-isoglosse is gegeven in het Vierde
Hoofdstuk. Nog andere zijn elders vermeld. Het spreekt echter wel
vanzelf, dat ik niet al deze verschillen zoo nauwkeurig heb kunnen
isoglosseeren. Van vele kan ik slechts globaal het gebied waarbinnen
zij voorkomen, aangeven. Trouwens, van onderscheiden woorden
worden beide vormen naast elkaar gebruikt, zoodat daarvan juiste
isoglosseering vrijwel onmogelijk is.
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In verband hiermede zijn de grenzen der drie rayons niet voor alle
woorden dezelfde.
Onder „Zuiden" versta ik in de opgaven die volgen meestal den
Zuidhoek, soms een deel daarvan, een enkele maal ook een iets grooter gebied. Hindeloopen reken ik nu eens bij 't Zuiden, dan weer bij
't Midden ; het staatje bij het Tweede Hoofdstuk kan hieromtrent
telkens uitsluitsel geven. Hetzelfde is het geval met IJlst (zie het
Derde Hoofdstuk, § 1).
Met „Midden" wordt doorgaans de Westergoosche Klei, de strook
Oostergoosche Klei tusschen Sneek en Leeuwarden, en het Waterland bedoeld.
Het „Noorden en (c.q. of) Oosten" eindelijk is soms het geheele
Noordklei- en Woudgebied, vaak ook maar een grooter of kleiner
deel daarvan. Dit kleinere deel is dan meestal het Noordoostelijke,
bestaande, globaal genomen, uit de gemeenten Smallingerland, Opsterland en het noorden van Ooststellingwerf.
Ik dien echter te vermelden, dat de opgegeven wa- en ua-vormen
uitgezonderd die met wa voor r, die over de geheele provincie
voorkomen, op een paar uitzonderingen na alleen gehoord worden
in eenige dorpen langs of binnen de Zuidhoek-isoglosse (zie hierover
weer het Tweede Hoofdstuk en het daarbij behoorende staatje), terwijl de uó-vormen behalve weer die met uó voor r, alleen eigen
zijn aan een deel der Noordklei.
Tegelijk met de kwaliteit wordt ook de kwantiteit aangegeven,
zoo juist als dit mogelijk is.
Van elk woord is gewoonlijk alleen het z.g. grondwoord, of, zoo
dat niet voorkomt, één afleiding vermeld. Alleen wanneer in afleidingen de vocaal een andere kwaliteit of kwantiteit heeft, zijn ook deze
opgenomen.
Een paar malen is eenzelfde woord tweemaal opgenomen, omdat
de beteekenissen zoover uiteen loopen, dat de beide vormen voor het
taalgevoel niet meer hetzelfde woord zijn.
Die woorden, welker vocaal gedeelte de voortzetting is van den
oudfrieschen diphthong i u, zijn niet in de naar den aard van den
volgconsonant ingedeelde staatjes vermeld, doch worden later afzonderlijk vereenigd gegeven.
De woorden worden gegeven in de tegenwoordig nog gebruikt
wordende spelling, (die waarin ook het Fr. Wb. ze schrijft) . Daarachter volgen ze in de schrijfwijze van Gysbert Japicx, voor zoover ze in
diens werk (uitgave Epkema), voorkomen.
Onder de klasse-staatjes volgen aanvullende opmerkingen over de
daarin opgenomen woorden, voor zoover daar aanleiding toe is.
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Voorts worden daaronder opgesomd die u- en y-woorden, die niet
meer, of nog alleen over een deel van het taalgebied, voorkomen en
welker vermelding ik toch noodig acht.
§7. De mutatie voor dentalen
A. Voor d.
Zuiden

Midden

Noorden en
(c.q.of) Oosten

hfid, G. J. h u w d, (huid) . .
krfid, G. J. k r uw d, (kruid)
lfid, G. J. lu w d, (luid, geluid)
bfide, O de, (buil)
Ode, (papieren zak) .
mfidhoun, (zeelt)
skfidel, skhtel, (schotel) . .

y:, yu:, u•a
y:, yU:, u•a
y:, yU:, u•a
u, ua
Y. y •
y, Y.u, ua
u, ua
y, ó
u, ua
y

u:
u:
u, u ó
u, u ó
u, u ó
u, u ó

aide, rude, G. J. r u w d,
(schurft)
rudich, (schurftig)
stid, G. J. s u w d, (zuid) .
krudich, (netjes, fier) . . .
dudlik, (duidelijk)

Y
Y
Y
Y(..)
Y

You
Y
y
y(:)
Y

y
Y
Y
Y(..)
y

s u d. Opmerkelijk is, dat de zuidelijke buurt van Warns (Zuidwesthoek) daar nog wel door ouderen i t Sou (sdu) genoemd wordt
als tegenstelling van de noordelijke : i t N o a r d. Naar 't schijnt
hebben we hier te doen met een zeer vroege apocope van de auslautende d, waardoor de plaatsnaam tot su: werd, en zich verder ontwikkelde in analogie met woorden als d o u, duif, en s t r o u,
struif. (Zie § 8) . Het is niet waarschijnlijk, dat deze eigenaardige ontwikkeling van de vocaal kon plaatshebben, doordat de beteekenis
van den naam niet meer begrepen werd, want thans heeft dit woord
in bijna ieders mond plaats geruimd voor S u d. Er is derhalve grond
voor het vermoeden dat althans hier de vorm syd niet klankwettig
uit een u-vorm ontstond, doch tegen een ouderen vorm, die tot heden
voortleefde in een aardrijkskundige aanduiding, werd ingeruild.
k r u d i c h. Het woord, ofschoon oorspr. hetzelfde als k r
d (er) i c h, gekruid, waarvan de vocaal steeds geheel gelijk is aan
die van het grondwoord, moet niet daarmede verward worden. Daar
c r u d i c h reeds in 't mnl. bestond als aanduiding van een persoons-eigenschap, en in 't Friesch krudic h, gekruid, benoorden
den Zuidhoek steeds met u:, k r u d i c h daarentegen overal met
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y(:) voorkomt, ligt het vermoeden voor de hand, dat het laatste
woord uit de taal der ontfrieschte steden en streken in 't Friesch
overgegaan is.
d u d 1 i k. Wegens den anlauts-consonant onmiddellijk als van
onfrieschen oorsprong te herkennen. Het woord komt bij G. J. niet
voor, maar is sedert menschenheugenis algemeen.
Nog te vermelden zijn de volgende woorden, in het staatje niet
opgenomen omdat zij óf verouderd zijn óf nog slechts sporadisch
voorkomen :
g r u d e, (y) bos stroo. In Noord-Holland gruiden = kort stroo,
dat overblijft bij 't sorteeren van stroo ; ook loof van wortelen en bieten. (Gids, 1904, I, 323). Volgens 't Fr. Wb. werd te Molkwerum
('t woord is er thans onbekend), g r u t e gezegd (misschien beter
gespeld g r u d t e, d.i. g r u d e met -te-suffix ?) Halbertsma
schreef gruze, waarbij ik denk aan een verloop g r u d i n g e>
grudenze > grudze > gruze.
p u d e 1 j e, (u, ua), af-, onttroggelen. In den Zuidhoek, waar het
woord met y zou moeten voorkomen, bleek het mij onvindbaar. In
de „ua-dorpen" aan den rand van den Zuidhoek hoort men het met
ua, waarbij de intervocale d, zooals in 't Friesch meermalen voorkomt, .
vaak tot r wordt. Ook te Gaastmeer zegt men : „hy het al syn jild
fa puarala", d.i. zich laten aftroggelen. Noordelijker vond ik het
woord lang overal niet bekend. Zie voorts p u 1 j e, dat in dezelfde
beteekenis voorkomt.
skudelj e, skulderj e, skulebulj e, skulebuleb a e ij e, platte steentjes over een watervlak doen scheeren. In den
Zuidoosthoek, alsook in de Oostelijke Wouden, is geen der vormen
bekend, maar wel hoorde ik daar vaak skoila, naar 't schijnt een
humoristische verhollandsching van het Friesche woord. In den
Zuidwesthoek zegt men skylabylja. Noordelijker hebben de vormen
steeds u. Te Sneek en te Franeker (ontfriescht) hoorde ik sydara.
t r u d e 1, t r u 1, vleinaam voor een kind. Alleen noordelijk van
den Zuidhoek hier en daar nog in gebruik en steeds met u. Soms:
trulkabulka

.

h u d e p o t, (y), gierigaard. Ik heb het woord nooit gehoord, maar
volgens 't Fr. Wb. komt het te Makkinga (Ooststellingwerf en dus
buiten het tegenwoordige Friesche taalgebied) voor. Ik acht het te
behooren bij Friesch hoer d z j e (hu-adzja, huadzja) bewaren, geld
oppotten.
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B. Voort.

tftt, G. J. t uw t, (toet= mond)
tfttsje, (toeteren, tuiten) . .
bûten, G. J. buwtte,
b o e y t t e, (buiten) . .
bûter, G. J. boe y t t er,
(boter)
kftt, (kuit) . . .
mûtel, (mollig) . .
bftt, bót, G. J. b uw t, (buit)
mfttse, (muts)
.
skûte, G. J. schuwt te,
(schuit} . . .
fftterje, (foeteren)
gót, G. J. g uw t, (guit).
klote, (kluit)
.
stót, (stoet = soort brood) .
stót, stóthaspel, (stoethaspel)
rót, (ruit) .
. .
snót(e), (snoet, snuit) .
snute, (snuiten)
.
sprót, G. J. spruwt, (spruit)
sutelje, (zoetelen = venten) .
tót(e), (tuit) . .
.
tót(sje), (kus) .
ilt, G. J. uw t, oe y t, (uit)
slute, G. J. s 1 uw t te, (sluiten). . .
.
..
roter, G. J. ruwt ter,
roe y ter, (ruiter) . .
(rap en) rót, (schorremorrie) .
grótsje, (heimelijk gewag maken (van iets)) . .
.
nilt, G. J. nu y t, (noot) . .
suterich, (vervuild, onfrisch) .
gelót, G. J. ge 1 uw t, (ongearticuleerde stemklank)
dótsk, G. J. t jut s c h,
(Duitsch). . . .
skruten, skrutel, (bangelijk) .

Noorden en
I(c.q.of)
Oosten

Zuiden

Midden

y:, y
y:

u:, u·:~
u:, u·:~

u:

y

U,

u,uó

Uil

u:

y

U, U9

u,uó

y
y
y

u, y

u,y

U, U9

y, u

u,uó
y,u

y,ö

u,

U9

u,uó

y
u

U,

U9

y
y

y
y

y

y
y
y
y
y
y

y

y

u
u
y
y
y
y
y
y
y
y
'Y
'Y
'Y
'Y

y

y

y

y
y

y
y

'Y
'Y

y
y
y
y
y
y
y
y

u

y
y

y

y

y

y

y
y

'Y
'Y

y

y

y

y

y
y

'Y
'Y

y
y

y
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b u t e n, buiten. Als eerste lid eener samenstelling nog vaak
but e-.
t u t s j e, toeteren, tuiten. Thans ook al vaak, doch dan alleen in
de bet. : met een hoorn of iets dergelijks geluid voortbrengen, t ut e r j e (u), waarbij weer het Nederlandsche woord genomen wordt
met Frieschen uitgang.
k u t, kuit. Op de zonderlinge geografische gesitueerdheid van dit
woord, en van k u 1 e, kom ik straks terug.
m u t e 1, mollig. 't Woord is alleen nog bij ouderen bekend en in
gebruik.
s k u t e, schuit. Op de Noordklei weinig bekend. Ik hoorde het
daar ook nooit met uó, wat toch naar den regel zou zijn.
s n u t e, snuiten ; s l u t e, sluiten. Ik betwijfel voor beide woorden, dat de vocaal oorspr. Friesch is, voornamelijk met het oog op
de b lijkbaar wel goed Friesche praet. en p.p. s n e a t s n e t t en
en sleat—sletten, waarvanthansechter sneat—snett e n geheel plaatsgemaakt heeft voor s n u t t e s n u t e n, terwijl sleat—sletten door slotte--sluten snel naar
den achtergrond geschoven wordt. Is Friesch s n (j) i t t e, spuiten,
spatten, misschien de oorspr. vorm voor snuiten ? Hoe 't zij, reeds
het oudfr. heeft s 1 u t a, zoodat we dus althans voor dit woord, en
waarschijnlijk ook voor s n u t e, kunnen aannemen, dat ze toch
met u overgenomen zijn, en de vocaalwijziging u > y dus in Friesland heeft plaatsgehad.
t u t (e). Opmerkelijk, dat we het Holl. bet.-verschil tusschen toet
en tuit in het Friesch ten noorden van den Zuidhoek terugvinden in
t u t (u:) en t u t (e) (y) . Daardoor rijst het vermoeden, dat de laatste vorm, die in Friesland uitsluitend gebruikt wordt ter aanduiding
van de tuit van een ketel of dergelijk voorwerp, uit het Holl. overgenomen is, alleen in die bet e e k e n i s, en dit vermoeden
wordt tot groote waarschijnlijkheid, als we zien, dat in t u t s j e,
toeteren, tuiten van de ooren), en in t u t e r, t u t h o a r n, toethoorn, de u:, c.q. u•a bewaard gebleven is, behalve dan weer in den
u-schuwen Zuidwesthoek.
t u t (s j e), kus, waarbij t u t s j e, kussen. In de ontfrieschte
steden t u t, kus en t u t e, kussen (vb.). In het landfriesch
voelt men t u t als verkorting en verforsching van t u t s j e, evenals bv. onze vrouwennamen als Ant, Bouk, Teats verkortingen en
verforschingen zijn van Antsje, Boukje, Teatske. — G. J. heeft
t u w t, t u w t k e, t u w t elk e, in de bet. lief bekje, liefje ; een-'
maal ook t u w t e 1 k j e voor kussen. Doch het gewone woord voor
kus is bij hem p e a, p a e t k e, en voor kussen p a e t k j e, en
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nog lang na zijn tijd zijn de nu verouderde woorden pat s j e, kus,
en p a t s j e, kussen, ook de gewone gebleven. Mijn indruk is, dat
t u t (s j e), kus, en t u t s j e, kussen, ontleend zijn aan de taal
der Friesche steden, met verfriesching der flexie. Het Vlaamsch
kent t o o t j e, het Groningsch d o e t j e (welks d mij onverklaarbaar voorkomt), en het Noordfriesch (Sylt) t a a t j, voor kus.
g e 1 ti t, mv. g e 1 u t e n, in tegenstelling dus ook met dat van
1 u d, dat 1 u d è n is, (Zh. natuurlijk ly: dan) . Het woord wordt
uit sluit end gebruikt ter aanduiding van ongearticuleerde
stemklanken. Er zijn nog enkele woorden in 't Friesch met
t-auslaut, waar men d zou verwachten : 1 i e t, lied mv. liet en:
helt, held, mv. helten: gebiet, gebied, mv. gebieten.
Bij al deze woorden neem ik middelnederlandschen invloed aan, met
eigen-Friesche meervoudsvorming. Ik zie dan ook (u w u:) g e1 u w t, bij G. J., voor een persoonlijk purisme aan, wat de vocaal
betreft.
skrute n, skrute 1, bangelijk. De eerste vorm wordt zelden
meer gehoord : de laatste schijnt hem bijna verdrongen te hebben.
Zie verder s k r u p e 1.
Nog te vermelden:
b tí t, kameraad. Ik heb het woord nooit gehoord.
b u t s(j) e, (u,) slaan, kloppen, G. J. b u w t s e, b o e y t s e. In
't Zuiden niet, in 't Oosten weinig bekend. Men gebruikt daar wel
b u k j e, als men elders b u t s e zegt, bv. in han b u k j e, zich
warmen door beide armen herhaaldelijk om 't lichaam te slaan. —
Zekere manipulatie bij 't kaatsen wordt butsen genoemd, en nu
dit spel, dat tot voor kort in hoofdzaak alleen op de Westergoosche
Klei voorkwam, in breeder omtrek bekend wordt, ook waar het
woord overigens onbekend is, gaat men daar ook van b u t s e n
spreken, doch alleen in die beteekenis; de vocaal wordt dan soms
wel, soms ook niet naar 't plaatselijk dialect gewijzigd. Zelfs van lieden uit het u6-gebied (de Dongeradeelen) hoorde ik wel butsa als de
manipulatie bij het kaatsen bedoeld werd, terwijl ze anders spraken
van hómbuótsa, skidbuótsa, immen in buóts jaen.
r u 11 e b u t s j e, -b u t s j e, ruilen. Ik hoorde nooit anders dan
-bytsja, en dit alleen bij oudere, noordelijk georiënteerde menschen.
(Gron. buut n) .
h u t s j e, (y). Het Fr. Wb. spelt h u d t s j e en geeft als bet.:
de bovengrond van den bouwgrond loswoelen". Aldus bewerkt land
noemt het Fr. Wb. „h u d t e lán". Blijkbaar wil het met de d afleiding van h u d, huid, suggereeren, doch een daarvan afgeleid denom. zou toch hu: dz ja moeten luiden. Ik vind van het woord an„
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ders geen sporen meer dan op het Bildt(ontfriescht), en verder noordwaarts (Noordklei). Men spreekt op het Bildt van hyd la·nd, (duidelijk met d), in tegenstelling van plugd la·nd; het laatste wordt's voorjaars geploegd; met het eerste bedoelt men bouwland dat in den
herfst moet geploegd worden, omdat de grond te zwaar is om het 's
voorjaars te doen. Het verbum is hy·da. In de Dongeradeelen beteekent h u t s j e (y) het land in den herfst gereed ploegen, zoodat het
's voorjaars alleen met de eg bewerkt behoeft te worden. Men spreekt
er van h u t e 1 à n en p I o e g e I à n. - Als we hier werkelijk
met een van Bildtsch hy·d, huid, afgeleid vb. te doen hebben, en als
hyd la·nd dus land is waarover een hy·d ligt, wordt het waarschijnlijk, dat de y van dit hytsfa een Bildtschen oorsprong heeft.
huts j e, overlaten. Schijnt uitgestorven.
k n û t e 1, harde plek. Ik heb het woord nooit gehoord.
I ut, 1 ut es, (y), blut. Komt alleen op de Klei hier en daar voor.
Elders r u t, b 1 u t (ö).
C. Voorl.
Midden

Zuiden

bill(e), (waterbobbel, -bel) .
bûlje, (meel builen) .
fûl, G. J. f uw 1, (fel, vuil)
gûle, G. J. g uw 1 j e, (huilen,
krijschen)
kûle, G. J. k uw 11 e, (kuil) .
mûle, G. J. m uw 11 e, (muil
.
=mond). .
pûl(e), (erwtenpeul).
skûlje, G. J. schuw 1 je,
(schuilen)
ûl(e), G. J. uw 11 e, (uil)
hûl(e), hól(e) (zaaddop)
prólje, (pruilen)
drólje, G. J. in: d ruw 1-dod,
.
(druilen) .

I

Noordenen
(c.q.of) Oosten

y
y
y

u, ua
u, u a
u, ua

u,uó
u,u6
u,u6

y

y

u:, ua
u, ua, y

u:
u,y

y
y

u, u a
u, ua, uó

u,u6
u,u6

y
y
y
y

u, u a
u, u·a, y
y
y

u,u6
u
u

y

y

'1

y

b û 1 (e), waterbobbel, bel. Hierbij 't vb. b û 1 j e, oprijzen van
waterbellen. In 't Oosten zijn deze woorden weinig, en op vele plaatsen in 't geheel niet, bekend. Men spreekt daar bijna uitsluitend van
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brobbel, brobbelj e. Nergensvondikmeer budel en
b u d e 1 j e, ook niet in de bet. van buidel en buidelen. Wel wordt er
hier en daar noordelijk van Leeuwarden nog gesproken van b u d e 1t s j e b 1 a z e, bellenblazen ; de d meest neigend naar r. -- De
vaak in geschreven Friesch, alsook in 't Friesch Wb. voorkomende
vormen b u r 1, b u r 1 j e hoor ik nergens ; trouwens, ik weet niet,
van welke uitspraak zij het beeld moeten zijn. Misschien heeft men
hier te doen met schrijvers-etymologie, in de hand gewerkt doordat
in het nu verdwenen b u d e 1, b u d e l j e de d ook al in 't stadium
van overgang naar r was. Maar als Waling Dijkstra, de samensteller
van het Fr. Wb., bij b u r 1 (j e) aan een Frieschen vorm van borrelen gedacht heeft, had hij toch volgens de heerschende spelling
boer 1 (j e) moeten spellen. Kortom, er bestaat hier verwarring.
p u 1 (e), peul. Opmerkelijk is dat bij dit woord de vorm met uó
zich niet tot de Dongeradeelen beperkt, doch ook op het Noordelijk
deel der Westergoosche Klei gebruikt wordt. Hierbij p u 1 j e,
doppen, alsook -troggelen (zie p u d e 1 j e) . Dit vb. wordt steeds
minder gebruikt. Trouwens, ook p u 1 e n, de bekende groente,
wordt, vooral in 't Zuiden, al dikwijls vervangen door p e u 1 t s j es
(Hollandsch met Frieschen mond!)
p r u l j e, pruilen ; d r u l j e, druilen. Ik betwijfel sterk, dat deze
woorden ooit in 't Friesch bestaan hebben met u. Ik heb ze altijd gevoeld als min of meer „nagemaakt Friesch". Thans hebben ze echter beide sedert lang burgerrecht verkregen en zijn dus wel degelijk
te beschouwen als normaal Friesch.
-

Nog te vermelden :
g u 1, (u:) paard. Mij alleen uit het nu maar zelden, en alleen noordelijk, gebruikte spreekwoord „gul om goarre", lood om oud ijzer,
(lett. : knol = oud paard, oue merrie) bekend.
p u 1 e-, p o e 11 e-m u 1 j e, binnensmonds mompelen. Mij niet
bekend.
p u l f i n k j e, tijd verbeuzelen. Mij niet bekend. Wel p u r (r e)l e f i n k j e (Zuiden), waarschijnlijk met r < d.
t u 1, soort veen zonder waarde. Mij onbekend geb leven.
t u l e, t u l e, scherts, G. J. t u w 1 (1 e). In den volksmond nog
alleen in de uitdrukking „j ins tultsj es uttulj e" (y). Voorts hier en
daar op de Klei en in 't Waterland in bit tí 1 t s j e s, in scherts,
waarnaast ook bit tí n t s j e s.
t u 1 e, (y), melkstoeltje. Alleen Zuidoostelijk . Elders, tólld,
tuólla. (Zie zevende Hoofdstuk, § 20) .

HET PLAATSMAKEN VAN U- VOOR y- KLANKEN IN HET FRIESCH

221

s u 1 e, (y), sul. Alleen Zuidelijk. Elders sól (19) . De spelling s u 1 e,
in 't Fr. Wb., is waarschijnlijk een drukfout (zie verder § 12) .
D. Voor n.
Noorden en
(c.q.of) Oosten

Zuiden

Midden

brim, G. J. b r u ij n (e),
(bruin)
d a n, G. J. d u ij n, (duin)
(barge-)d íu n, (soort varkens-

Y
Y

Y
Y

Y
Y

haar)
klíunj e, G. J. k l u ij n j e,

Y

Y

Y

Y
Y
Y
Y

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Y' ,e:Y
e:y

Y
y

Y

y , e••

(met schaatsen aan over
land of brug 1 o op e n) .
kríun(e), G. J. k r u w n e, (kruin)
On, (puin)
r u n, (ruin)

strune, (spionneeren)
suni :h, (zuinig)
t íu n , G. J. t u w n, (ruin)
danje, G. J. d u ij n j e, (teeldrift toonen van koeien) . .
dansk, (teeldriftig, van koeien)
fortan, G. J. f o r t u w n e,
(fortuin) . . . . . . .
bilunje, (verminderen, interen)
han(j)e, heune, G. J. h u y nj e, (honen)
hunich, hunnich, G. J. h u yn i g, (honig)
wander, (zandschelp) . . .
trunje, (troonen, aandringen) .
skarlun, (schelm)
alan, (aluin)
.

.

Y
Y
Y

Y

0^
Y
Y
Y
Yy
Yy
Y
y
Yy
y
y
Y

(b a r g e-)d u n, soort varkenshaar. Het woord veroudert snel,
doch is nog overal bij sommigen bekend.
b i 1 u n j e, verminderen, interen. Zoo van Zuid tot Noord door
het Westen. In de Oostelijke Wouden hoorde ik wel eens b i 1 j u nj e (ó), doch nooit, zooals het Fr. Wb. heeft, b i 1 j ii n j e (y).

222 HET PLAATSMAKEN VAN U- VOOR y- KLANKEN IN HET FRIESCH
hunich, hunnich, honig. Thans bijna overal huning,
hunning.
Nog te vermelden :
l u n j e, 1 u m j e, (y), grillig, veranderlijk zijn, (alleen van 't
weer). Daarnaast als adj. 1 u m i c h, l a m s k, (y), grillig, veranderlijk (meest van 't weer gezegd, doch ook wel van personen) . De
vormen met m en n worden vaak door elkaar gebruikt.
s t u n j e, s t u m j e, (y), stug zijn. Hierbij de adj. s t u n s k en
s t u m s k. Van Zuid tot Noord, langs het Westen, komen beide
vormen naast elkaar voor, meest echter die met m, althans in 't Zuiden. Oostelijk stymj e, stymsk (i).
b i s u n j e naast b i s o n j e, fransch besogne. Beide vormen
worden thans maar zelden meer gebruikt. Ik vermoed dat die met y
ontstaan is onder invloed van s u n i c h.
d u n, (u), beschonken. G. J. d u ij n. Nog alleen langs de Groninger grenzen. Nergens meer met y.
E. Voor r.
Zuiden I Midden

fi r, (tepel, lett. uier) . .
fi re, G. J. uwre, oere,
(uur)
bfir-, G. J. b o e r-, (buur -)
boer, (boer)
boerkje, (boeren, vb.) . .
boerkerij, (boerenbedrijf) .
dfir, din-, G. J. doer e, (duur,

subst.)
diirje, G. J. doerj e, (duren)
glfir(k) je, G. J. g 1 o e r (ck)
j e, (gluren)
kuer, (kuur, gril)
loere, (loeren)
murre, G. J. moerre,
(muur)
pfir, (geheel en al), (fransch
p u r)
stir, G. J. s o e r (e), (zuur)

Noorden en

(c.q.of) Oosten

u•a

u•au•^

u•a

u•9
uó

(' ) ó

u•a
uó

u•a

lc u•a
(' ) ó
uó
(')ó
uó

uó

y•a

y•a

y•a, u•9

ó

uó,ó

u6

ó
ra

uó

uó

ya

y•a

u•a

u•a

u•a

ó (•)

uó

uó

uó

-

u•a

u•9

u•a

u•9

u•9

u•a
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Zuiden

8{^ r

-, (zuur -)

skfirje, (schuren)
skfirre, G. J. schoerre,

(schuur)
skoerre,

Noorden en
(c.q.of) Oosten

u•a ,uó
146,6

uó
uó

uó

(1')'

e ()

uó

uó

s (*)

uó

uó

u•a

u•a

u•a
uó

u•a

Ode, (zuren, vb.) . .

Midden

ó
Ó
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uó

G. J. s c h o e r r e,

(scheuren)
sloere, (talmen, slepende houden)

sloerkje, (it.)
G. J. s t o e r, (stuiver)
stfir,
stfirke, (stuivertje) . .
.

nadir, nadir, G. J. n a t u wr e, (natuur)
aventar, (avontuur, kans)
partar, partiar, (partuur) .

uó
u•a

u•a

u•a

ó

uó

uó

y•a

y•a

ra

u•a

u•a

u•a

u•a, y•a

u•a, y•a

u•a, y•a

d u r, d u r, duur, subst. De vorm met y•a is ongetwijfeld een, nog
niet zeer oud, Hollandisme, dat die met u•a de laatste eeuw snel naar
het noorden teruggedrongen heeft.
d u r j e, duren. Zie over dit woord het Zevende Hoofdstuk, § 6.
g 1 u r (k) j e, gluren. Verouderend, doch ik hoorde het van ouderen nog vaak, vooral als eerste lid der samenstelling g 1 u r e a g j e.
k u e r, gril, kuur. Stellig aan het Hollandsch ontleend.
loer e, loeren. Als Hollandisme gevoeld.
n a t u r, n a t u r, natuur. De eerste vorm nog alleen in de literatuur ; ik heb hem nooit hooren zeggen. Dat die met y•a ontstaan is
onder Hollandschen invloed, lijdt wel geen twijfel.

part u r, part u r, partuur. De eerste vorm werd in mijn jeugd
nog veel gebezigd. Thans hoor ik hem zelden meer. Bij 't kaatsen,
waarbij 't woord het meest voorkomt, gebruikt men thans algemeen
den vorm met y a.
Nog te vermelden:
k u r e (y•a), turen, mikken. Nog maar zelden gebruikt en niet
.

overal bekend.
k u r i c h (y•a), grillich, potsierlijk. Verouderend. Vgl. ndl. kuur. —
Hierbij Hindelooper k u r j e (ó), gril, dartele vroolijkheid, uit welks
vocaal m.i. op te maken is, dat het woord van oudsher wel in 't
Friesch voorkwam met uó uit u•a.
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p 1 u r e, (y•9), lonken, scheel kijken, Komt nog voor, doch niet
overal.
t r u e r e, (y•a), treuren, t r u e r i c h, treurig. Ik heb den vorm
nooit gehoord, en thans zegt men zeer zeker overal treur e,
treurich. (5) .
F. Voors z.
Zuiden

Midden

Noorden en
(c.q.of) Oosten

brfiz(j)e, G. J. b r u w z j e,
(bruisen)

rfiz(j)e, G. J. r u w z j e, (ruischen)
ruz(j)e, (schatten)
suz(j)e, (suizen)
struz(j)e, (zich struisch bewegen)
smfiz(j)e, (smoezen) . .
tfizen(d), G. J. t u w z e n,
(duizend)

yn 'e síis,G.J. suwze, (ver
suft)
dfizelich, (duizelig)
. . .
hfis, G. G. h u w z, (huis) .
huzen, G. J. h u w z e n, (hui
zen, mv.)
hítske, (huisje); ook: privaat)
hits , G. J. h u w z , (huis ) .
híis, G. J. -h u w z, ( -huis,

Y:

u:, u•a

u:

Y:
Y:
Y:

U:, u•a
u: , u•a
u:, y:, u•a

u:
u:
u:, y .
u.

Y:
Y:

U:, u•a
u: , u•a

u:

Y:

U:, u•a

u:

Y^

u:, u•a

Y:
Y:,Y

y:, u .
y.
u:, y, u•a

u:
u
u:

u

:

-

:

-

-

-

-

u
u
u

Y
Y

Y

-

y, u•a

beklemtoond)

u:

-hus, G. J. -h u w z, ( -huis,
onbeklemtoond)

hfizje, G. J. h u w z j e, (huizen, vb.)
His, (luis)
luzen, (luizen, mv.)
lítske, (luisj e)
16s , luze , (luis -, luize-) .
-lfis, ( -luis, steeds onbeklemtoond)
luzje, (luizen, vb.)
-

-

Y

u

y, u:•
u:, y, u•a

U,

y, ua

u:
u
u
u

U:, y, u•a
y, U:, u•a

U,

Y
Y

u:

u:
U.
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mís, G. J. m u w z, (muis) .
muzen, (muizen, mv
maske, G. J. muwske,
(muisje, ook: schalk)
..
muze-,G. J. muwze-, (mui
zen)
-mís, (-muis, steeds onbeklemtoond)
mfizj e, (muizen, vb)
klas, (kluis)
klazen, (kluizen)
kliiske, (kluisje)
slas, G. J. s 1 u w z e, (sluis)
slazen, sluw, (sluizen) .
slaske, slt ske, (sluisje) . .
smas, (slechte turf)
smazen, (slechte turven)
razj e, (ruzie)
u
sazenane, (begin wiegelied)
bas, (buis = soort vaartuig)
bas(e), (zak in kleeding) . .
fust, (vuist)
knust, (knuist
pust, (puist)
paste, (blazen)
razemfizich, (roezemoezig,
beide vocalen steeds gelijk)
maskes, (muskus)
maskop je, (moeskoppen) .
mazels, (mazelen)
mfizi ch sjen,
en, (guitig kijken)
strfis, struis, (gestrikte knoop,
ook : tros)
struse, (strikken van een halsdoek bv. )
prí ste, (proesten = niezen)
grazj e, gruzj e morsen . .
gruzich, gruzich, (groezelig)
dost, dist, (stoot)
)

,

Hof, Friesche dialectgeograf ie

Noorden en
(c.q.of) Oosten

Midden

y:, y
Y

u:
U, ua

u:
u, uó

Y

U, U9

u, uó

Y

U, 149

u, u6

u:

u:
u, u6

Y
Y
Y:, Y
Y:

U, 149

Y

U:,

u, U9

y:, y
Y:, Y

U:,

y, u•a

Y
Y:
Y:
y:, y
Y:
Y
Y
Y
Y
Y
Y

U:, u.a
U:, 14.9

y,

u:,

u•a

y,^ u:•
u:, u•a
u:, u•a
U:, u•a,

u:,. y ..
U,142

U, ua
U, ua
U,

y, ua

U, ua
U, ua

y

u:
u:
u:
u• y
.,

y,, u:•
y,, u:•
u:

u:
u:
u:

u
u, uó
u, uó
u, uó
u, u6
u, uó
u, uó
u, u6
u, u6
u, u6
u, u6

Y

Y

u:
Y

y, u
u:
y, u
y, u
15
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Zuiden

dint, ( „berg" op 't hoofd) . .
grin, G. J. g r j u e s, (gruis)
krtus, G. J. k r j u e s, (kruis)
thus, G. J. t h u w z, (thuis) .
G. J. u w z, (ons) . . . .
l4sterje, (luisteren, fluisteren)
pl íu s, (pluis, adj.)
plíis, (pluis, subst.)
plíizje, (pluizen)

y
y

y
y
y
y

Midden

Noorden en

(c.q.of) Oosten

y
y
y
y
y

y
y

y

y
y

Y

y

y

y

y

y

y
y

Y '• Y

y
y

s u z (j) e, suizen. Dat bijna overal naast den vorm met u: die met
y: gebruikt wordt, en daarentegen niet naast bru:z(j)a, ru:z(j)a,
stru: z (j) a, smu: z (j) a, is zonder eenigen redelijken twijfel een gevolg
van de gevoelswaarde van het woord. De y-klank wordt als beteekenis-verzachtend gevoeld ; vandaar dat er vooral bij dit woord neiging
bestaat, ze in de plaats van een u-klank te stellen.
d u z e l i c h, duizelig. Ook al vaak met korten y-klank (onmiddellijke vertaling uit het Nederlandsch). Het grondwoord d u z i c h
hoor ik nooit meer. Ook de vormen d u z e, duizeling, en d u z j e,
d u z e 1 j e, duizelen, verouderen, al zullen ze nog wel eens hier of
daar gebruikt worden.
h u s, huis. In het Midden wordt de vorm hys al zeer dikwijls naast
hu:z of hu•az gebruikt. Vooral in de strook ten zuiden van Sneek ; in
dorpen als Langweer, Hommerts, Jutrijp, Woudsend, Heeg en Gaastmeer is de vorm met u: al uiterst zeldzaam geworden. Maar zelfs in
het Noorden en Oosten is de vorm hys, in den mond voornamelijk van
de nette burgerij, al niet zoo ongewoon meer. Naast invloed van de
meervouds -en diminutief-vocaal speelt hier de gevoelswaarde van
het woord weer een rol. Zelfs in dat deel van den Zuidhoek waar tny:z
nog altijd in ieders mond met lange vocaal voorkomt,' gaat, bij den
burgerstand, hys naast hy:z optreden.
h u z e n, huizen. Het mv. met u is eigen aan den Noordoosthoek.
Ditzelfde geldt voor de vormen huska, hus-, -hu:z en -hus, alsook
voor de overeenkomstige afleidingen van 1 u s.
-h u s (beklemtoond en onbeklemtoond), -huis. Beklemtoond komt
-h u s als laatste lid eener samenstelling nog slechts voor in plaatsnamen, geloof ik.
1 u s, luis. Nog meer dan bij h u s dringt bij 1 u s de vorm met y
naast die met u: of u•a op. Het volk voelt nu eenmaal y als minder
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forsch dan u. Een sterk voorbeeld : te Gaastmeer zeide reeds in mijn
jeugd bijna niemand meer lu: z, als hij het woord gebruiken moest in,
wel, laten we zeggen : in onmiddellijk, „nabijliggend" of .... „-loopend", verband. Maar ieder zeide nog : „Hij is sa keal as in lu: z".
Want in d i t speciaal geval moest juist het beeld in zijn volle
verachtende forschheid tot uiting gebracht worden!
k l u z e n, kluizen, sluzen, sluzen, sluizen, s m u z e n,
slechte turven. Het schijnt vreemd, dat terwijl bij muzen het
mv. overal ten noorden van den Zuidhoek een korte u heeft, en ditzelfde in den Noordoosthoek het geval is met de mv. van h u s en
1 u s, de drie hier genoemde mv. een lange u: houden. Ik ben geneigd, dit toe te schrijven deels aan de mindere frequentie der woorden op zichzelf, deels aan de meerdere frequentie van het enkelv. ten
opzichte van het mv., waardoor in de hand gewerkt wordt, dat het
mv. geen eigen, min of meer onafhankelijke, klankontwikkeling
krijgt, doch steeds weer regelmatig gevormd wordt naar 't enkelv. —
Dat naast slu: x slu: zan zoo vaak slys slyzan optreedt, is zonder
twijfel te wijten aan onfrieschen invloed. In Friesland zijn eigenlijk
geen sluizen. Een Fries moge bv. in 't algemeen spreken van de se:
slyzan, iedere zeesluis op zichzelf noemt hij een s y 1 (sil), behalve te
Harlingen, waar men reeds algemeen van de slys spreekt, zooals soms
ook al te Lemmer en te Stavoren, natuurlijk, want dat zijn de drie
belangrijke zee-schutsluizen, en het zijn voornamelijk de schippers
die zorgen dat het woord sil door slys vervangen wordt. Ook de weinige sluizen die men in de binnenwateren vindt, zijn, behalve een enkele
nieuwe, bv. die bij Terhorne, in den volksmond gewoonlijk nog silan.
Die in de drie Compagnonsvaarten worden echter f ala: tan genoemd.
r u z j e, ruzie. Dat meer en meer ook noordelijk van den Zuidhoek de y-vorm naast de u:-vorm optreedt, voel ik geheel als invloed
van den Nederlandschen vorm.
g r u s, gruis, k r u s, kruis. Op beide woorden, wier vocaalvorming m.i. onder onfrieschen invloed gesta an heeft, kom ik in §§ 12
en 13 terug.
1 u st e r j e, luisteren. Het woord, dat bij G. J. nog niet voorkomt, en waarvan de beteekenis ook nu nog geheel kan worden weergegeven door h a r k j e, is waarschijnlijk aan de stedelijke dialecten ontleend. In mijn jeugd werd het nog vrij algemeen ook voor
fluisteren" gebruikt ; thans nog wel, doch daarnaast treedt nu
(blijkbaar als correctief, onder schoolinvloed) f l u s t e r j e op.
p 1 u s, subst. pluis. Het gezegde : „Yn 1 u s en plus omkomme" hoor ik hier en daar, o.a. te Grouw, ook nog wel eens als : „Yn
l u s en p l u s (u:) omkomme". Een bewijs dat p l u s vroeger in
-

„
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het Friesch als p 1 u s (u:) voorkwam, is dit natuurlijk niet, al is dit
wel waarschijnlijk ; bij gezegden in klankrijm schikt zich meermalen
het eene woord, wat zijn vocaal-kwaliteit betreft, naar het andere.
Nog te vermelden :
b u s k o a l (u), G. J. b o e y s s e k o a 1, boeskool. Alleen hier
en daar op de Klei bekend.
f u s t e r, steenen beer in den haard. Ik ken het woord niet.
g e s p u s, (y), gedruis, gerucht. Niet in het Oosten. Ik zie het
woord aan voor een met verkeerd begrepen beteekenis overgenomen
Hollandisme.
g n u zj e, (y), snuffelen. Ik hoorde 't alleen wel eens in het Noorden.
g u z j e, G. J. g u w z j e, schreien. Geheel in onbruik.
k n u s k j e, k n u z e 1 j e, (y), kleinigheden verrichten. De eerste vorm is nog op de geheele Klei en in 't Waterland bekend; de
tweede kon ik nergens meer vinden.
p r u s, (u:), bevallig. Ik hoorde het vroeger nog vrij vaak, doch
nooit in het Oosten. 't Is uitstervend.
pr Astic h, (y), fier, deftig. In het Westen nog algemeen. Of de
ook in het Fr.Wb. opgenomen bijvormen p r o a s t i c h en p r o e st i c h nog voorkomen, weet ik niet.
p u s t, tegenzin. (Ook in 't Ned. in : ergens de puist aan of: eenpuist aan gezien, hebben) . Ik heb het nooit ergens gehoord.
s m u s t e r i c h, (u), smoezelig. In het Oosten. Zie s n u s t e r i c h.
s n u 5-, s n u s h o a n n e, snoeshaan. Ik heb alleen de laatste
vorm (met y), wel eens gehoord (in het Zuiden en Midden).
s n ii s t e r i c h, (y), smoezelig, bedoezeld. In het Westen algemeen. Zie smusterich.
s n u s t e r ij e n (y), snuisterijen. Algemeen, doch, althans door
mij, nog geheel als vreemd van oorsprong (nl. als vertaling uit het Nederlandsch), gevoeld.
s t r u s, s t r As (k), G. J. s t r u y s c h, struisch. De eerste vorm
(u:) hoorde ik nooit ; de laatste (y), steeds zonder k, is mij uit mijn
jeugd nog wel bekend, doch ik geloof niet dat hij thans nog veel gebruikt wordt.
t r u s, droes. Mij onbekend gebleven.
t r u s, tros. Mij onbekend gebleven.
t r u z e l j e, (u:), t r u z e 1 j e, (y:), vallen, tuimelen, neervallen. De vorm met y: hoorde ik wel op de Westergoosche Klei ; noordelijker komt ook die met u: nog voor ; het woord wordt echter steeds
zeldzamer. In 't Zuiden zegt men voor 't zelfde t r u d e 1 j e (y),
dat ik ook nog hier en daar in 't Oosten aantrof.
t u z e l j e, duizelen. Mij onbekend gebleven.
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§ 8. De mutatie voor labio-dentalen (f v—w).
Zuiden

dou, G. J. d u w, (duif) .
strou, (struif)
skouwe, G. J. schuwe,

(schuiven)
stouwe, G. J. stuw e, (stuiven)
skroef, (schroef)
skroefke, (schroefje) . .
sluf, slid, (sleuf)
slfifke, sllífke, (sleufje) .
driíf, druve, G. J. d r u w e n,
mv. (druif)
driufke, (druifje)
skid, (schuif, subst.) . .
skiíf ke, (schuifje)
tuf(fe), ttíf(fe), (kuif, haar- of

veertuf)
snuve, G. J. s n u w e, (snuiven)
gnuve, (loeren, gluren)
gníufkje, (loeren, gluren)
suver, (zuiver)
suvel, (zuivel) . .
nuver, G. J. in n u y v e rh e y t e, ijver, (zonderling) .
huverich, (huiverig) . . .

Midden

Noorden en
(c.q.of) Oosten

du, ou
du, ou

ou
ou

ou
ou

du, ou

ou

ou

du, ou

ou

u:

u:

u
Y:
Y

u
y:
Y

Y:

Y

y:
y
y:
y:
Yy

y

y

ou

u . y..
u:,
u, y
u:

u

Y:

Yy
Y:

u

Y:
y:
Y:
y:
Yy
Y:
y:
Y:
y:

y:
y:
Y
y:
y:

Y

Y ,Y

Y

Y

Y ',Y
Y

.

De vormen met du zijn eigen aan den Zuidwesthoek.
d r u f, dr u v e, druif. De vorm dr u v e is eigen aan den Zuidwesthoek, althans aan het dialect van Warns e. o.
s u v e 1, zuivel. Waarschijnlijk aan 't Ned. ontleend (directe vertaling) .
h u v e r i c h, huiverig. Een verbum h u v e r j e wordt in 't
Friesch nooit gebruikt. Dit maakt het wel waarschijnlijk dat h uv e r i c h aan het Ned. ontleend is.
Nog te vermelden :
k 1 u f-, k 1 y f f o k, kluiffok. Het Fr. Wb. spelt k 1 u f-, doch ik
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heb dit woord nooit met u gehoord. Ik kan niet zeggen, waar de
vorm met y, en waar die met i inheemsch is ; 't is een schippersterm,
en onder de varenslieden hoort men voortdurend beide vormen gebruiken, die met y het meest.
k 1 u v e (y:), k 1 u ij e (di), kluiven. In het Zuiden meest k 1 uv e ; Midden en Noorden nog veel k 1 u ij e, doch daarnaast ook wel
k 1 u v e (directe vertaling uit het Nederlandsch). Ook k 1 u i v e
(overname van 't Ned. woord, met Frieschen uitgang), wordt meermalen gebruikt.
s t u f, (u), stug, stroef. Alleen Noordelijk en Oostelijk.
§9. De mutatie voor labialen
A. Voor m.

tomme, dime, G. J. t o mm e, (duim)
klomje, klíimje, G. J. k l o mj e, (kleumen)
prom, pr a m, G. J. p r o m(m e), (pruim)
rom, r a m, G. J. r o m, (ruim)
(for)somje, -sílmje, G. J.
s o m j e, (ver) zuimen)
krom(mel), kram(el), G. J
k r o m m e l j e, vb., (kruim (el)
krom, kram, G. J. k r o m,

(krom)
kom, U m, (kom, subst.) .

Noorden en
(c.q.of) Oosten

Zuiden

Midden

O

o

O

ois

O
O

o
o

u
u

O

o

u

O

o

u, o

O
O

o
o

u
u

O

o

u

O

o

u

o, Y

0, Y

u•Y

u, 0

skom, skum, G. J. s c h o m,

(schuim)

tommelje, tíimelje, G. J
t o m m e l j e, (tuimelen)
plom, plain, G. J. plomme

(pluim)
prumkje, prtímkje (tabak

pruimen)
ltum, G. J. l o m m e, (luim)

y
y
Yy

u
Y

HET PLAATSMAKEN VAN U- VOOR y- KLANKEN IN HET FRIESCH 231

t o m m e, t o m e, duim. In het Noorden komt de o-vorm alleen
voor in de Dongeradeelen.
krom (m e 1), k r u m (e 1), kruim(el). In het Noorden en Oosten
komt de o-vorm hier en daar sporadisch naast de u-vorm voor.
p 1 o m, p 1 u m, pluim. Hoewel deze beide vormen, elk in hun
rayon, nog de gewone zijn, treedt daarnaast toch al ongeveer overal
een vorm p 1 tí m (y) op, als directe vertaling van het Nederlandsche woord. Het vb. p 1 u m k j e (y), dons of veer uittrekken
(van eenden), is alleen hier en daar, waar men veel eenden houdt,
bekend.
prumkj e, p r tí m k j e, tabakpruimen. Volgens het Fr. Wb.
zou naast prumkj e een vorm p r o m k j e bestaan. Dit zou
dan natuurlijk in het Zuiden en het Midden moeten zijn. De vorm
p r u m k j e vermeldt het Fr. Wb. niet ; hij is klaarblijkelijk door de
redactie als onfriesch aangevoeld. Ik heb echter nooit een vorm
p r o m k j e voor tabakpruimen gehoord ; het Zuiden en Midden
hebben thans in elk geval overal p r u m k j e, en dit dringt zelfs
reeds de aan het Noordklei- en Woudgebied eigen vorm p r u m kj e hier en daar vrij sterk terug. Dat deze vorm met y ontstaan is
onder stedelijken of onmiddellij k-Hollandschen invloed, lijdt geen
twijfel. De vb. vormen p r o m m e, p r u m j e, met smaak eten,
zijn verouderd, al worden ze misschien nog wel eens gebruikt. Thans
wordt meest p r u i m e gezegd, het Ned. woord met Frieschen uitgang ; alweer een bewijs, .dat Ned. invloed bij woorden van dezen
stam allesbehalve uitgesloten is, en zelfs vocaalvertaling soms achterwege blijft.
1 u m, luim = scherts. Ik heb het woord in deze bet. steeds als
een vertaling uit het Ned. gevoeld.

Nog te vermelden :
l u m j e, (y) grillig zijn, l u m i c h, l tí m s k, (y) grillig. Zie bij
lunj e en 1 insk.
s t u m j e, (y) stug zijn, s t o m s k, (y) stug. Zie bij s t tí n j e
en stunsk.

232 HET PLAATSMAKEN VAN U- VOOR y-KLANKEN IN HET FRIESCH
B. Voor p.
Zuiden

Midden

Noorden en

(c.q.of) Oosten

glftpe, G. J. g 1 u w p, subst.,

(gluipen, sluipen)

u

u

u

^

u

krflpe, G. J. k r i p p e, (krui-

pen)

u

ktipe,G. J. kuwppje, vb.,

(kuip)
/ ti p, (rups)
riapelje, (repelen)
rtlpsk, (kouwelijk van aanzien)
sltlpe, G. J. sluwpp e, glip-

pen, sluipen)

u

u

u

u

u

^

u
u
u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

strflpe, G. J. struwpe,

(stroopen =.. huid afhalen) .
sfipe, G. J. s u w p p j e, (zui-

pen)

Voor b ken ik slechts d íi b e 1 d, G. J. d u w b b e 1 d, dubbel,
dat over geheel Friesland met u gesproken wordt. Voorts enkele
persoonsnamen, alle met u.
k r Up e, kruipen. De vorm k r i p p e komt niet meer voor.
r u p e 1 j e, repelen. Het Fr. Wb. vermeldt daarnaast een vorm
r o e p e 1 j e. Ik weet niet of, en in hoeverre het daarmede een verschil van vocaal-kwaliteit wil aanduiden. Ik hoor het woord thans
overal met u; in het Oosten is het echter slechts sporadisch bekend.
Hier en daar wordt 2 door b gesubstitueerd.
Nog te vermelden:
d r u p e (u), druipen, vallen. Nog alleen bij ouderen in den Zwh.
j u p e, (u), vrouwenkleed. Geheel in onbruik.
1 u p e a g j e, luipend loeren. Mij onbekend gebleven.
r u p e r t, ruigbehaard dier. Uit een kinderrijmpje hier en daar
nog bekend, (,,Rûge, ruge rupert") .
s t u p e, (u), stuip. Niet algemeen bekend. Reeds in mijn jeugd
werd veel meer van t e r m y n s e t t e n dan van s t u p e n gesproken. Thans schijnt ook dat woord, met het daarbij behoorend
vb. t e r m y n j e, de stuipen hebben, te verdwijnen en hoor ik
soms spreken van s t u p k es (y), hetgeen ik als directe vertaling
uit het Ned. beschouw.
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s t u p e r t, kip zonder staart ; ook andere vogel die men den
staart uitgetrokken heeft. Nog in de Noordelijke Wouden.
§ 10. De mutatie voor gutturalen
A. Voor ch -- g
Zuiden

bag(j)e, G. J. b u w g j e,
(buigen). .
bflgel, (beugel)
boech, (boeg)
foech, (klein, minnetjes) .
hflch, (huig)
smAg(j)e, (moeilijk ademhalen)
sQg(j)e, G. J. s u w g j e, (zuigen)
Mich, (zeug)
gflchelje,G.J. guwchilje
(goochelen)
itch, G. J. r u w g, (ruig) .
s1Gch, G. J. s 1 u w g, (slaperig)
rQgelje, (vallen, in bijz. bet.)
hfichelje, G. J. in h u w c h i 1t eik e n, (huichelen)
(An)tfich, (onkruid, stof, (on)tuig)
tlich, (tuig(age)
getuge, (getuige(n) subst. en
vb )

u:
u:
u:
u:
u:
u:

Midden

u:
u:

Noorden en

(c.q.of) Oosten

u:
u:
u:

u:
u:
u:
u:
u:
u:

u:
u:

u:
u:

u:
u:

u
u

u
u

u
u

u

u
u

u

y

y

y:

y
y:

y:

y:

y:

y:

y

u:

u

y

r u c h, ruig. Hierbij r u c h s k a r n e en de variant r a s k e rn e, waarover later meer.
(u n)t u c h, (y), onkruid, stof, (on)-tuig ; t u c h, (y:), tuigage,
waarbij als vb. (o a n- 8 f-, o p-) t u g e (y:), -tuigen; getuge (y:),
subst. en vb., getuige(n). Dat deze woorden van onfrieschen oorsprong zijn, staat wel vast ; de vormen hadden anders tsj in anlaut
moeten hebben. De vorm t w g h, t u g e, t u e c h, t u u c h, voor
„getuige" trachtte reeds in het ofri. door te dringen, zie Kloeke,
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Theuth. Jg. 8, blz. 137. Dat dey van t u c h, onkruid enz. kort geworden of gebleven is, vloeit waarschijnlijk voort uit het feit dat het
soms vooropgaande praefix un- of on-, zeer sterk den klemtoon krijgt.
Zoo is in het wel evenzeer naar het Nederlandsch gevormde fa r t u c h
(fátych), dey ook kort wegens den sterken klemtoon op het eerste lid
der samenstelling. - Het in het Fr. Wb. opgenomen t s j û c h, en
de afleidingen van dit grondwoord, zijn alle verouderd, al zullen
misschien hier of daar nog wel eens een of meer ervan gebruikt worden.
Nog te vermelden:
bûchelj e (u), bûgelj e (u), bûkelj e (11), bochelj e (o),
bok k e 1 je (o), met den polsstok onder een arm springen. In het
Zuiden b û c h e 1 j e en b û g e 1 j e, in 't Midden hier en daar
b o c h e 1 j e, in 't Oosten b û k e 1 j e en b o k k e 1 j e.
hu c h j e, schraal, achterlijk kind. Mij onbekend gebleven.
hu g j e (y:), G. ]. huw g j e, heugen. Ik heb dit in mijn jeugd
nog wel eens van ouderen gehoord: h û g j e (u:) echter nooit. Thans
meestal heug e (blijkbaar aan 't Ned. ontleend).

B. Voor k.

biik, G.]. b uw c k, (buik)
biik, (beuk)
.
biike (-man), (jongetje, klein
persoon) . . .
.
biikje, G. J. b uw c kj e,
(beuken, slaan) . .
diike, G. J. duw c k (j) e,
(duiken)
.
diik, (deuk)
.
fiike, G. J. f oe c k e, (fuik) .
liik, (luik)
liike, G.J. 1 u wc k (j) e, (trekken) .
to miik, (tersluiks) .
.
piikel, (pukkel) .
.
riike, G. ]. ruw c k e, (ruiken)
sliik, (sluik)

I

Noorden en
(c.q.of) Oosten

Zuiden

Midden

u
u

u
u

u
u

u

u

u

u

u

u

u

u,y

u
u
u,y

u
u
u
u,y

u
u
u

u
u
u

u
u
u

u
u

u
u

u
u

u,y
u
u
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Zuiden

slftkje, (sluiken)
smftk, (warmpjes)
.
stftke, G. J. stuw c k e, hoop
schoven, hoop te drogen gezette turf, enz.) .
stftkje, (blijven steken)
sftker, (suiker) .
strftk(e), G. J. st ruw c k,
(struik)
tftk, (schrander, berekend) .
tftke, (tak, twijg) .
brftke, G. J. bru weke,
(gebruiken)
krftk, G. J. k ruw c k, (kruik)
prftk, (pruik)
pftk, G. J. p u w c k, (puik)

Midden

I

Noorden en
(c.q.of) Oosten

u
u

u
u

u
u

u
u
u

u
u
u

u
u
u

u,y
u
u, a

u,y
u
u

u,y
u
u,o

y
y
y
y, öi

u
y
y
y. öi

u
u
u
u, öi

b û k, buik. Dit woord, dat nog nergens een vorm met y naast zich
heeft, die als "zich gezet hebbende" kan worden beschouwd, geeft
mij aanleiding, om de waarschijnlijkheid aan te duiden, dat zulks
over misschien niet eens een halve eeuw wèl het geval zal zijn. Het
is weinig frequent, omdat de Friezen gewoonlijk van 1 i i f spreken.
Zoo zeggen ze ook "pine yn 't liif" voor buikpijn. Maar nu zijn er in
families waar men op netheid in zijn uitingen bedacht is, al menschen
die spreken van "pine yn 'e byk" (directe vertaling) en natuurlijk
wordt ook een woord als buikoperatie verfriesebt tot byk-o p e r a e sj e. Zoo zal ongemerkt en in steeds breeder verband byk naast buk
opkomen, en over honderd jaar zal een enkele doorgefourneerde
"Neugrammatiker" zijn hersenen gaan pijnigen met dit raadsel der
"eigen-Friesche" u > y-wijziging ....
b û k e (-man), jongetje, klein persoon. De vorm b û k e, zonder
-man, veroudert. Meest lyt se bûke man, of bûke mant sj e.
b û kj e, beuken, slaan. Hoewel daarnaast al vaak beuk e,
(Ned. ontleening) gebruikt wordt, terwijl noordelijk b û t se een
deel der beteekenissen overneemt, is het woord toch over nagenoeg
de geheele provincie naast de genoemde vormen in gebruik. In het
Zuiden en Oosten, waar b û t s e niet of weinig bekend is, is b û kj e het gewone woord, indien niet b e u k e gezegd wordt.
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d u k e, duiken. Te Lemmer (drukke havenplaats!) e. o. al bij zeer
velen met y gesproken.
1 u k, luik. Hoewel de vorm met u verre overheerscht, is, vooral
in het Zuiden, het gebruik van dien met y zoo sterk, dat ik meende
hem ern aast te moeten aangeven. De oorzaak is, dat een luik thans
niet meer een veel voorkomend voorwerp en het woord dus niet zeer
frequent is ; dit werkt directe vertaling uit het Nederlandsch in de
hand. Bij 1 u k e, trekken, dat van denzelfden stam is, zal geen Fries
er aan denken de u door y te vervangen. Natuurlijk niet, want het
woord heeft geen Nederlandschen vorm in dezelfde beteekenis en in
de stedelijke dialecten bestaat het niet.
S 1 u k j e, sluiken. Bij velen reeds in onbruik, zoo niet geheel onbekend. S m o k k e l j e (het Ned. woord met o-uitspraak en Frieschen uitgang) treedt er vaak voor in de plaats.
s t u k j e, blijven steken. Hoewel het woord weinig bekend meer
is, vond ik het toch nog over het geheele gebied, zij 't soms alleen nog
maar in de herinnering van ouderen.
s t r u k(e), struik. Struiken worden in Friesland vrij zeldzaam
met dien algemeenen naam aangeduid, terwijl het woord in de Ned.
literatuur daarentegen veel voorkomt. Hieraan schrijf ik het toe,
dat een vorm met y (steeds zonder a), zoo sterk naast die met u gaat
optreden.
b r u k e, gebruiken. De isoglosse bryka bryka loopt in 't Oosten nogal iets ten noorden van de Zuidhoek-isoglosse. Overigens nog
overal met u, doch daarnaast treedt, in zekere bijzondere beteekenis,
ook al (ga)bryka op, althans bij den burgerstand, bijv. in de beleefde
vraag : „Hwat sille je (ga) bryka ?" of in een verzekering als „Ik
gabryk gjin drank". Dit is wel volstrekt geen gewoonte, maar men
hoort het toch vrij veel, en 't laat weer eens zien, hoe doodonschuldig
en ongemerkt een vorm met y, als directe vertaling uit het Ned., beginnen kan, die met u te verdringen.
k r u k, kruik ; p r u k, pruik. De vormen met y dringen die met u
steeds verder naar het Noorden. Of p r u k, (ontleening uit het
Fransch : p e r r u q u e), ooit over geheel Friesland met u gezegd is,
is niet na te gaan. Vermoedelijk wel. Ik zie in pry k evenals in kryk
een directe vertaling uit het Nederlandsch, of een uit de taal der
steden overgenomen vorm.
p u k, puik. De vorm met u wordt steeds meer naar 't Noorden gedrongen, en men hoort hem ook daar steeds minder. De vorm met
ói is in de laatste halve eeuw buitengewoon snel naast de andere beide
opgekomen, ongetwijfeld gevolg van het feit, dat we hier met een
handelsterm te doen hebben. Zoo zal ook pyk indertijd door de „boe-
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ren en buitenlui" van de stedelijke markten mee naar huis genomen
zijn. Nog beter dan bij b r u k e is bij dit woord op te merken hoe
binnen betrekkelijk geringen tijd, en uit aantoonbare oorzaak, de
eene vorm den anderen kan verdringen, onder onfrieschen invloed.
Nog te vermelden :
bukelje, enz. Zie buchelje.
(y e n) b u k e, (zich) bukken. Slechts hier en daar. Gewoonlijk
wordt voor bukken (y e n) d u k e gezegd. G. J. heeft b o c k j e,
dat niet meer bestaat.
d u k a e t, dukaat. Verouderd.
d u k d a 1 v e, dukdalf. Hier en daar, (niet in het Oosten), vooral
onder schippers, bekend. Zuidhoek met y, overigens met u, althans
meestal.
d u k e 1 i c h (u), slijkerig. Ook in den Zwh., waar het voorkomt,
reeds sterk aan 't verouderen.
f u k e p o t, (u) rommelpot. In de oostelijke Woudstreken. Misschien uit het Stellingwerfsch. In Overijsel is het een heel gewoon
woord, hoor ik van Dr. Kloeke.
h u k e n (u), hurken, pl. Lang niet overal bekend. Thans veel
hurken.
knok (e 1), kreukel. Hierbij de vb. vormen (f o r-) k n u k j e,
knukelj e en knukerj e, en de adj. knukelich en
k n u k e r i c h. Zuidelijk en in de Kleistreken nog overal in gebruik
(met u), doch Oostelijk minder. Een vorm k n u k j e (y), die het Fr.
Wb. geeft, heb ik nergens gevonden.
1 u k, leuk, slim. Mij onbekend gebleven.
l u k e s a e ij e n (u), voorwendsels. In het Zuiden heb ik het
woord vroeger wel eens gehoord. lukas zal hier wel St. Lucas zijn.
r u k, bekwaamheid, geschiktheid. Mij onbekend gebleven.
stuk (u), lang stroo ; s l u k j e, stroo schiften. Noordelijk nog
bekend.
t u k e (u), tak, twijg. Wouden t o k k e. In den Zuidhoek naast
t u k e reeds vaak t a k k e.
t u k(e) (u), werktuig om te steken. Op de Klei nog hier en daar.
t u k e, (u) slechte vrouw. Oostelijk hier en daar bekend.
t a k e l t e a m (u), hindernis. In 't Oosten over 't geheel onbekend ; Westelijk nog wel, doch verouderend.
t u k j e, t u k e r j e, (u) pijnlijk tintelen. Oostelijk. Westelijk hoorde ik het niet.
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§11. De mutatie aan het woordeinde

dou, du, G. J. d u, (jij)
kou, G. J. k u w, (koe)
nou, G. J. n u, (nu)
.

.

.

.

.

.

Zuiden

Midden

du, ou, u
du, ou
du, ou

ou
ou
OU

Noorden en
(c.q.of) Oosten

u
ou, u
ou

d o u, d u, jij. De vorm met u alleen in de Noordelijke Wouden en
te Hindeloopen.
k o u, koe. De vorm met u alleen in een strook van de Noordelijke
Wouden langs de grens van Groningen.
§12. De voortzetting van oudfr. lu
Er bestond in het oudfriesch een stijgende diphthong i u. Hieronder wordt aangeduid, hoe deze in het huidige Westerlauwersche
Friesch van den vasten wal vertegenwoordigd is. 't Bleek onmogelijk, de woorden staatjesgewijze te geven. Naar volledigheid is niet
gestreefd.
hjoed, G. J. joe, oudfr. hiude, hiode, hiudega, heden. Zuidelijk bij ouderen jwai, jongeren jui; deze laatste vorm is in
den Zuidoosthoek in beginstadium van overgang tot jói. Overigens
overal ju•ad. Terwijl in andere woorden de h voor j in het Westen nog
wel vaak eenigszins verneembaar is, kon ik die in dit woord niet bespeuren.
wjoede, wjuede, wjudde, G. J. wjoede, wieden.
Noordklei wju•ada, Westelijk en Noordoostelijk wjódda, (bij jongeren
meermalen wjódzja, blijkbaar een analogie-formatie) ; Zuidelijk en
Zuidoostelijk w(j) y•ada, waardoorheen echter thans Zuidelijk veel
wjrdzja en Zuidoostelijk wi•ada of wi•ara (invloed van ndl. wieden ?) De
intervocale d is in alle vormen dikwijls gewijzigd tot r. In w(j)y•ada
is de semi-vocaal facultatief (meest verdwenen) ; in wjwada en wjódda
steeds bewaard. Een vorm die de in 't Fr. Wb. voorkomende spelling w j u d e zou rechtvaardigen, heb ik niet kunnen vinden.
lj u, lj ue, lj uwe, G. J. lj oe, ljue, lie, oudfr. liode,
1 i u d e, lieden. Westelijke Klei ljó, ló•a; Noordklei en Noordelijke
Wouden ljó; Oostelijk ljuw(a), of, voor zoover binnen het bljowa gebied vallende, ljow(a) ; Zuidwesthoek en Makkum li•a, overigens Zuidelijk ly•a. Over verreweg het grootste deel van Friesland, doch vooral Zuidelijk en Oostelijk, vervangen de jongeren den plaatselijken
vorm van het woord meer en meer door het Ned. 1 u i.
-
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n j u (e), G. J. n j o e, n j u e, oudfr. n i o d, genoegen, genegenheid, enz. Thans naar 't schijnt alleen nog litteratuurwoord, met
de overgeleverde uitspraken njo en njy•a. Waarschijnlijk behoort
hierbij echter het nog overal in gebruik zijnde n o e d (u•a), G. J.
n j o e d e, zorg, bescherming.
r j u (e), G. J. r j u, vrij veel. Thans verouderd, ofschoon misschien nog wel hier of daar sporadisch. Ik heb het in mijn jeugd nog
wel van ouderen gehoord, in twee uitspraken : rjó (Westelijk) en ry•a
(Oostelijk).
r j u c h t, G. J. r j u e c h t, oudfr. r i u c h t, recht. Zuidelijk
r'ócht, elders r'ocht, Zuidoostelijke Wouden ook reeds r'ocht.
sljucht, G. J. slj uecht, oudfr. sliucht, vlak, eenvoudig. Zuidelijk sl'ócht, elders sljocht, Zuidoostelijke Wouden ook
reeds sl'ocht.
tsj ugj e, G. J. tj uwgj e, oudfr. tiuga, tioga, getuigen. Thans met alle afl. vrijwel verouderd, hoewel een enkele
maal misschien nog wel gebruikt. De overgeleverde uitspraak is
isju: gja.

nj uggen, G. J. nj ueggen, oudfr. nigun, niugun,
n i o g e n, negen. Zuidelijk njóggan, (Lemmer soms jöggni), elders
njoggan.

(b i-, o a n-, u t-) t s j u t t e, G. J. (b e-)t j o e d e, oudfr. (b i-)
t h i o d a, t h i u d a, (be-)duiden. Thans overal tsjótta.
t s j u k, t s j o k, G. J. t j o c k, oudfr. t h i u k, dik. Zuidelijk
en Westelijk tsjok, Noordelijk tsjuk. Over bijna de geheeleWoudstreek
thans vrijwel geheel vervangen door d i k, welke onfriesche vorm
voorts over de geheele provincie veel optreedt ter vervanging van
grèu, omvang rijk.
sj oele (u•a), sj ule (u), sul.
1 j u e n t s j e, G. J. 1 j u e n t j e, vleiend verzoeken. Verouderd.
overgeleverde uitspr. ljóntsja, ló antsja.
dj ur, (comp. dj urder, superl. dj urst), G. J. dj oer,
oudfr. d i o r e, d i u r e, duur (adj.). Zuidelijk (d)ju•ar, (d)jóddar,
(d)jóst, elders (d)ju•ar, (d)ju•adar, (d)f wast.
f j u r, G. J. f j o e r, oudfr. f i o r, f i u r, vuur. Meest f ju•ar.
doch te Grouw fv•ar, en dit ook veel over de strook Oostergoosche
Klei tusschen Sneek en Roordahuizum. In den Zuidhoek vaak brat.,
vooral oostelijk, doch soms ook nog f ju•ar. Mv. f jórran, dim.
f jórka, als eerste lid der samenstelling vaak /Pr , vb. 012, adj.
f tirrag. Deze afleidingen gewoonlijk ook nog in de f y•ar-streken met
0. Noordelijk komen sommige afleidingen nog wel hier en daar met
}u a voor.
-

.
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s t j u r e, G. J. s t j o e r e, oudfr. s t i u r a, sturen. Overal
stjwara, doch : stjórmèn, bèlstjórrag.

S 1 j u r k j e, G. J. s 1 j u e r c k j e, zachtjes voortglijden. Zuidelijk slórkj a, noordelijker sl' i rk ja en nog wel sl jórk ja.
b j u s t e r, G. J. b j u e s t e r, bijster, vreemd. Overal bjóstar,
doch daarnaast, langs de oostelijke grens, soms bistar.
t s j u s t e r, G. J. t j u e s t e r, oudere middelfr. bronnen ook
t j o e s t e r, oudfriesch t h i u s t e r e, duister. Overal tsjóstar.
f l u e s, G. J. f 1 j u e n, vlies. Overal f ly•9z, mv. f ly•azan. Het
meer De Fluessen wordt door de aanwonenden f lóssan of f lóssang genoemd; het is echter zeer de vraag of dit geheel hetzelfde woord is.
(Vgl. oudfr. f l e s f a 1, f l i w e s-, f l i u sw e r p, waarvan het
eerste lid „water" schijnt te beteekenen, en naar 't schijnt etym.
verband houdt met „vloed") . In de Ooste lijke Wouden kent men
ook f 1 ij (ei) voor vlies.
n j u e t, G. J. n j o e t, tam, mak. Noordelijke Wouden niuwt,
nju: t, elders (en dit meest) ny•at. In het Oosten is het woord weinig
bekend.
krus, G. J. krj ues, oudfr. krioze, kriose, krus, en
in k r i u s g i a, (een kruis dragen), kruis. Thans overal krys, mv.
krysan, vb. krys(i)a, kruisen.
g r u s, G. J. g r j u e s, gruw z, gruis. Thans overal grys, doch
naast gryzja, morsen, nog gru: zja ; naast gryzag, morsig, nog gru: zag.
§ 13. De oorzaken der mutatie in oudfr. iu

We hebben nu aan de hand van de in de vorige §§ gegeven woorden lijsten na te gaan of, en zoo ja, in hoeverre en in welke gevallen
z.g. klankwettige wijziging de oorzaak der u > y-mutatie kan geweest zijn.
Onderzoeken we eerst de mutaties in oudfr. i u.
We zien dan, dat in sommige gevallen, bv. in wju•ada, jwad, tsju: gja,
tsjuk, dju•ar f jwar, stju•ara, l juwa, de tweede component van dezen
stijgenden diphthong zijn kwaliteit behouden heeft, echter, behalve
voor gutturalen en in ijuwa, met lichte diphthongeering.
In een aantal andere geva ll en, bv. in wjódda, ljó r(j)ócht of rjocht,
tsjok, tsjótta, djóddar, f jórran, stjór - , sl(j)órkje, bidstar, is ze gewijzigd
tot .5; voor gutturalen vaak ook tot o.
In een derde aantal gevallen, bv. in w(j)yade, lya, rya, f y•ar, fly•az,
nyat, trad wijziging tot y•a in, meest met verdwijning van den eersten
component, de semi-vocaal. Dat ik hieronder ook het schijnbare
Hollandisme f y•ar reken, geschiedt op goede gronden. Dat deze
,

,
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vorm op 't oogenblik snelle vorderingen maakt moet weliswaar toegeschreven worden aan zijn analogie met den Nederlandschen, doch
besli st niets omtrent zijn ontstaan. De vorm is al sedert minstens
anderhalve eeuw autochthoon, althans te Grouw, (ouden van dagen
aldaar herinneren zich, dat ook in hunne jeugd de oude Grouwsters
f y•ar zeiden), en de moge 1 ij k h e i d van een klankwettige wijziging f jwar > f (j)y•ar kan, blijkens het voorgaande, niet bestreden
worden.
De oorzaak der beide hier aangeduide wijzigingen van den tweeden
component van oudfr. i u is m.i. de invloed van de voorgaande semivocaal.
Conclusie : het zeer zeker eigen-Friesche, klankwettige palataliseeringsproces ju > (j)y•a staat op zich zelf ; het kan in geenerlei
verband gebracht worden met de ons bezig houdende vraag of in het
Friesch palataliseering der niet door den semi-vocaal j voorafgegane u heeft plaatsgehad.
Nu hebben we echter hierboven slechts gesproken van t wee gevallen, waarin klankwijziging van den tweeden component van oudfr.
i" u optreedt, terwijl er oogenschij nlij k nog een der de is, met wijziging tot y, n.l. in de woorden krys en grys.
Dat de bij G. J. voorkomende vormen k r j u e s en g r j u e s
klankwettige voortzettingen zijn van oudfr. k r i u s en *g r i u s
zal wel bij niemand bestrijding ontmoeten. Maar ik meen te kunnen
aantoonen, dat krys en grys dat niet zijn van de G. J.-vormen.
Welke klanken poogt G. J. weer te geven met j u e ? 1 ) M.i. een
diphthong iu c.q. ju of jug, (het teeken j stelt de semi-vocaal voor), in
stadium van overgang naar jó c.q. jo.
De volgende drie-vormen-reeks, waarvan telkens de eerste vorm
de oudfriesche, de tweede de bij G. J. voorkomende, de derde die in
de hedendaagsche uitspraak is, zal dit duidelijk maken :
linde lj ue of ljoe, lj6 2 );
riucht rj uecht r(j)tcht of rjocht;
sliucht sij uecht sl(j)ócht of sijocht;
niugun nj ueggen njóggan of njoggan;
*sliure slj uerckj e sl(j)trkja;
*biuster bj uester bjóstar;
thiustere tj uester tsjóstar.
1) Men weet, dat Epkema de zeer onregelmatige spelling der eerste beide G. J.uitgaven heeft getracht te verbeteren naar des dichters eigen stelsel. Ik meen, dat hem
dit, althans wat de hier in bespreking zijnde vormen betreft, niet slecht gelukt is en
blijf mij dus aan zijn weergave houden, voor zoover ik geen afwijking aanduid en verantwoord.
2) Dit is de vorm waarin het woord thans in den omtrek van Bolsward voorkomt.
Hof, Friesche dialectgeografie

16
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Er zijn er nog wel meer gevallen, doch ik meen dat deze voldoende
zijn.
Als hedendaagsche klankwettige voortzettingen der G. J.-vormen
k r j u e s en g r j u e s zouden we dus krjós en grjós, of wellicht
reeds kr s en gros in het Friesch aanwezig moeten vinden, althans in
zeker deel van het taalgebied, welk deel we dan waarschijnlijk df ergens op de Westergoosche Klei, df in den Zuidwesthoek zouden te
zoeken hebben. Daar men nu echter overal krys en grys zegt, staat
het vast dat deze beide vormen in dat deel van Friesland de autochthone verdrongen hebben.
Hieruit valt natuurlijk nog volstrekt niet af te leiden, dat zij niet
de klankwettige voortzettingen kunnen zijn van resp. oudfr. k r us
en het bij G. J. voorkomende gruw z, waarvan de vocaal nog bewaard is in gru:zja en gyu: zag, naast het meer algemeene gryzja en gryzag. Maar als men bedenkt dat „kruis" hèt kerkwoord bij uitnemendheid is, en het toch zeker wel ten zuiden van de Zuiderzee ontstane
„gruizelementen" ook in het Friesch doordrong (als gryzlamintan)
wint de onfriesche oorsprong aan waarschijnlijkheid.
De juiste geaardheid van de klank die G. J. met u e trachtte voor
te stellen is natuurlijk moeilijk te bepalen. Waarschijnlijk hoorde hij
voor dentalen iets als een korte, onduidelijke u met geringe diphthongeering.
Dat hij ook voor ch en g soms u e schreef, (enkele malen ook niet,
althans, in de eerste uitgaven vinden we ook u, maar Epkema heeft
alles gelijk gestreken), terwijl daarvoor toch zeker geen diphthongeering plaatshad, pleit mede er voor, dat het foneem in zijn dagen slecht
definieerbaar was.
Dat ua na j tot ó geleid heeft, is in elk geval tamelijk bewijsbaar.
G. J. schrijft b e t j o e d e, waaruit we met stelligheid mogen opmaken, dat het vocale gedeelte van den stam van dit woord destijds
ju•a was. Thans wordt overal (ba - )tsjotta gezegd. Waarom niet
- tsjy•ata, waar in andere gevallen toch ju•a tot jy•a werd, bv. G. J.'s
w j o e d e in een deel van het taalgebied tot w(j) y•ada ? Omdat tevoren de intervocale d zich tot t gewijzigd had, waarschijnlijk onder invloed van het (zwakke) praeteritum. Dit nu moest wel verkorting
van den diphthong wo tot ua ten gevolge hebben (vgl. rè: da, redden,
raden, rètta, redde, raadde) .
Maar het beste bewijs is wel, dat het uit ju'i, heden, verkorte jui
van den Zuidoosthoek thans ook tot jöl gaat neigen.
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§ 14.De oorzaken der u> y-substitutie voor

gutturalen en labialen
Een z.g. „ausnahmslose" u > y-mutatie heeft niet anders plaatsgehad en dan nog alleen maar in den Zuidwesthoek minus Hindeloopen dan in gevallen waarin aantoonbaar is dat de u vooraf
diphthongeerde tot u•a of ua of u= welke diphthongeering althans
een begin van palataliseering opleverde, en waardoor, naar mijn
meening, de neiging om te gehoorzamen aan den y-drang uit Holland
onweerstaanbaar werd.
Daar nu zulks voor gutturalen en labialen nooit het geval schijnt
geweest te zijn, terwijl voorts ook maar in enkele woorden waarin de
vocaal door een gutturaal of labiaal gevolgd wordt, u door y gesubstitueerd werd, en beteekenis en gevoelswaarde dezer woorden het
hoe en waarom al genoegzaam te kennen geven, zal, dunkt me, ieder
wel met mij eens zijn, dat van een klankwettige u > y-mutatie voor
gutturalen en labialen in het Friesch geen sprake is. Mocht er toch
iemand nog in twijfel verkeeren, dan zal dat misschien in het m-geval
zijn. Welnu, de moge 1 ij k h e i d van u > y-mutatie voor m wil
ik niemand betwisten, maar de enkele Friesche vormen waarin de
substitutie plaatsgevonden heeft, brengen die voor het Friesch terug
tot een groote onwaarschijnlijkheid. De vormen plymkja en / 'ymkja,
die met hun opeenstapeling van consonanten de vocaal „iiberkurz"
maken, hetgeen tot verheldering door palataliseering zou kunnen
leiden, komen alleen voor in het -om-gebied, en -ym- uit -om- schijnt
onmogelijk. De vocalen van lymja en lymsk, stymja en stymsk zijn te
verklaren uit die van lynja, lynsk en stynja, stynsk, die van de beide
eerste vormen bovendien uit analogischen invloed van lym, en dat dit
laatste een (vrij jonge) vertaling uit het Nederlandsch is, wordt door
iederen Fries gevoeld, en vindt in G. J.'s 1 o m m e (m.i. ook een
vertaalpoging) trouwens ook nog bewijs.
§15. De oorzaken der u> y-substitutie voor
labio-dentalen
Op de vraag, of er voor labio-dentalen een eigen-Friesche u > ymutatie heeft plaatsgehad, moet ik een beslist antwoord schuldig
blijven. Ik acht het echter hoogst onwaarschijnlijk.
Zeer zeker is de mutatie van u: tot ou (Zwh. reeds 6u), in de in
§ 8 hiervoor opgenomen woorden d o u, duif, stro u, struif,
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s k o u w e, schuiven en st o u w e, stuiven, alsook die aan het
woordeinde (zie § 11 hiervoor), wel een eigen-Friesche. Ze is een
veel jongere dan de ook in het Nederlandsch of Nederlandsche
dialecten voorkomende u: > 6u-mutatie in vrouw, douwen naast
duwen, schouw naast schuw, stouwen naast stuwen, houwelik naast
huwelijk, rouw naast ruw, enz., en voor zoover deze woorden in
't Friesch voorkomen, onderscheidt hun stamvocaal zich trouwens
ook van die in d o u enz., omdat ze overal ent luidt. Om een sprekend voorbeeld te noemen ; over het geheele Friesche taalgebied zegt
men stóuwa, stuwen, (vgl.: hy kin 'twol aerdich stouwe,
t u r f y n in s k i p. st o u w e), maar het woord voor stuiven is
overal, behalve in den Zwh., stouwa.
Ik meen te mogen aannemen, dat de u: in de reeds genoemde woorden, alsook in d o u, jij, n o u, nu, en k o u, koe, in Gysbert Japicx' tijd nog hoogstens in begin-stadium van overgang naar ou was.
Dit leid ik af uit G. J.'s wel is waar eenigszins verwarde bepaling van
„den vijfden klanckluyder" :
Den vijfden klanckluyder klinckt seer na by, doch niet volkomen,
als ou, niet so de Seeuwschen, ende andere in de woorden Houck,
Douck, Bouck, (die men elders, alsoock by ons, Hoeck, Doeck,
Boeck-staaft), doen ; maar gelyck men uytgalmt : Tou, Trouwe,
Vrouwe,enz. Edoch, vermits dit 'et niet ten nauwsten uyt d r u c k t, 1 ) was 't nut dat den sinnelij cken Lezer de
Middelklanck uyt vorschte tusschen ou en oe, dat is tusschen brouw
ende broe, Schouw ende Schoe : ende segt dan u w n e ; oven,
G r u w n e: grond, J u w n e: avond, als ook u w z huwz
muwz...."
Het lijdt voor mij geen twijfel, dat G. J. hier een u: tracht te omschrijven, die in sommige woorden, (maar in u w z, huwz en
m u w z zeer zeker niet), reeds een eenigszins o-achtig timbre had.
Ik constateer dus, gezien G. J.'s spelling d u w, enz., dat oudfr. u
voor labio-dentalen, c.q. voor bilabiale w, alsook die aan het woordeinde, pas n a 1600 tot ou is geworden, en dat deze m u t atie Friesch-eigen was.
Wie durft nu eigenlijk mogelijk achten, dat ongeveer in denzelfden tijd dat G. J.'s d u w, duif, *s t r u w, struif, s k u w e,
schuiven, s t o w e stuiven, d u, jij, n u, nu, k u w, koe, tot dou
enz. werden, zijn d r u w e n, druiven, zich langs den gewonen
klankwettigen weg tot dry: van ontwikkelden, s n u w e zich wijzigde
tot sny: va enz. ? (Vgl. bij d r u f: w y n d r o e n, Wassenbergh, Taalk.
„

1

) Ik spatieer.
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Bij dr. I, 167; bij s n u v e: s n o u w t, s n o u w e n, Burmania) .
Dat er bij intreding van klankwettige vocaalwijziging wel vaak
woorden waarin de desbetreffende vocaal voorkomt, zijn, die ze ongewijzigd bewaren, is bekend. Iedere taal, iedere klankklasse van
woorden kent zijn relicten. Maar waar is ooit voorgekomen, wat hier
zou moeten gebeurd zijn : een gelijk t ij d i g e en gelijk p 1 a a ts i g e splitsing van één klankklasse in drieën, (relict, ou en y: of y),
zonder invloeden van buiten ?
Werkelijk, het kan bijna niet anders ; vormen als dry:v of dry: va,
sky:v (n.b. naast skouwa en skou-doarren !) sny: va enz. zijn 6f overgenomen uit de onfriesche dialecten, of vertalingen uit het Nederlandsch. Enkele dier woorden, zooals suve r, n u v e r, suve 1,
g n u v e, h u v e r i c h zijn destijds misschien niet, of niet meer,
in 't Friesch aanwezig geweest. Van andere zijn de echte Friesche
vormen verdrongen door het koekoeksjong. Hoe gemakkelijk, ongemerkt en vlug dit gaan kan, daaromtrent leze men § 5 hiervoor maar
eens na, vooral over de woorden dy:val en sy: val. Ik voeg er nu nog bij
dat ook naast skouwa bij sommigen reeds sky:va optreedt, vooral als
de werkzaamheid bestaat in het manipuleeren met een sky:v. En
hoe eigen is reeds kly: va naast kloia, kluiven; zelfs van het nog veel
vaker dan kly: va gebruikte, direct-Nederlandsche klóiva voelen ook
de kieskeurigsten onder ons het onfriesche maar nauwelijks meer!
Dat ik de vormen sl y: v naast slu: v en ty f (f a) naast tuf(P) voor
klankoverdrijvingen aanmerk, behoeft zeker geen betoog.
Blijft ter verklaring het zonderlinge geval, dat we in het noordoosten skry:v en skry:va vinden voor skru:v en skyu: va. De zaak schijnt
vooral zoo merkwaardig omdat hier nu eens de y-vorm optreedt juist
in dat gebied dat de meeste u-vormen bewaard heeft. Ik geloof intusschen, dat men er niet te veel geheimzinnigs achter zoeken moet.
Het feit dat we over het grootste deel van Friesland skru:v en skyu: va
hooren inplaats van skrou en skrouwa (zooals de klankwettige vorm
zou zijn !) bewijst al weer, dat toch maar in vele gevallen het Friesch
samengaat met het Nederlandsch want schroef en schroeven zijn
ook in die taal relicten ; 't geijkte Nederlandsch zou klankwettig, of
althans naar den regel, schruif en schruiven moeten hebben. Ons
Noord-oostelijk skry:v, skry: va kan derhalve heel goed een klankoverdrijving zijn, die toevallig den bal niet mis slaat.
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§16. De

oorzaken der u>y-substitutie voor dent alen

l)

Hoezeer ons ook bij deze klasse de feiten, dat de substitutie in het
Zuiden veel sterker dan noordelijker, en voorts in heel wat gevallen
invloed van buiten bewijsbaar of zeer waarschijnlijk is, aanvankelijk
doen neigen tot de veronderstel ling dat elke y wel import zonder
meer zal zijn, is er in den toestand zooals we dien thans aantreffen bij
nadere beschouwing toch nog al een en ander, dat op een eigen Friesche mutatie schijnt te wijzen, of althans op een begin
daarvan.
A. Het veelvuldige der subst. voor dentalen.
Daar is eerst dit verschijnsel, dat, op een enkele uitzondering na,
in den Zuidhoek de substitutie voor gutturalen, labialen en labiodentalen niet in meer gevallen voorkomt d an in het Midden, terwijl daarentegen die voor dentalen er bijna, en in den Zuidwesthoek
minus Hindeloopen zelfs volkomen, „ausnahmslos" is. Hieruit blijkt
in elk geval zonneklaar, dat, indien al de y voor de Friezen een „zuidvrucht" was, het overnemingsproces toch in sterke mate beheerscht
is geworden door den volgconsonant.
B. Het veelvuldige der subst. bij kortheid der u.
Ten tweede is het opmerkenswaardig, dat, de Zuidhoek daargelaten, de substitutie voornamelijk is ingetreden in woorden met korte u, of waarin, naar we kunnen nagaan, de u te voren kort geworden
was. Men krijgt den indruk, dat een u: meer weerstand biedt dan de u,
hetzij d an aan een eigen-Friesche palataliseering, of aan substitutie
onder vreemden invloed. Hierop wijzen al de meervouden -hyzan en
-lyzan, de verkleinwoorden hyska en lyska en de als eerste li d der samenstelling optredende vormen hys- en lys- c.q. lyza-, naast de enkelvouden hu:z en lu: z. Maar er zijn veel frappanter voorbeelden.
Iemand die van blduhu: z (of -hu•az, want dit dorp ligt in de hu•ezstrook), Blauwhuis, rr•ahu: z, Roodhuis, sabrèndahu: z, Sibrandahuis,
herkomstig is, is een blou-, rr•a- of sabrdndahystar. Bij Grouw vindt
men de boerenbuurtschap Trijehus (trèihu:z, met sterken nadruk op
de laatste lettergreep, waardoor ook wel trè- en zelfs trahu: z gezegd
wordt), maar het vaarwater dat er langs loopt, heet sedert onheuglijke tijden de Trij ehustersleat, (trèihyst9r-, de klemtoon gewoonlijk
1 ) Bij de hier volgende beschouwingen over de ontwikke li ng eener oude u voor
dentalen zonder ik die voor r uit. Er kan nl., dunkt me, bij niemand twijfel bestaan,
dat voor deze dentaal nooit een eigen-Friesche u > y-mutatie heeft plaats gehad.
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op de eerste lettergreep, doch soms ook op de tweede, in welk geval
men trè of trahyster hoort) . Voorts hebben alle huizum-dorpsnamen
y ; men zegt hyzam, Huizum, sórhyzam, saryzam, Surhuizum, ro•adhyzam, radyzam, Roordahuizum, enz.
Hoe komen voorts het dorpje Doniaga in Doniawerstal, en het gehucht Doniaterp onder Spannum, (oudere vormen van Donia zijn
o.a. : Dodinga, Donye, Doenye), aan hunne tegenwoordige naamsvormen dynagra en dyntèrp ?
Hoe ontstond uit Lonigabert, Lionigaberde, Lioniebert, Loniabert,
de tegenwoordige dorpsnaam lynjabat, of, meestal, lymbat (Luinj ebert) ?
Idsegahuizen, een dorpje bij Makkum, heet thans skyzam. Moeten
we nu aannemen, dat zelfs in dezen zoo onherkenbaar geworden
naamsvorm systeemdwang of zucht om van een „plat" aanvoelende
u een „beschaafder" y te maken, in 't spel geweest is ?
Dat in deze en meer derge lijke gevallen de verdrongen of gepalataliseerde vocaal geen u: of u•a was, doch een verkorting van een van
beide, staat wel vast.
-

-

C. Een te veel aan hypercorrecties
Ten derde : wie de substitutie voor niets dan overneming en een
daarop volgend voldoen aan systeemdwang aanziet, krijgt te rekenen
met een toch wel wat groot getal hypercorrecte vormen.
Nu is hypercorrectie zeer zeker een verschijnsel, dat vaker voorkomt dan velen geneigd zullen zijn aan te nemen. Men kan ze uit den
aard der zaak moeilijk in de levende taal van het oogenblik met absolute zekerheid aanwijzen ; immers, het wordingsproces ligt altijd in
het verleden. Maar een enkele, die ik zout op den staart kan strooien,
trad me toch zoo-even voor den geest, toen ik het dorp Roordahuizum noemde, en het is nog wel een zeer bijzondere : ze wil de taal
Friescher dan Friesch maken. De rad ystars zelf, en de Friezen uit den
naasten omtrek van het dorp spreken van radyzam; van verder-af
wonenden, die den naam niet dage lijks gebruiken, hoorde ik vroeger
veel ro•adhyzam, en dit zal nog wel eens gezegd worden. Doch meestal
zeggen zij voor wie de dorpsnaam betrekkelijk vreemd is, df ro•a(r)dahyzam (verfrieschte, en meteen weer oudere Friesche ! uitspraak
van den naam zooals ze dien in Nederlandsch geschrift onder de oogen
krijgen, 1 ) df .... rradhyzam. Deze laatste vorm nu, die al zeer ver-

1 ) Een der vele degeneratie-verschijnselen in het Friesch is, dat men de plaatsnamen
hoe langer hoe meer volgens het Nederlandsche schrijfbeeld gaat uitspreken, zij 't dan
met eenige verfriesching. Slechts zij die met een plaatsnaam, door dien zelf veel te gebruiken of vaak te hooren, vertrouwd zijn, kennen den Frieschen.
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breid is, is het oudere ro•adhyzam, waarbij het eerste lid der samenstelling opgevat en vertaald wordt als de stedelijke of half-verfrieschtNederlandsche vorm van het woord r o o d. ZOO sterk leeft dus al
het Nederlandsch in de gedachten der Friezen, dat ze soms, als de
vorm van een Friesch woord dien van een, geheel ander, Nederlandsch
woord nadert, het eerste voor het laatste verslijten, en pogen het te
vertalen. Dergelijke onhandige vertaalpogingen komen nl. meer voor;
in de geschriften van Friesche schrijvers met een tekort aan kennis
van eigen taal zelfs vrij veel.
In de taal der steden, en in die van ontfrieschte dorpskringen komt
hypercorrectie veelvuldig voor. Als men vormen hoort als rygala,
vallen, (in bijz. bet.), dyk, deuk, pytsa, poetsen, pykal, pukkel, dan
weet men toch wel waarmede men te doen heeft.
Ben ik het dus met dr. Kloeke wel eens, waar hij, Tijdschr. XLIII
(1924) blz. 184, schrijft : „Overal waar milieumenging plaatsheeft of
waar de ontwikkeling met schokken gepaard gaat, k an men dus a
priori met een sterke neiging tot hypercorrecte taalvormen rekenen"
en onderschrijf ik voorts wat hij op blz. 86 van „De Hollandsche expansie" enz. zegt : „Zoo ergens, dan kan juist in de Friesche steden .. .
klankoverdrijving worden vermoed", dat deze eigenaardigheid zich,
wat de u > y-substitutie betreft, ook zoo sterk als nu het geval is, in
het Friesch zou voordoen, indien niet de kwalitatieve zoowel als de
kwantitatieve gesteldheid der u in de desbetreffende woorden er aanleiding toe gegeven had, geloof ik niet.
Men oordeele. De volgende vormen waarin u > y-substitutie voor
dentalen heeft plaats gehad, (ik heb weggelaten die gevallen waarbij
gewone analogie-werking, bv. tyt, toet, in analogie met tyt, tuit, kan
verondersteld worden), komen of over geheel Friesland of over een
deel ervan voor, zonder dat er een Hollandsch y- of di-equivalent
bestaat, of, voor zoover ik kan nagaan, vroeger bestaan heeft :
byda, buil; pyda, papieren zak ; mydhoun, zeelt ; skydal, skytal, schotel ; hyda/ót, gierigaard ; bytar, boter ; mytal, mollig ; mytsa, muts;
styt, stoet ; sytal ja, zoetelen; grytsja, heimelijk gewag maken (van
iets) ; nyt, noot ; sytarag, vervuild, onfrisch; byl, peul; hyl(a), zaaddop ; tyla, melkstoeltje ; syla, sul; dyn, varkenshaar ; d yn ja, teeldrift
toonen (van koeien) ; hyn (j) a, honen; hynag, hynang, honing; n yndar, zandschelp; trynja, troonen, aandringen ; balynja, verminderen,
interen ; lynja, veranderlijk zijn (van 't weer) ; stynja, stug zijn ; smy: z(j )a, smoezen ; bysa, zak in een kleedingstuk ; / ysta, blazen ; ryzamyzag, roezemoezig ; myskas, muskus ; myzals, mazelen ; dyst, slag, stoot ;
dyst, „berg" op 't hoofd ; snystarag, smoezelig;
Nu zijn zeer zeker sommige dezer vormen aan hypercorrectie toe

HET PLAATSMAKEN VAN U- VOOR y- KLANKEN IN HET FRIESCH 249

te schrijven, als bv. myskas, muskus, waarbij echter ook invloed van
myska, muisje, in het spel kan zijn.
Maar hoezeer ik er toe neig, de u > y-substitutie ook voor dentalen grootendeels aan vreemden invloed toe te schrijven, moet ik toch
zeggen dat de respectabele lengte van het lijstje hierboven mij verbijstert.
Het is ook weer opmerkelijk, dat, op smy: z(j)a na, een vorm die alleen in den y-lievenden Zwh. voorkomt, in al de hier aangehaalde
woorden die nog een bijvorm met u hebben, deze u kort is, en men
ook van de andere mag aannemen, dat de daaruit verdrongen u kort
was.
Een wel zeer eigenaardig geval doet zich voor bij het woord
r u c h s k e r n e. De oorspronkelijke beteekenis moet zijn : met
„ruig", d.i. stalvoer en strooisel doormengde, mest, maar daar geen
enkele Fries meer het woord s k e r n e, drek, mest, op zichzelf verstaat, is de r u c h s k e r n e (ook wel alleen s k e r n e), thans niet
meer ruige mest in 't algemeen, doch de groote mesthoop achter de
boerenhuizinge. Welnu, in den Zuidwesthoek wordt ruchskènna, c.q.
-skdnna (Warns e. o.) gezegd, geheel overeenkomstig den regel dat u
voor gutturaal u blijft. Maar overal elders waar men het woord gebruikt (in de Wouden komt het niet of zelden voor ; men spreekt daar
meer van een m i n g b u 1 t) luidt het : ryskènna. Blijkbaar heeft
zich de gutturaal indertijd geassimileerd aan den volgenden dentaal
en vervolgens is de u, zooals voor s nog al vaak, om de eene of andere
reden tot y geworden. Uit welke oorzaak heeft die wisseling in d i t
woord plaatsgehad ? Zeer zeker niet uit aandrift tot hypercorrectie.
Onze Friesche greidboer heeft nooit „beschavingszin" genoeg gehad
om zijn vakwoorden met een pruimenmondje uit te spreken; liever
doet hij er nog een schepje op, vooral als 't de substantie waarvan
hier sprake is, betreft. En in andere dan boerenkringen is het woord
nauwelijks bekend ; van burgerlijke zijde is zeker geen invloed op den
vorm er van uitgegaan.
§17. De oorzaken der u>y-substitutie voor
dentalen (II)

Ik zal thans nog eens den toestand nagaan, zooals deze zich geografisch en fonetisch voordoet, en daarbij terugwijzen naar het verleden, voor zoover dit niet te vaag is.
A. De u-diphthongeering in het Zuiden.
In het Tweede Hoofdstuk, §§ 2, 5 en 6 heb ik medegedeeld, dat in
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vele woorden waarin ten noorden van de Zuidhoek-isoglosse voor de
dentalen, d, t, 1, s en z een u: of u bewaard gebleven is, ten zuiden
daarvan, op enkele uitzonderingen na (in het kerngebied zelfs zonder
uitzonderingen), een y: of y wordt gesproken.
Voorts wordt in de beide laatstgenoemde §§ melding gemaakt van
het voorkomen, in een smalle strook langs de Zuidhoek-isoglosse en
te Hindeloopen, van een diphthong wa, ua of u=, ontstaan uit een oudere u: of u. Een bij deze §§ gegeven staatje verduidelijkt den toestand b i n n en de isoglosse, terwijl ik dien thans op bijgaand kaartje zoo goed mogelijk aanschouwe lijk maak, zoowel wat het terrein
buiten, als dat binnen de isoglossse betreft.
Nevensgaand kaartje geldt dus voor de navolgende woorden, die
ik hier in de gebruikelijke spelling schrijf, alsmede voor de meeste afleidingen er van : br u z j e, bruisen ; ruzj e, ruischen ; ruzj e,
op hoeveelheid of waarde schatten ; s u z j e, suizen ; s m u z j e,
smoezen ; t u z e n (d), duizend ; yn 'e s u s, half bewusteloos;
g u 1 e, huilen ; fust, vuist ; pust, puist ; puste, hijgen ;
hu d, huid; krud, kruid; lud, luid; skudel of skute1,
schotel; b u d e of p u d e, buil aan 't hoofdp p u d e, papieren
zak ; h u s, huis ; 1 u s, luis ; mus, muis ; s 1 u s, sluis ; k 1 u s,
kluis, s m u s, slechte turf ; m u d h o u n, zeelt ; bate n, buiten ; b u t e r, boter ; k u t, kuit ; s k u t e, schuit ; m u t e 1, mollig ; muts e, muts ; f u 1, fel, vuil; k u 1 e, kuil ; b u 1 e, water-bel ; b u l j e, builen ; p u l j e, puilen, pellen ; s k u l j e, schuilen ; m u 1 e, mond ; b u s, zekere visschersschuit ; b u s e, zak
in een kleedingstuk ; m u s k o p j e, moeskoppen; m u s k e s,
muskus ; m u z e 1 s, mazelen.
Enkele dezer woorden zijn niet meer over geheel Friesland bekend, of niet over den geheelen Zuidhoek, maar ze komen toch alleen daar met y: of y voor, uitgezonderd k u t en k u 1 e, waarover later.
Laten we nu het kaartje nauwkeurig nagaan.
De dikke lijn in het Zuiden is de Zuidhoek-isoglosse.
We zien daar binnen eerst het, wat de genoemde woorden betreft,
volmaakt u-looze zuidelijke deel van den Zuidwesthoek, dat de
plaatsen Sloten, Wyckel, Balk, Harich, Oudemirdum, Nijemirdum,
Sondel, Bakhuizen, Hemelum, Warns, Oudega, Nijega, Koudum en
Molkwerum en de binnen dit complex gelegen gehuchten omvat. De
kwantiteitsverhoudingen tusschen de vocalen der woorden in dit
deel en die ira het groote u:- of u-gebied zijn aldus : op een enkele uitzondering na (gu:la gyla) beantwoordt aan de u: een y:, aan de u
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een y, met dien verstande, dat voor d en 1 de korte y in den Zuidwesthoek gewoonlijk iets langer is dan de overeenkomstige u, terwijl
in den Zuidoosthoek de y: vaak neiging tot verkorting vertoont.
In den Zuidoosthoek, binnen de Zuidhoek-isoglosse, vinden we een

gebied, bestaande uit de dorpen Delfstrahuizen, Echten en Oosterzee, waar wel de y-vormen domineeren, doch nog al vele wa-en torelicten voorkomen. De kwantiteitsverhoudingen zijn als boven, ook
weer met dezelfde uitzondering : gu:la is hier niet gwala, doch guala.
Daartusschen in, binnen de Zuidhoek-isoglosse, ligt een gebied,
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omvattende de dorpen Joure, Haskerdijken, Stobbegat, Nieuwebrug, Oudehaske, Nijehaske, Scharsterbrug, St. Nicolaasga, Doniaga, Idskenhuizen, Tjerkgaast en Lemmer, met enkele gehuchten,
waarbinnen een aantal u:- en enkele u-relicten voorkomen. Dit
schijnt het causaal verband tusschen de y(:)- en u (•) a-gebieden, dat ik
hier wil aantoonen, te breken. Ik geloof echter, zooals ik reeds in het
Tweede Hoofdstuk, § 6 zeide, dat oostelijk Haskerland een Zuidhoeksch „wingewest" van vrij jongen datum is, waarin u(:)-relicten
niet behoeven te verbazen ; Joure, hoewel Zuidhoeksch, heeft uiteraard van oudsher ook vrij sterke verbinding met de noordelijker gelegen streek gehad, en had die de laatste eeuw zelfs zoo sterk, dat
noordelijke invloed op de taal er ook buiten de hier aan de orde zijnde
fonemen om, buitengewoon waarneembaar wordt. De dorpen Scharsterbrug, St. Nicolaasga, Doniaga en Tjerkgaast liggen aan of nabij
den weg Joure Lemmer, en de invloed dezer beide laatste plaatsen
op elkaar is groot en laat het tusschengelegen terrein niet onberoerd.
Daarbij heeft Lemmer ook direct, ik bedoel: buiten Joure om, nog al
sterke verbinding met de ten noorden van den Zuidhoek gelegen streken van Friesland. Kortom, ik acht het zeer mogelijk, dat de u(:) in
deze dorpen geen relict is, doch in de laatste eeuwen een meer Zuidhoeksch getint foneem heeft verdrongen.
Evenals Joure ondergaat ook Workum sedert lang weer een krachtigen invloed uit het Noorden. Het heeft eens, evenals Molkwerum
en Makkum indertijd, en Hindeloopen nog, een Zuidhoeksch dialect
met sterk plaatselijk karakter gehad. Dit is thans verdwenen ; men
spreekt er „gewoon" Zuidhoeksch, met steeds winnenden noordelijken inslag. Dat hier de u(:)-relicten vrij talrijk zijn, heeft niets verwonderlijks. Dat er te Brandeburen ook enkele voorkomen, schrijf ik
toe aan den invloed van Workum en Gaastmeer, met welke plaatsen
het tegenwoordig ruim zooveel verbinding heeft, als met Koudum.
Ten slotte zien we, binnen de Zuidhoek-isoglosse, nog dat het conservatieve Hindeloopen in zeer vele van de woorden waarvan hier
sprake is, een u•a of ua heeft bewaard; kwantiteitsverhoudingen ten
opzichte resp. van u: of u en y: of y als elders.
Onmiddellijk ten noorden, of anders gezegd : buiten, de Zuidhoekisoglosse vinden we, beginnende van het oosten uit, een smalle strook,
omvattende de op de isoglosse liggende dorpen St. Johannesga, Rotsterhaule en Rotstergaast, en daarenboven het dorp Rottum met
de vlak ten zuiden van de Van Engelenvaart liggende buurtschappen, waar, op enkele y: of y-uitzonderingen na, de hier besproken
woorden een wa of ua resp. u' hebben, weer geheel met gelijke kwantiteitsverhoudingen als elders.
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Deze strook wordt, over den „hals" van den Haskerlandschen uitlooper van den Zuidhoek heen 1 ), in westelijke richting voortgezet.
De dorpen Haskerhorne en Ouwsterhaule hebben wa of ua, resp. ui.
Hierop volgt Langweer, dat de lange u: bewaard (of door noordelijken invloed teruggenomen ?) doch voor de korte u een ua, resp. ui
heeft. Ook te Woudsend, Smallebrugge, Hommerts en Heeg, en zelfs
in het vrij sterk noordelijk beinvloede Gaastmeer, heeft de korte u
soms iets ua-achtigs.
Ten slotte moet ik nog de aandacht vestigen op een westelijk buiten den Zuidhoek gelegen rayon, te isoglosseeren als volgt : Kust,
Zurich Cornj um, Pingj um Witmarsum, Burgwerd, HartwerdNijland, Tjalhuizum, I Jsbrechtum, Sneek, IJlst, Heeg, Zuidhoek-isoglosse, waarbinnen meest nog hwaz, huis, soms hu: z, vaak, vooral zuidelijk, ook al hys gezegd wordt, en voorts, althans op de Klei, meest
u • al, uil, soms ul (a) , en vaak ook al, vooral zuidelijk, yl (a) . De vorm
wal hoort men trouwens ook nog wel te Uitwellingerga, Jutrijp en
Hommerts, doch ik bracht dit niet op de kaart aan, om ze niet onduidelijk te maken.
Naast hwaz hoorde ik een halve eeuw geleden in hetzelfde rayon
ook nog wel, van enkele ouderen, lu•az, luis, doch deze vorm schijnt
hier thans bijna geheel door lys vervangen ; wel zegt men in bijzondere gevallen nog wel eens lu: z.
Men krijgt den indruk dat in dit gebied eerst door noordelijke penetratie hier en daar in deze woorden de monophthongische u(:) in de
plaats van wa getreden is, terwijl thans een zuidelijke y-penetratie
zoowel de u:- als de wa-vormen ervan bedreigt.
Opmerkelijk is, dat hier in wal de diphthong lang is, terwijl we
overal elders in dit woord een u of y hooren. (In de u(•)a-strook overal
reeds y) .
We constateeren dus, dat het, voor zoover de hiervoor aangehaalde woorden en hunne afleidingen betreft, volmaakt „ausnahmslose"
y:- c.q. y-, of kerngebied van den Zuidhoek (de zoogenaamde Zuidwesthoek), van het u:- c.q. u-gebied gescheiden wordt door een smalle strook, waarbinnen de oude u: c.q. u óf zoo goed als geheel door
een langen diphthong wa, of een kortere, ua, vertegenwoordigd wordt
1 ) De toestand is hier zeer eigenaardig en onmogelijk precies in kaart te brengen.
Feitelijk is het tegenwoordige Haskerland (de gemeente wordt spoedig vergroot met
een deel van Zuidelijk Schoterland), een taaleiland, van den Zuidhoek gescheiden door
de sma ll e u(•)a-strook. Wat zich op de kaart voordoet als de hals van een bastion, is in
werkelijkheid het bijna niet bewoonde terrein tusschen St. Johannesga en Ouwsterhaule.
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6f althans in een meer of minder groot aantal relicten als wa c.q. ua
wordt gehoord.
Deze sma ll e, lange strook nu heeft op zichzelf niets saamhoorigs,
waardoor te verklaren zou zijn, dat zij een eigen taalontwikkeling
zou hebben. Die heeft ze trouwens ook in geen enkel ander opzicht.
Ze moet dus wel zijn de peripherie van een vroeger heel wat grooter, en wél saamhoorig diphthongeeringsgebied. En de geheele verdere taalkundige gesteldheid dezer peripherie, alsmede hare geografische situatie, (dat zij zich, westelijk, zoo ver naar het Noorden uitstrekt met de vormen hwaz en wal is voor mij een der vele bewijzen
van wat ik reeds in het zesde Hoofdstuk, § 6 schreef : dat oudtijds de
Zuidhoek, voorn amelijk langs de kust, noordelijker grens had dan
thans), wijst er op, dat we dit gebied te zoeken hebben niet ten noorden, doch ten zuiden er van.
Kortom : het is een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid
dat in den Zuidhoek, het gebied waarin de u > y-substitutie voor
dentalen verreweg het sterkst, ja, wat de kern ervan betreft, „ausnahmslos" is, het gebied waarin die substitutie, naar alle feiten aannemelijk maken, haar aanvang genomen heeft, de y: of y niet in de
plaats getreden is van een u: of u, doch van een wa of ua.
B. Is de y ten noorden van den Zuidhoek
steeds een overgenomen vocaal?
Uit het nu reeds gebleken, maar straks nader te verklaren, feit dat
ik eenig verband vooronderstel tusschen de u > y-substitutie voor
d, t,1, s en z, en een daaraan voorafgegane u: > wa-, en u > ua-mutatie (of een mutatie u: > wa, waar n a in bepaalde gevallen wa tot
ua verkort werd ; hoe 't precies gegaan is, kan niet uitgemaakt worden), vloeit nog niet voort dat elke woordvorm waarin ten n o o rd e n van het Zuidhoekster diphthongeeringsgebied een y voor deze
dentalen voorkomt, (zie de woordlijsten onder § 7, A. B. C en F, van
dit Hoofdstuk), moet zijn overgenomen, hetzij dan uit het Zuidhoeksch, uit een der onfriesche dialecten in of om Friesland, of door
directe vertaling uit het Nederlandsch.
Er zijn, globaal geschat, minstens een tachtigtal woorden waarin
de u(:) c.q. 146 voor de genoemde dentalen zich over het geheele gebied ten noorden van den Zuidhoek gehandhaafd heeft ; daar tegenover staan misschien een veertigtal waarin over geheel Friesland, en
een twintigtal waarin over een deel van het ten noorden van den
Zuidhoek gelegen gebied de mutatie heeft plaatsgehad.
Nu moet natuurlijk de mogelijkheid aangenomen worden, dat
v66r de u> y-substitutie een aantal gediphthongeerde vormen uit
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de peripherie van den Zuidhoek verder noordwaarts is gedrongen, sommige misschien wel over geheel Friesland, en dat later in
deze vormen de mutatie heeft plaatsgehad geheel als in den Zuidhoek.
Als we zien, dat, terwijl fust of f uóst, vuist, zich over geheel Friesland ten noorden van den Zuidhoek volkomen handhaaft, zich naast
knust, knuist, dat in hoofdzaak hetzelfde beteekent, doch heel wat
forscher klinkt, in het Midden een vorm knyst gaat stellen, weten we
dat dit niets dan overnemen is, en dat de oorzaak moet gezocht worden eensdeels in de veel geringere frequentie van knust, waardoor de
Friesche vorm vaak minder in 't geheugen ligt dan het Nederlandsche „knuist" en directe verta ling het gevolg wordt, vooral bij intellectueelen, en bij menschen die vaak andere Friezen waarmee zij verkeeren knyst hooren zeggen, anderdeels omdat knust een forsch
woord is en men de gevoelswaarde meent te wijzigen door er knyst
van te maken. Maar dat nu over geheel Friesland dyst, berg op 't
hoofd, gezegd wordt, kan, waar niemand meer weet, hoe de door dyst
verdreven vorm precies luidde, mede het gevolg zijn van een vroeger
over geheel Friesland opdringen van een vorm daast. Waarschijnlijk
is het echter niet, en het wordt ook tegengesproken door den vorm
dust, slag, stoot, die nog in het Oosten wordt gebruikt.
G e 1 o o v en doe ik dus wel, dat de y-vormen die men ten noorden van het Zuidhoekster diphthongeeringsgebied hoort, overgenomen zijn.
C. Het bijzondere van de Friesche vormen
voor „kuit" en „kuil".
Omtrent de Friesche vormen voor kuit en kuil valt nog iets bijzonders te vermelden.
We treffen op de Noordklei nog een diphthongeeringsgebied aan,
niet van u:, doch alleen van u. (Men zie weer het kaartje) .
Dit u uó-gebied is als volgt te isoglosseeren : Kust, Hijum
Hallum, Genum—Hogebeintum, Foudgum, Dokkum, verder langs
het Dokk. diep naar de Lauwerszee.
Binnen dit gebied hebben de woorden die elders u, Zuidhoekster
diphthongeeringsstrook ua, Zuidwesthoek y voor d, t, 1, s en z hebben, een stijgenden diphthong uó. Men zegt daar dus buód(a), buóttan,
muólla, buóssa, muózzan, enz. Een der uitzonderingen vormt ula, uil,
dat u houdt, terwijl men toch wel, althans hier en daar, van uóllabu: ad, uilenbord, spreekt . Dit is nu niet zoo bijzonder, maar er zijn
nog twee uitzonderingen, en deze geven te denken.
In dit gebied nl., en in een vrij groot rayon vlak ten zuiden er van,
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wordt niet, zooals men verwachten zou, resp. kuót, kuit, en kuólla,
kuil, of kut en kula gezegd, doch kyt en kyla.
Het kyt-gebied hier is als volgt te isoglosseeren : Bildtgrens, Leeuwarden Jelsum, Leeuwarden—Lekkum, Giekerk—Miedum, Oenkerk—Oudkerk, Rinsumageest, Dokkum, verder langs het Dokk.
diep naar de Lauwerszee.
Voor het kyla-gebied is de isoglosseering als volgt : Bildtgrens,
Stiens, W ij ns, verder als boven.
Niemand mijner vele zegslieden in deze kyt- en kyla-gebieden heeft
ooit een anderen vorm van ouderen, die hij of zij in zijn of haar jeugd
gekend heeft, gehoord. De beide y-vormen zijn hier dus reeds minstens een eeuw in gebruik.
Het spreekt vanzelf dat, waar ik eenmaal als hoogstwaarschijnlijk
aangenomen had dat de sterke u > y-mutatie in den Zuidhoek mede
het gevolg van u-diphthongeering zou zijn, het aantreffen van deze
beide y-vormen in en om een ander diphthongeeringsgebied sterk
mijn aandacht trok.
Nu is wel zeker, dat uit uó geen y kan ontstaan. Maar deze uó moet
toch ontstaan zijn uit ua, door ontronding en accentverschuiving.
Kon nu niet in het eerste diphthongeeringsstadium uit *kust en
*kuala resp. kyt en kyla ontstaan zijn ? Erg waarschijnlijk scheen me
dat niet toe, maar waarin dan de oplossing van het raadsel te zoeken ?
Ik herinnerde me nu plotseling, dat ik in het zuidelijk deel der
Oostelijke Wouden, vlak ten noorden van de Zuidhoekisoglosse, ook
al vaak kyt had hooren zeggen. Dit was steeds om en bij Heerenveen,
waar ik langen tijd gewoond heb, en ik had het toegeschreven aan
Heerenveenster invloed. Ik stelde een nieuw onderzoek in, en dit
bracht mij tot een verrassende ontdekking.
Binnen een rayon, waarvan de isoglosse (zeer vaag, zooals altijd in
gevallen waarin een nieuwe overgenomen vorm de oude nog
niet geheel verdrongen heeft) als volgt getrokken kan worden : Zuidhoek-isoglosse, Gaastmeer—Heeg, IJlst, Uitwellingerga, Goingarij p
—Broek, Akkrum—Stobbegat, Uilesprong (Tijnje), Boornbergum,
Bakkeveen, Taalgrens, is de vorm kyt bezig, de u-vorm van dat woord
te verdringen. In de zuidelijke dorpen van het rayon is het pleit reeds
bijna beslecht ; hoe verder noordelijk, hoe vaker men nog de u-vorm
hoort.
In v e e 1 geringere mate is hetzelfde het geval met kula kyle.
Omdat de beide oudere vormen nog niet verdwenen zijn, kan voor
dit rayon geconstateerd worden, dat men niet met klankwettige
wijziging, doch met overneming te doen heeft. Dat moet dan zijn
uit den mond van Zuidhoeksters, of uit die van de maatschappelijke
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bovenlaag der groote dorpen. Voor zoover kyt betreft, kan ook Overtj ongersche invloed in 't spel zijn ; niet bij kyla, want het Stellingwerfsch ten noorden van Oldelamer heeft hula.
De zaak wordt nu duidelijk : aan beide woorden moet iets zijn, dat
de overneming sterk in de hand werkt. Aan „kuit" meer dan aan
„kuil", en dit demonstreert zich in beide gebieden. Ik kom er dus
toe, te gelooven, dat we bij de vormen kyt en kyla op de Noordklei
te doen hebben met invloed van het onfriesche Bildt, Leeuwarden en
Dokkum.
Maar wat is er dan nu aan beide woorden, dat de dicht bij ,,besmettingshaarden" wonende Friezen er toe brengt, de u-vormen er
van tegen de y-vormen in te wisselen, eerder dan bij zooveel andere
woorden ?
Bij kyt zou de gevoelswaarde er aanleiding toe kunnen geven. Ik
meen wel eens gemerkt te hebben, dat beschaafde Friezen uit een
soort kieschheidsgevoel van kytan inplaats van kytan spreken, vooral
als het geldt een eenigszins gewaagde schertsende opmerking te verzachten. Dat y voor u een euphemistisch karakter kan hebben in
Friesland, is nu eenmaal een feit. Maar waarom begint dat dan juist
in de Oostelijke Wouden en op de Noordklei ? En wat kyla betreft,
weet ik in 't geheel geen reden te vinden, of 't moest zijn, dat de anlaut gelijk is.
Men ziet : ik laat hier als elders vragen genoeg ter beantwoording
open.
Maar kyt en kyla beide laten wel weer zeer duidelijk zien, hoe sommige Zuidhoekster vormen door de lijn Sneek Joure Heerenveen
—Tjonger opdringen en dan geleidelijk en binnen betrekkelijk korten
tijd gaan behooren tot de oostelijke, de Klei als 't ware berennende,
afdeeling der beide in het Vijfde Hoofdstuk besproken groepen.
D. Het „ausnahmslose" der substitutie voor n.
Met opzet liet ik tot dusverre de u > y-substitutie voor n onaangeroerd, om ze hier afzonderlijk te bespreken 1 ) .
Deze substitutie toch heeft dit bijzondere, dat ze over geheel Friesland zoo goed als „ausnahmslos" is. Ik ken althans maar één relict :
dun, beschonken, dat alleen nog in een strook der Wouden langs de
Groninger grens bekend is, en dat zijn vocaal daar waarschijnlijk onveranderd behield, omdat ook in het aangrenzende Groninger Wes1 ) Zooals in het lijstje van § 7 D laat ik ook hier vormen als grun, grond, hun, hond,
buiten beschouwing. Zij staan voor het Friesche taalgevoel geheel buiten het verband
van de woorden waarin u > y-subst. mogelijk is. In het Friesch zelf wisselt de vocaal
er van met ou; de spelling er van (g r o u n, enz.) berust op deze laatste uitspraak.

Hof, Friesche dialectgeografie
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terkwartier het woord in dien vorm gebruikt wordt. Het komt in
andere deelen van Friesland niet meer voor.
In het begin der 17de eeuw schijnt nog in verschillende woorden
met oude u voor n een u(: ?) bestaan te hebben. Bij G. J. vinden we
k r u w n e, kruin, t u w n, tuin, en f o r t u w n e, fortuin.
Maar daarnaast vinden we bij hem b r u ij n, bruin, d u ij n,
duin, d u ij n, beschonken, k 1 u ij n j e, loopen met de schaatsen
onder, d u ij n j e, teeldrift toonen (van koeien), h u ij n j e, hoonen, h u y n i g, honig, n u y n t j e, neuriën 1 ) .
Dat G. J. hier met u ij of u y een andere klank tracht voor te
stellen, dan hij met u w doet (zijn u w is zonder twijfel een monophthongische u, meest nog lang, (oude u) maar waarschijnlijk ook al
vrij vaak, vooral in afleidingen en voor s en t, verkort, hetgeen hij,
dunkt mij, soms door verdubbeling van den intervocalen consonant
tracht aan te duiden), is duidelijk. Maar wèlke dan ?
Van belang voor de beantwoording dezer vraag is, of we ongeveer
kunnen nagaan hoe G. J. de u ij of uy in het Nederlandsch
las en sprak: als diphthong (ói) of als monophthong (y). Dat het
laatste het geval was, lijkt mij, vooral na Kloeke's helder betoog in
Expansie" blz. 87 e. v., niet twijfelachtig. Als in het begin der 17de
eeuw bijna geheel Holland, uitgezonderd misschien Amsterdam, de
diphthongeering nog niet overgenomen had, dan zeker Friesland
niet, waar immers de uitspraak van het Nederlandsch geheel op
overlevering berustte, zooals trouwens nog, en men d u s achteraan kwam (komt). Zeker is, dat G. J. de i j in het Nederlandsch nog
als monophthong las en sprak ; daarvan zijn de bewijzen voor 't grij,

„

pen.

Ik laat natuurlijk onbeslist, of het teeken u ij of u y in het
Nederlandsch voor G. J. nu wel precies y voorgesteld
heeft. Maar dat het voor hem een y-achtig foneem verbeeldde, staat
voor mij zoo goed als vast.
Welnu, alleen al op dien grond acht ik het waarschijnlijk, dat hij
met u ij of u y in het Friesch ook een y-achtig foneem wilde voorstellen, al blijft het mogelijk, en acht ik het wat de substitutie voor
ni, dus: voor nasale palataal, betreft, zelfs waarschijnlijk, dat hij na
de y nog een i-achtigen naslag hoorde.
') Met dit laatste woord weet ik eigenlijk geen weg. In het Friesch Woordenboek
vinden we: n j u n t s j e, n j u n d e r j e (u_ y), terwijl de literatuur soms n j u e nt s j e, n u e n t s j e spelt, en ook een vorm n u n d e r j e kent. Is de vocaal dus
misschien een nazaat van oudfr. i u? Maar dan schijnt het vreemd, dat reeds G. J.
den eersten component niet meer hoorde. — Is n y n d e r, schelp, misschien een afleiding van dit verbum ? Het volk hoort in schelpen de zee ruischen.
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Nemen we dit nu aan, dan maken de feiten dat G. J. reeds zooveel
u _y's voor n heeft, en dat thans de u > y-substitutie voor n in
't Friesch zoo goed als „ausnahmslos" is, het waarschijnlijk dat deze
substitutie eerder begonnen is dan die voor de andere dentalen, of
wel, dat zij zich sneller heeft uitgebreid.
Is deze substitutie ook voorafgegaan door een u: > wo-mutatie,
waarbij in vele gevallen korting van wo tot ua intrad ? Daarover zoo
dadelijk, maar indien ja, dan heeft zich de mutatie waarschijnlijk
weer beperkt tot het Zuiden. G. J.'s k r u w n e, t u w n, f or t u wn e, wijzen er althans op dat er in zijn tijd nog ongediphthongeerde
u's voor n bestonden.
§18. Nabeschouwingen

En zoo wordt dan nu de alles beheerschende vraag deze : kan de
Friesche y(:) voor dentalen (de r uitgesloten), op Frieschen bodem
klankwettig, en zonder eenige beinvloeding uit den vreemde, uit
u(•)a zijn ontstaan ?
Wat u•a > y: betreft, meen ik dit wel ontkennend te kunnen beantwoorden. Er is geen enkele aanwijzing. Ten opzichte van ua > y
heb ik echter steeds zekere restrictie in acht genomen bij de bepaling
van mijn meening. Niet dat ik ook maar een oogenblik er aan twijfel,
dat van het begin af Hollandsche invloed zijn rol gespeeld heeft, —
maar ik zie vele aanwijzingen, dat het Friesche foneem het Hollandsche als 't ware uitnoodigend tegemoet gekomen is, en kan a ll een
maar niet bepalen tot hoever.
In ua is de u, ofschoon den hoofdklank hebbende, „iiberkurz",
hetgeen, dunkt mij, onder bepaalde omstandigheden, tot u > y-substitutie, d.w.z. tot gewone verwisseling door aandrang van buiten,
kan leiden. We merken dat nu eenmaal over geheel Friesland op, bij
gevallen waarin alleen van overneming sprake kan zijn : hoe korter,
hoe vluchtiger de u gezegd wordt (vooral ook bv. als het woord meestal een ondergeschikte plaats in het zins-rhythme inneemt), hoe eerder de substitutie intreedt.
Doch er is iets anders.
Zooals ik in het Tweede Hoofdstuk, § 6, schreef, neigt de tweede
component bij velen naar i. Voor t, s en z is dit zelfs zoo sterk,
dat het b ij n a een transcriptie ui zou wettigen.
Dit is in de diphthongeeringsstrook overal waarneembaar, doch
wel het sterkst te Langweer.
En dit foneem schijnt mij nu waarlijk reeds een eersten stap op
den weg, die naar palataliseering leidt.
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Ik vind zelfs op een der punten van de Zuidhoekisoglosse iets als
een naar elkaar neigen der twee fonemen merkbaar. ' t Is echter mogelijk, dat dit een gevolg is van over-en-weersche beïnvloeding van
den laatsten tijd.
Als men de Langweerder ua voor t, s en z vergelijkt met de Idskenhuister y in dezelfde positie, (de beide dorpen liggen dicht bij elkaar
en er is, via de buurten Dijken en Teroele, vrij veel onderling verkeer), valt het dadelijk op, hoe gering de fonetische afstand tusschen
beide fonemen is. Ik heb den indruk, dat te Langweer de u van ua
voor t, s en z eenigermate tot palataliseering neigt, (hetgeen ik toeschrijf aan het i-achtige van den tweeden component), terwijl de y
van Idskenhuizen in dezelfde woorden door een zekere bijklank die te
zwak is dan dat ik ze zou kunnen definieeren, dichter bij de Langweerder ua staat, dan bv. die in de dorpen van het „ausnahmslose"
y:- en y-gebied.
Nu is hoogtwaarschij nlij k de neiging om den tweeden component
van ua voor t, s en z i-achtig te spreken, oudtijds over grooter gebied
verspreid geweest dan thans.
Gysbert Japicx (geboorte- en woonplaats : Bolsward), moet —
herhaaldelijk en al vele jaren geleden heb ik daarop de aandacht gevestigd, óf door toevallige omstandigheden sterk den invloed van
het Zuidhoeksch ondergaan hebben, 6f wel, en dat acht ik het waarschijnlijkst en de tegenwoordige stand van het om Bolsward heen
gesproken Kleifriesch wijst er naar we weten ook wel op : de dialectgrens moet destijds (1600 1650) ongeveer langs zijn vaderstad geloopen hebben. Men kan te veel bouwen op zijn spelling, maar er
blijkt toch wel uit, dat hij nu eens deze, dan die vorm van eenzelfde
woord trachtte af te beelden. En het zijn altijd de Klei- en de Zuidhoekster vorm waartusschen hij weifelt. Vormen die reeds in zijn tijd
alleen in de Wouden kunnen bestaan hebben, (b.v. w o a r c h voor
w i r c h, moede ; w o a (r) n voor w i r de n, geworden; enz.) ,
vindt men bij hem niet.
Welnu, bij G. J. vinden we b o e y t t e naast b u w t t e, buiten; oeyt naast uwt, uit; roeytter naast ruwtter,
ruiter ; b o e y t se naast b u w t s e, slaan, kloppen ; voorts schrijft
hij boeytter, boter, koeytten, kuiten, boeijssekoal,
boeskool.
Met o e stelt G. J. soms een monophthong u: uit oudere ó voor :
boeck, doeck, doch meestal een diphthong wa: hoed, foet,
stoel e, g o e z. Ook als deze diphthong uit oudere u spruit, spelt
hij oe: moerre, schoerre, oere, (naast uwre).
Zijn o e y bevat dus zonder twijfel een gediphthongeerde u-klank.
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Maar 't is geen u•a, want dan zou hij geen reden gehad hebben, iets
anders dan o e te spellen. Vast staat ook, dat de u-klank, de eerste
component van den met o e y voorgestelden diphthong, kort is geweest. Valt dit al eenigszins af te leiden uit de verdubbeling van de
intervocale t en s, de spelling b o e y s s e k o a 1 maakt het zeker,
want G. J. ging in het onderscheiden van s en z zeer nauwkeurig te
werk, en u•a (vergelijk zijn g o e z) had hier stellig een z meegebracht.
Maar blijkens de verdubbeling van den intervocalen consonant in
m o e r r e, s k o e r r e (nu gesproken muórra, skuórra, en in den
Zuidhoek md ra, sk6 ra), stelt in deze woorden de o e al een korten
diphthong ua, misschien al een stijgenden diphthong uó voor, en zoo
ook in G. J.'s f o e t t e n, voeten, po e 11 e, poel. Dit maakt het
vrij zeker, dat hij met o e y niet maar alleen ua of uó bedoelde, ter
onderscheiding van o e = u•a. Dus : iets anders. Maar wat ?
Dat G. J.'s y in b o e y t t e enz. een even verneembare i voorstelt als bv. zijn ij in zijn m o e ij t e, en zijn y in b o e y, kan ik
moeilijk gelooven. Maar dat hij den tweeden component in b o e y tt e enz. wel als i-achtig hoorde, zooals we dien nu nog in de diphthongeeringsstrook, maar vooral te Langweer, kunnen waarnemen,
schijnt zeer mogelijk, vooral als we zien, dat zijn o e y, behalve in
één geval voor n, alleen voorkomt voor die dentalen (t en s) voor welke ook thans in de diphthongeeringsstrook het i-achtige van den
tweeden component zoo goed hoorbaar is.
G. J. schrijft voorts : n u y t, noot, (nu algemeen nyt), s t r u y s(s e), struisch, stuursch ; n u y s c h j e, langzaam gaan.
Dit bewijst mij dan, (want dat ik G. J.'s u y voor de weergave
van een y-achtig foneem houd, zeide ik reeds), dat in zijn tijd ook in
sommige woorden met ua voor t en s (merk op : weer dezelfde consonanten waarvoor hij soms o e y spelt !) de substitutie althans in
een der dialecten onder welker invloed hij stond, (en dat was hier
dan natuurlijk het Zuidhoeksch), al een voldongen feit was. Deze
drie u y-vormen, en de acht voor n schuiven het begin der u > ysubstitutie in Friesland alvast terug tot in de 16de eeuw, want men
kan er vrijwel zeker van zijn, dat G. J. zonder rijmnoodzaak geen
nieuwe vormen gebruikte in gevallen dat de oude hem df uit eigen
persoonlijke taal bekend waren, of uit die van zijn omgeving in 't gehoor lagen.Trouwens, ik stel het begin, in acht genomen de antecedenten van den vermoedelij ken haard, den Zuidwesthoek, nog iets eerder.
Zooals gezegd, neem ik niet aan, dat de lange diphthong wa
mede van invloed op de substitutie geweest is. De vraag is dan echter, hoe we in den Zuidhoek aan zooveel y:'s komen.
.

.
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In de eerste plaats zij er aan herinnerd, dat ik voor den Zuidhoek
van ouds sterken Hollandschen invloed blijf aannemen. Zeer mogelijk, ja, zelfs waarschijnlijk, is ook, dat in de late middeleeuwen en
den onmiddellijk daarop volgenden tijd de kwantiteitsverhoudingen
der y in Holland, althans in de Noordhollandsche kuststrook die
hier vooral in aanmerking komt, (Stavoren e. o. en Enkhuizen e. o.
hadden bepaald een druk onderling verkeer), eender waren als nu
nog in den Zuidhoek, zoodat de y:-vormen wel totaal ongewijzigd uit
den mond der Hollanders kunnen overgenomen zijn.
Maar bovendien zijn de Zuidhoekster y:-vormen ook wel uit analogiewerking en systeemdwang te verklaren.
Een woord als voorbeeld zal wel voldoende zijn.
De Zuidhoeksters zeggen thans hy:z, maar : hyzan, hyska, hys . Laten we aannemen, en dit is nu immers zoo goed als bewezen —
dat ze ééns zeiden : hu•az, maar huazan, huaska, huas , en dat in deze
drie laatste vormen de ua tot y werd, door, of naar ik liever aanneem,
alleen maar mede door, inwerking der korte diphthongeering. Welnu,
dan is het toch begrijpelijk, dat mettertijd ook het grondwoord meer
en meer met y zou gesproken worden, in analogie met de afleidingen,
terwijl later die y tot y: kon worden in kwantiteits-analogie met de
noordelijk gesproken u:, of onder directen invloed van den volgconsonant zelf. Zoo kan het gegaan zijn met alle wo-woorden, die ua-afleidingen hadden, en voor de overige kan systeemdwang hebben gewerkt.
Opmerkelijk is ook, dat in de beide Zuidhoekster relictgebieden
Hindeloopen en Delfstrahuizen-Echten-Oosterzee, alsook in de
strook St. Johannesga Rotsterhaule Rotstergaast, het aantal bewaard gebleven wa-vormen naar verhouding heel wat talrijker is,
dan dat der ua-vormen, en dat deze bewaard gebleven we-woorden
juist die zijn, die géén vocaalverkortende afleidingen hebben. (bru•azia, ru•azja, su•azja, twazan(d), yn 'e su•az, by de rwaz, en zelfs hier en
daar nog hu•ad, lu•ad, kru•ad, woorden met w e i n i g, daarentegen
hy: x, ly:z, my:z, sly:z, woorden met v e e 1 gebruikte vocaalverkortende afleidingen). Dit schijnt mijn onderstelling te steunen. Altijd
en in alles vind ik datzelfde terug : 't is de verkorting der u die haar
kwalitatief in 't gedrang brengt.
Dat een oude u of u zich voor n wel soms tot diphthong ontwikkelde, bewijst de nog bestaande vorm muónts. En ook de vocaal in den
alleen in plaatsnamen nog over zijnden vorm mdnts is naar mijn meening ontstaan uit een vooraf gediphthongeerde u, aldus : ua > uó >
-

-

ud>'d> d.

De vorm m o e ij n t s bij G. J. maakt verder aannemelijk, dat de
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tweede component van den diphthong ook wel i-achtig was. Dit is
ook anderszins wel waarschijnlijk te maken, vooral voor die gevallen
waarin onder invloed van een op de n volgenden s nasaleering der vocaal intrad, en die waarin de vocaal gevolgd werd door de nasale
palataal nj. Dat een vocaal in het eerste geval met i diphthongeert,
komt ook nu nog veel voor, vooral in het Zuiden, vgl. wai nz, Warns,
hainz en ha: nz, Harlingen, wainz(d)ja en wa: nzdja, -di of -dèi, Woensdag, het (nu verouderde) grèi nz en gri nz of gre: nz, Groningen, Zuidhoeksch móinz en noordelijker moa(: )nz, 's morgens. Ook voor de
nasale palataal n i hooren we soms diphthongeering met i, vgl. wèinja
of wainja, en wènja, wonen, famainja en famánja. „Vermaninge"
(Doopsgezind kerkgebouw), enz.
Het is dus minst genomen waarschijnlijk dat aan vormen als
-dy• nsk, teeldriftig, (van koeien), ly• nsk, grillig, sty• nsk, stug, alsook
klynja, met schaatsen onder 1 o o p e n, dynja, teeldriftig, balynja,
interen, hy n ja, honen, try n ja, (aan-) dringen 1 ), vooraf gegaan zijn
vormen als duinsk en duinja.
Aannemelijk is, dat de vocaal van het eerste lid van den samengestelden dorpsnaam dynagr , Doniaga, (in Doniawerstal, Zuidhoek)
en dyntèr , Doniaterp (op de Klei), in klank is samengevallen met
die in de hier genoemde verba, en dus eenmaal is gesproken als ui.
Zoo ook die in hy• nz, Huins, in Baarderadeel.
Of van die in ' ynjabat, lymbat, Luinjeberd, en andere plaatsnamen
met denzelfden geslachtsnaam als eerste lid, hetzelfde mag verondersteld worden, weet ik niet. In de oude stukken wordt het vocale deel
hiervan nl. soms ingeleid door een i of j (Lioniebert, Lionigaberde).
Het achtgeven op namen, vooral op plaatsnamen, in een taalkundig vertoog, is trouwens gevaarlijk. Op de vervorming van namen werken te veel, ons gewoonlijk onbekend blijvende, factoren in.
Ik veronderstel dat het velen die mij tot hiertoe op den voet gevolgd zijn, wel eenigszins zal bevreemden dat ik, in weerwil van de
vele feiten die het aannemelijk schijnen te maken dat er voor de dentalen d, t, 1, n, s en z een geheel eigen-Friesche u > y-mutatie heeft
plaatsgehad, dit toch niet kan gelooven, integendeel Hollandschen
invloed op het proces als zeker blijf beschouwen, en alleen maar in
't onzekere verkeer omtrent de mate van de door het Friesche foneem
betoonde tegemoetkoming.
1 ) Ik heb het niet noodig geacht deze vormen, waarin de vocaal eigenlijk n i e t
voor n optreedt, in afzonderlijke klassen te behandelen, vooral niet omdat de 2de en
3de persoons-vormen enkv. der verba j-loos zijn (dou klynast, hy klynat; vroeger ook
die van den lsten pers. enk. : ik klyn(a) ; nu: ik klyn(ja) en invloed op de vocaal van den
inf. kunnen gehad hebben.
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De reden mijner overtuiging heeft men voor een groot deel al in het
voorgaande aangetroffen. Het is overbodig, dat alles hier te herhalen.
Er is echter nog een en ander, waarop ik de aandacht wil vestigen.
Ik heb, een paar uitzonderingen daargelaten, buiten de in §§ 7-11
gegeven woordlijsten, en ook verder buiten bespreking gehouden al
die Friesche woorden met een gewoonlijk uit oude 6 gesproten en
daarom meest met o e geschreven u-klank, die in 't Hollandsch, in
de ontfrieschte steden en complexen van Friesland, alsook in het algemeen Nederlandsch, een met o e gespelden u-variant hebben. De
Friesche variaties van deze u uit S, nl. : u:, u, u•a, ua en uó, zijn
volmaakt gelijk aan die uit oude 4 of u. Er is hoegenaamd geen
verschil in de vocaaluitspraak in f u: g, voeg, en hu: g, huig ; in sluch,
sloeg, en sluch, slaperig ; in hu•ad, hoed en in 't in den Zuidhoek
nog spaarzaam voorkomende hu•ad, huid ; in i k wua, wou, en
buatan, buiten, in huóddan, hoeden (znw., mv.) en het op de Noordklei
voorkomende puódda, papieren zak. Maar terwijl de Friezen zich al de
t w e e d e woorden kunnen voorstellen als met y gesproken (zoo
hooren ze ze natuurlijk ook wel hier en daar, nl. in 't Zuidhoeksch en
in de ontfrieschte complexen), is hun dit wat de eerst e betreft
gladweg onmogelijk. Waarom ? Omdat iets geheimzinnigs in de volkspsyche hun zegt, dat die eerste u van oorsprong heel iets anders is dan
de tweede ? Ik belief niet te gelooven aan de werking van een zesde
zintuig in dit opzicht. Wat in zeker gebied in klank samengevallen is,
is één, en zal verder een gelijk lot ondergaan, tenzij invloeden, die
niet direct verband houden met het verschil in oorsprong der samengevallen vocalen, dit verhinderen. Dus : niet-friesche, d.i. dan voornamelijk Hollandsche en algemeen Nederlandsche, u-uitspraak waarborgt Friesche u-uitspraak, behalve wanneer de niet-friesche vorm
niet genoegzaam in Friesland bekend is, of, ofschoon met u gesproken wordende, voor 't overige te veel van de Friesche afwijkt om direct het één-zijn te voelen, alsook wanneer er analogiewerking in
't spel komt.
Ziehier Holland, de Friesche y-leverancier, nu eens in zijn rol van
Friesche u-protector!
Nog een paar andere categorieën van Friesche u-woorden kon i k
geheel buiten beschouwing laten : die van gru(:)n, grond, pu(: )n,
pond, enz., die in 't Friesch zelf met groun, poun enz. wisselen, en die
van wundar, wonder, bunt, bont enz., die over een groot deel van
Friesland met o gezegd worden. Zij zijn buiten alle y-gevaar.
En hier is het nu de plaats om mijn standpunt inzake hypercorrectie nader te ontwikkelen.
Dr. Kloeke schrijft, blz. 85 „Expansie" : „De „Systemzwang" leidt
.
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weer tot klankoverdrijving, waaraan het is toe te schrijven, dat Friesche woorden zdnder Hollandsche equivalenten toch een „Hollandsche" uu konden krijgen".
Op het feit, dat Dr. Kloeke hier de hypercorrectie aanduidt als
gevolg van systeemdwang, grond ik het vermoeden dat hij niet meer
bedoelt, dan te zeggen, dat sommige der Friesche woorden die geen
Hollandsch equivalent hebben, wel door hypercorrectie hun y kunnen gekregen hebben.
Dit kan ik met hem eens zijn. Wij weten bv. niet of het uwz uit
G. J.'s dagen (dat o n g e t w ij f e 1 d u:z luidde, want anders had
hij het niet als klankvoorbeeld naast h u w z en m u w z gesteld),
toen het ys werd, aan systeemdwang gehoorzaamde, dan wel of er hypercorrectieve neigingen achter deze wijziging zaten.
Maar volgens mijn opvatting kan toch elk Friesch u-woord dat
reeds in het oudfriesch u of u heeft gehad, en waarnaast niet een nietFriesch of ander-Friesch equivalent bekend is, die het door zijn geheele of bijna geheele overeenkomst ermee in het oude spoor houden
kon, aan systeemdwang gehoorzaamd hebben, indien daarin u > _ysubstitutie plaats heeft.
Van klankoverdrijving zou ik alleen dan willen spreken, wanneer
zulk een niet- of ander-Frieschen vorm wel bestaat en zich over 't geheel ook voldoende opdringt en de substitutie toch plaats heeft.
Klankoverdrijving hooren we in Friesland in den dagelijkschen
omgang vaak van kinderen en zeer slecht ontwikkelde menschen,
bv. als ze, Hollandsch trachtende te spreken, een hinday, paard, een
hinday noemen, een buzduk, zakdoek, een bóizdoik, een hl•ala sint,
halve cent, een ha:la sènt, of een kcal, kalf, een ka:l.
Voorts is het klankoverdrijving als Friezen die wat hun taal betreft niet al te Friesch meer in hun zadel zitten, van een Hollandschen paling een prolang (Friesch : i•al), maken, en van een spaan een
s pr•an (Friesch : s pwan, s5uón, s poon) zooals ik meermalen gehoord
heb. Klankoverdrijving, of eigenlijk onzinnig etymologiseeren, op
schrift, komt veel voor bij Friesche schrijvers die hun Friesch slecht
kennen, en taalkundig minder goed op de hoogte zijn. Zoo maken ze
van blond .... bloun, ('t Friesch kent het woord blond niet ; de Friezen spreken van 1 j o c h t h i e r), maar .... grond is immers
groen, rond is rozen en dus moet blond (n.b. niet eens een Nederlandsch
woord), bloun zijn!
Het spreekt vanzelf, dat de grens tusschen hypercorrectie en systeemdwang ook alweer zeer vaag is. Hypercorrectie zou het zijn, als
de Friezen dóit, duit, en flat, fluit, als dyt en flyt gingen uitspreken,
maar dat doen ze niet. Maar als ze van een ly tanant een lytanant
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maken dat doen ze een enkele maal, en in geschrifte zelfs meestal,
is dit feit moeielijk te klassificeeren.
Hypercorrecties worden niet licht algemeen. Maar 't kan toch, en
wel voornamelijk waar een onontwikkelde massa dicht opeen woont
en, gedeeltelijk uit zucht tot nadoen, gedeeltelijk ook uit louter sleur,
een vreemde taal tracht te spreken, die ze van hooger gesitueerden
hoort.
Een voorbeeld. De Friesche praeterita van willen en zullen zijn
wu•a, su•a, ook reeds vaak wua, sua, en zelfs wu, su, mv. wuana(n),
suana(n). Oudere vormen zijn enkv. wu•ada, swada, mv. wu•ad(a)na,
su•ad(a)na, en ook hierin kan in het vocale gedeelte verkorting tot us
hier en daar al zeer vroeg plaatsgehad hebben.
In de zeven ontfrieschte steden en het ontfrieschte Kollum (maar
niet op het Bildt), zijn nu niet de Hollandsche vormen hiervan gangbaar geworden, doch men zegt er : enkv. wy(da), sy(da), mv. wydan,
sydan. Klankwettige mutatie ? 't Kan immers niet, want daartoe zou
men aan de onmogelijke toevalligheid moeten gelooven, dat juist
alleen in deze acht zoover uiteenliggende complexen, en die dan later
(tweede onmogelijke toevalligheid!) alle ontfriescht zouden worden,
in deze woorden de mutatie zou hebben plaatsgehad. Neen, 't kan
niets anders geweest zijn dan het hangen van den Frieschen huik
naar den Hollandschen wind, op ongelukkige manier.
De oude Leeuwarders hebben 't in dit opzicht nog wat erger gemaakt dan hunne zich ontfrieschende broederen van elders. Zij zeggen ook gyd (gewoon Friesch guód, Zh. g'ód, goed(eren) ; gydz, (gewoon Friesch guodz, guóddan, guón. Zh. g'ódz, g'óddan g'ón, sommigen) ; ze pytsa (gewoon Friesch putsa), hun skyn(an) (gewoon Friesch
skuón, Zh skyn(an) schoenen), met skympytsazgyd, (gew. Fr. skuómputsazguód, Zh. skómputsazg'6d), schoensmeer, en zij trekken die
skyn(an) aan hun f ytan, voeten. Ook één skyn aan één f yt. En zelfs
zijn er Leeuwarders die van een hytsja, hoedje, spreken, hoewel de
meesten zich aan hu•ad, huadan, huatsja houden.
Dit is nu wat ik, met Kloeke, zie „Expansie", blz. 86, klankoverdrijving noem.
Maar merk op, dat deze substituties (die geen klankwettige mutaties kunnen zijn, gezien in welk een kaartenhuis van toevalligheden
men zijn intrek moet nemen om dit te gelooven), ook alleen weer
voorkomen in woorden waarin de u tevoren kort, meestal zelfs „ueberkurz" (us) was geworden. (De enkelvouden skyn en f yt zullen hun
y gekregen hebben door analogiewerking van de meervouden) . Wie
of wat die vroege kortheid, ook in het gewone Friesch, bewijst ? Nu,
G. J. bv. met zijn tweeden t in f o e t t e n.
,
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Als nu in de acht genoemde ontfrieschte complexen y-vormen voor
ua-vormen in de plaats konden treden, zelfs als én het Hollandsch én
het Friesch dezelfde vormen met u of ua hadden, hoeveel te eer heeft
dit dan in den Zuidhoek kunnen plaatshebben in woorden welker
Hollandsch equivalent daartoe meehielp, of die geen Hollandsch equivalent hadden ?
Dr. Kloeke meent ook, dat vormen als f óttan, voeten en hóddan,
hoeden, (znw. mv.) hypercorrect zijn.
En hier moet ik mij nu veroorlooven werkelijk met hem van meening te verschillen. Maar .... mijn afwijkende meening bevestigt
juist weer wat hij heeft getracht te bewijzen en, dunkt mij, ook
bewezen heeft : vroege en sterke Hollandsche invloed in den Zuidhoek.
In de ontfrieschte complexen hoort men algemeen mdtta, moeten,
gew. Fr. muótta of m (o) átta, Zh. m (') dtta ; f d t, voort, weg, (adv.) , gew.
Fr. f uót (vroeger ook f oát, doch dit is verouderd) . Zh. f (') ót Pi, foei,
gew. Fr. f uói, Zuidh. f'di. (Tegenwoordig komen feit en /di ook snel
op naast f uót en f uói in de grootere dorpen van het Oosten, als Drachten, Beetsterzwaag en Gorredijk, en het zijn zeer kennelijk de beter
gesitueerden, die hierin voorgaan). In sommige der ontfrieschte complexen hoort men verder : hóddan, hoeden, gew. Fr. huóddan, Zh.
h(')dddan; f dttan, voeten, gew. Fr. f uóttan, Zh. (f')dttan; mdika, en
misschien nog enkele dergelijke, minder frequente vormen.
Het moet nu natuurlijk ieder opvallen, dat de aangehaalde vormen
in de taal der ontfrieschte complexen gelijk zijn aan die in het Zuidhoeksch ; alleen ontbreekt gewoonlijk de voorslag, die in den Zuidhoek facultatief is.
Dit bewijst, dunkt mij, dat wij hier met een verloop van Friesche
uó-vormen onder Hollandschen invloed te doen hebben. Wat er in
de ontfrieschte complexen gebeurde, omdat de Friesche mond,
door zich naar het Hollandsch te plooien, de moeilijke Friesche stijgende diphthongen niet goed meer kon uitspreken, gebeurde ook in
den Zuidhoek. En we kunnen b e w ij z e n, dat ook daar de Hollandsche invloed steeds vrij sterk geweest is. 't Ligt dus voor de hand,
om hier, bij gelijke gevolgen, aan gelijke oorzaak te denken.
Met de Zuidhoekster (')d naast noordelijker oá is 't precies hetzelfde. De ontfrieschte complexen leveren hiervan geen voorbeelden,
maar laat eens een waschechte stedeling een mondjevol Friesch
nazeggen, en let daarbij op de oá! Als hij er geen ja van maakt, (na
labialen doet hij dat vrij zeker), brengt hij het gewoonlijk niet verder
dan tot (')ó (d'órran), hoogstens tot ud (duèrran). Oefent hij zich lang,
dan wordt het misschien wa (dwarran), met duidelijk bilabiale w,
;
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maar dat is dan ook het uiterste. Kortom, gewoonlijk is z ij n weergave van oá ongeveer gelijk aan die in het Zuidhoeksch.
Men ziet het : ik heb nog wel meer reden dan de telkens te hooren
voorslag, om de Zuidhoekster equivalenten van uó en oá te houden
voor monophthongeeringen uit die beide stijgende diphthongen, —
onder invloed van buiten.
Maar hypercorrecties zijn het toch niet. 't Is klankwettige mutatie.
En met het noodige voorbehoud kan men y uit ua ook wel zoo noemen. Als men maar aanneemt dat het de Hollandsche invloed was
die bepaalde in welke richting de oude u of u zich zou wijzigen.
In buatan enz. is de u vluchtiger, onduidelijker dan in butan. In een
buatan, waarvan de tweede component i-achtig is, is zij nog korter,
nog onduidelijker, zal ze zich ergo nog te eer laten substitueeren door
een vreemde y. Geen wonder dus, dat de Zuidhoeksche substitutie
zoo sterk is, en zulks bijna uitsluitend voor dentalen want alleen
voor dentalen had diphthongeering plaats.
Nu hebben we gezien, dat in den befaamden Zuidwesthoek de
u > y-substitutie voor dentalen „ausnahmslos" is. Maar te Hindeloopen en in den Zuidoosthoek vermindert de y-stroom al aanmerkelijk in kracht (opmerkelijk veel wa-vormen en ook eenige ua-vormen hebben hem daar weerstaan), en als de tegenwoordige Zuidhoekisoglosse, dezelfde waarvoor ook de oá- en uó-monophthongeering
doodgeloopen is, bereikt wordt, is hij, wat de substitutie voor d en 1
betreft, al zoo goed als uitgeput ; die voor t en s c.q. z breekt slechts
met deel zijner woorden door dezen dam heen, en alleen die voor n
heeft nergens paal en perk gevonden. Alles bij elkaar genomen verloor de grootste helft der woorden zijn doordringingskracht, nog voor
ze de uiterste grens van de Zuidhoek-peripherie had bereikt : er werd
nog een smalle diphthongeeringsstrook overgelaten. De kleinste helft
drong over de isoglosse. Maar dat ging niet in één forschen drom, neen,
woord voor woord; dat feit treedt duidelijk te voorschijn uit Gysbert
Japicx' spel-geweifel, maar vooral uit den toestand van heden : immers, vele dezer woorden hebben nog altijd met hun y-vorm niet het
geheele taalgebied veroverd; ze blijven alleen maar voortdurend,
maar over 't geheel zeer langzaam, vorderingen naar het Noorden
maken.
Kortom, ten noorden van den Zuidhoek is de u > y-substitutie
bewijsbaar in c i d e n t e e 1, voor Hindeloopen en den Zuidoosthoek doen de feiten dit eveneens vermoeden.
Blijft dus alleen maar de Zuidwesthoek als terrein waarbinnen een
eigen-Friesche u > y-mutatie niet door dir e c t e bewijzen ont-
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kend wordt. Die Zuidwesthoek nu is Stavoren met zijn achterland. . .
Kennende de geschiedenis van dit kustgebied, kan ik met den besten wil tot geen andere conclusie komen, dan dat de y voor u een
Hollandsche indringer is. En kennende de feiten dat ook nu nog de u
zich te eer door y laat substitueeren, naarmate zij korter en vluchtiger is, en in den Zuidhoek de u zich tevoren gediphthongeerd had,
d.w.z. nog korter dan gewoonlijk geworden was, neem ik aan dat de
substitutie door deze diphthongeering in de hand gewerkt werd, en
nog wordt.

REGISTER
van woorden waaromtrent in dit werk iets medegedeeld wordt, met verwijzing
naar de pagina's waarop dit plaats heeft. De woorden zijn opgenomen in de tegen.woordige Friesche spel li ng, en alleen in de(n) vorm(en) waarin ze in de literatuur voorkomen. Afleidingen zijn zooveel mogelijk onder het grondwoord gebracht;
samenstellingen onder een der samenstellende woorden. Een vetgedrukt cijfer duidt
de pagina aan, waarop de isoglosseering der verschillende vormen van een woord
in kaart gebracht is.
aenstouns, aanstonds, 197.
Alf, ilve, elf (telw.) 124, 125.
alen, aluin, 221.
aventir, avontuur, kans, 223.
baer, golf, 100.
ba(e)rne, branne, branden, 92, 93, 94,

95, 102.
barre, (ge)beuren, 204.
beage, trekzeel, 36.
beaken, baken, 36.
beam, boom, 31.
bean, boon, 31.
;Ad, bed, 115.
bern, kind, 30.
by, bij, 178, 179, 180.
bigjinne, beginnen, 182.
bilánje, verminderen, interen, 221, 248,
263.
bisunje, bisonje, „besogne", 222.
bjinne, boenen, 32, 170, 171.
bjuster, bijster, 240, 241.
bleek, blikke, bleekveld, 186, 187.
bliede, bloeden, 93.
bliuwe, blijven, 33, 58, 59, 60, 61, 102,
(blok)tonne, naaf, 144.
boadskip, boodschap, 15.
board), borg, 136.
boartsje, spelen, 10, 136.
b(o)arste, barsten, 135, 136.
boech, boeg, 233.
boek, boek, 260.
boelgid, boelgoed, 20.
boer, boer, 222.
boi, knaapje, 15.
bóle, wittebrood, 54.
bont, bint, bont, 264.

boppe, boven, 184, 185.
bos, bus, bus, 141-145.
brfinne, zie baerne.
brêge, brug, 188.
breid, bruid, 209.
brief, brief, 78, 131, 132, 133.
brike, gebruiken, 151, 152, 235, 236.
bruin, bruin, 221, 258.
brizje, bruisen, 16, 18, 20, 207, 208,
224, 226, 250, 251, 262.
bíehelje, met den polsstok onder den

arm springen, 234.
bide, buil, 17, 18, 20, 25, 214, 248, 250,
251.
badel, buidel, 220.
bug(j)e, buigen, 208, 233.
bugel. beugel, 233.
buk, beuk, 234.
buk, buik, 234, 235.
(yen) buke, (zich) bukken, 237.
bukeman, knaapje, 234, 235.
bokje, beuken, 218, 234, 235.
bile, waterbobbel, 219, 220, 250, 251.
bulee, builen, 219, 250, 251.
bont, zie bont.
bfir-, buur-, 10, 222.
burl, waterbel, 220.
bus, buis, (soort vaartuig), 225, 250, 251.
bise, zak in een kleedingstuk, 17, 18,
25, 225, 248, 250, 251, 265.
biskoal. boeskool, 228, 260, 261.
bfit, buit, 216.
bfit, kameraad, 218.
buten, buiten, 17. 18, 23, 25, 216, 217,
250, 251, 260, 261, 264, 268.
biter, boter 17, 18, 23, 25, 216, 248, 250,
251, 260.
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bus(j)e, slaan, kloppen, 207, 218, 235,
260.
bítsje, botsje, ruilen, 218.
daed, zie died.
dan, den, dan, 33.
dat, det, dat, 33.
deale, duivel, 211.
del, neer, 115, 122.
dele, diele, deelen, 187, 188.
dy, jou. 178, 179, 180.
dy, die, 180.
died, daed, daad, 204.
dief, dief, 77, 78, 132, 133.
divel, duvel, duivel ; 211, 245.
djêrre, djirre, dooier, 186, 187.
djar, duur (adj.), 239, 240.
doar, deur, 267.
doek, doek, 260.
dof, doof, doof, 158, 159.
dom, dom, 41.
dou, dí. jij, 179, 180, 238, 244.
dou, duif, 229, 243.
drage, dragen, 38.
dreage, dreg, 36.
dreagje, afgieten, afroomen, 36.
dreame, drome, droomen, 204.
dreech, zwaar te verteren, 38.
dreech, zwanger, 38.
dreech, droog, 38.
driuwe, drijven, 33, 58, 59, 60, 61, 102.
droech, droog, 38.
dru f, druif, 208, 229, 244, 245.
drol je, druilen, 219, 220.
drupe, druipen, vallen, 232.
dubeld, dubbel, 232.
dudlik, duidelijk, 214, 215.
duit, duit, 265.
dak, deuk, 234, 248.
di3kaet, ducaat, 237.
dakdalve, dukdalf, 237.
duke, duiken, bukken, 234, 236, 237.
díkelieh, slijkerig, 237.
dun, duin, 221, 258.
(barge-)dun, varkenshaar, 221, 248.
dun, beschonken, 222, 257, 258.
Dunegea, Doniaga, 247, 263.
Duoterp, Doniaterp, 247, 263.
dunje, teeldrift toonen (van koeien), 221,

248, 258, 263.
dir, duur (subst.), 222, 223.
dírje, duren, 16, 124, 125, 139, 222, 223,
dist, dost, stoot, 225, 248, 255.

díist, berg op 't hoofd, 226, 248, 255.
diitsk, duitsch, 216.
duvel, zie divel.
dízelich, duizelig, 224, 226.
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ea, oait, ooit, 204.
each, oog, 37, 46, 47, 50, 104, 106, 116.
eangstme, angst, 8.
earne, ergens, 204.
eart, erwt, 31.
eat, iets, 204.
eek, iik, eik, 56, 57, 58.
efter, achter, 157, 158, 159.
ek, ook, 155.
ekkel, ikel, eikel, 56, 57.
falle, vallen, 32.
fen, van, 33.
fiele, voelen, 133, 134.
finne, ven, weiland, 30, 115.
finster, venster, 189.
fjil, tsjil, wiel(e), wiel, 82, 83, 84, 85.
fjar, vuur, 239, 240, 241.
flaech, flaach, vlaag, 36.
fleane, vliegen, 36.
flêsk, fleis, vleesch, 100, 101, 102.
flij, vlies, 240.
floerje, bevloeren, 16.
flues, vlies, 240.
fluit, fluit, 265.
foalle, fóle, veulen, 21, 125, 128, 127.
foarke, vork, 10, 168, 169.
foart, voort, weg, 267.
foech, klein, minnetjes, 209, 233, 264.
foei, foei, 14, 16, 267.
foerje, voeren, 16, 119.
foet, voet, 10, 16, 119, 260, 261, 266, 267.
fol, vol, 135, 136.
fóle, zie foalle.
forjitte, vergeten, 169, 170.
formanje, „Vermaninge" (Doopsgezind
kerkgebouw), 263.
forten, fortuin, 209, 221, 258, 259.
fransk, fransch, 138.
frou, vrouw, 9.
fake, fuik, 207, 234.
fakepot, rommelpot, 237.
fal, fel, vuil, 17, 18, 25, 219, 250, 251.
farge, ploegvoor, 189.
fust, vuist, 17, 18, 25, 207, 225, 250, 251.

255.
faster, steenen beer in den haard, 228.

faterje, foeteren, 216.
gins, zie goes.
gans, gansch, 138.
Bean, gaan, 181, 182.
gear, noch, gaar, 91, 92.
gebeure, gebeuren, 204.
gebiet, gebied, 218.
gelat, ongearticuleerde stemklank, 216.
gêrs, gras, 170, 171.
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gespiís, gestommel, gerucht, 212, 228.
getuge, getuige, 233.
giel, geel, geel, 50, 52, 53.
g(j)eld, gjalt, onbevrucht, 173, 174, 175.
gleon, glean, gloeiend, 63, 64.
glipe, gluipen, sluipen, 232.
glurje, gluren, 222.
gnuve, gluren, 208, 229, 245.
gniizje, snuffelen, 228.
goed, goed, 153.
goat(t)e, goot, 189.
goes, gans, gans, 137, 138, 260.
gong, gang, 127, 128, 204.
graech, graag, 77.
greauwen, vetkaantjes, 159, 160.
greppel, greppel, 189, 190.
grins, grens, 189.
Grins, Groningen, 189, 263.
gripe, mestvork, 171, 172.
groat, grot, gort, 145, 146, 147.
groppe, grup, 189.
groan, grond, 257, 264.
grude, bos stroo, 215.
gros, gruis, 226, 227, 240, 241, 242.
griitsje, heimelijk gewag maken, 216,
248.
griízje, gruzje, morsen, 225, 240, 242.
gichelje, goochelen, 233.
gid, goed(eren), 266.
gids, Bidden, gun, sommigen, 266.
gul, paard (knol), 220.
gile, huilen, 17, 18, 20, 219, 250, 251.
gut, guit, 216.
gizje, schreien, 228.
habbe, hawwe,

hebben, 69, 70, 71, 72,

ho, hoe, 33.
hoanne, haan, 15, 74.
hoas, kous, 15.
hoed, hoed, 15, 119, 260, 264, 266, 267.
hoep, hoepel, 210.
hof, hof, 54, 155, 156.
hoerdzje, bewaren, 215.
houn, hond, 257.
hich, huig, 233, 264.
hi chelj e, huichelen, 233.
hiíchje, schraal kind, 234.
hid, huid, 17, 18, 20, 208, 214, 218, 219,
250, 251, 262, 264.
hudepot, gierigaard, 215, 248.
hiigje, heugen, 234.
hiken, hurken (subst.) 237.
hile, hale, zaaddop, 219, 248.
Huins, (dorpsnaam), 263.
hiin(j) e, hoonen, 221, 248, 258, 263.
hun(n)ich, honig, 221, 222, 248, 258.
his, huis, 17, 18, 20, 23, 176, 177, 200,
224, 226, 227, 246, 247, 250, 251, 253.

254, 262, 265.
hutsje, grond loswoelen, 218,
hutsje, overlaten, 219.
huverich, huiverig, 229, 245.
hwa, wie, 53, 128, 129, 204.
hwat, hwet, wat, 9, 33.
iel, aal, paling, 265.
ielreager, reiger, 37, 87, 88,
ierappel, aardappel, 31.

219.

89, 90.

yeske, asch, 31.
iik, zie eek.
ikel, zie ekkel.
ikerje, itigje,ytsje,

ijken, 210.

117.
halde, houden, 32, 193, 194, 1 . 95.
hals, hals, 54.
Harns, Harlingen, 263.
harke, riuwe, hooihark, 190, 191.
heak, haak, 36.
heal, half, 265.
hear(r)e, hooren, 31, 156, 157.
heech, hoog, 37, 66, 181, 182.
heel, hiel, heel, 51 ,, 187, 188.
helpe, helpen, 122.
helt, held, 218.
hy, hij, 87, 178, 179, 180.
hichte, hoogte 181, 182.
hynder, paard, 265.
hird, hard, 33.
hyt, hjit, heet, 192, 193.
hite, hjitte, heten, noemen, 192, 193.
hja, zij (p.vnw.), 179, 180.
hjir, hier, 31.
hjoed, heden, 153, 154, 238, 240, 242.

jerne, gaarne, 77.
jiette, gieten, 169, 170.
jok(je), vr. kievit, 87.
jy, jo, gij, u. 9. 178.
jipe, vrouwenkleed, 232.
kaem, zie kieme.
kas, kast, 32.
keakelje, kakelen, 36, 40.
keal, kalf, 265.
keapje, koopen, 47, 50, 104, 106, 116.
keapman, koopman, 204.
kiel, keel, keel, 51, 52, 53, 54.
kieme, kjimme, kammen, 172, 173.
kladderje, kladzje, klauteren, 32.
klomje, klimje, kleumen, 38, 41, 230.
klfffok, klyffok, kluiffok, 229.
kluije, kluve, kluiven, 230, 245.
kliínje, met schaatsen onder loopen, 221,

258, 263.
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klas, kluis, 17, 176, 177, 225, 227, 250,
251.
klote, kluit, 218.
knikke, knikkeren, 210.
knekel, kreukel, 237.
knaskje, knuzelje, kleinigheden ver-

richten, 228.
knust, knuist, 225, 255.
knatel, harde plek, 219.
koaitsje, koken, 32.
koel, koel, 139.
k8gje, kapje, kauwen, 62, 63, 64, 145.
kom, (drink-)kom, 38, 41, 230.
komme, komen, 11, 71, 182, 163, 184.
kou, koe, 238, 244.
kreake, galerij, 36.
kreakje, kraken, 36.
krom(mel), krum(el), kruim(el), 38,

230, 231.
krom, kram, krom, 38, 41, 230.
krad, kruid, 17, 18, 19, 208, 214, 250,
251, 262.
krudich, netjes, fier, 214.
krak, kruik, 235, 236.
krun(e), kruin, 221, 258, 259.
krppe, kruipen, 232.
kras, kruis, 226, 227, 240, 241, 242.
kale, kuil, 17, 18, 25, 219, 250, 251,

255-257.
kape, kuip, 232.
Mar, kuer, kuur, 222, 223.
kure, turen, mikken, 223.

kat, kuit, 17, 18, 25, 216, 250, 251, 255-257, 260.
kweekje, kwékje, kwaken, 37, 40.
la(e)itsje, lachen, 30.
latte, lat, 32.
leage, loog, 37.
lAn, land, 167.
leane, loane, laan, 167, 168.
leauwe, gelooven, 33.
liet, lied, 218.
lilk, leelijk, boos, 42, 152, 153, 195.
lins, lens (adj.), 189.
lizze, liggen, 173, 174.
lizze, leggeus 173, 174.
ljeai, lief, 32, 75, 76, 77, 78.
ljedder, leider, ladder, 161, 162.
nip, kievit, 85, 86, 87.
ljocht, ljaeht, licht, 32, 148, 149-151.
Ljouwert, Leeuwarden, 32.
lju(e), ljuw(e), lieden, 150, 151, 238,

240, 241.
ljuentsje, vleiend verzoeken, 239.
boai, lui, 204.
loane, zie leane.
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loat, lent, loot, 204.
loere, loeren, 222, 223.
lad, luid, 17, 18, 20, 200, 208, 214, 218,
250, 251, 262.
lak, luik, 234, 236.
lak, slim, 237.
lake, trekken, 234, 236.
lakesaeijen, voorwendsels, 237.
Wi m, luim, 209, 230, 231, 243.
lam*, lan j e, grillig zijn, 222, 231, 243,

248, 263.
Lanjebert, Luinjebert, 247, 263.
lapeag je, luipend loeren, 232.
las, luis, 17, 18, 20, 23, 176, 177, 224,
226, 227, 246, 250, 251, 253, 262.
lasterje, luisteren, 226, 227.
lusteree, fluisteren, 226, 227.
lat, lutes, blut, 219.
lutenant, luitenant, 265.
man, man, 32.
mannich, mennich, menig, 68, 69.
m9nsk, mans, 138.
meager, mager, 37, 65, 66, 204.
meitsje, maken, 34.
my, mij, 178, 179, 180.
middel, middel, 82.
mil, middel = taille, 79, 80, 81, 82.
minske, mensch, 189, 190, 196.
minst, minst, 189.
mird, bunzing, 33.
mjitte, meten, 169, 170.
moaddrieh, modisch, 14.
moai, mooi, 14, 15, 77.
moallen, van meel, 10.
Moandei, Mendel, Maandag, 67, 68,

116.
moanne, maan, 74.
moarns, 's morgens, 15, 263.
moeike, moei, tante, 14, 16, 102.
moezje, morsen, 16.
madhoun, zeelt, 17, 18, 20, 214, 248,
250, 251.
male, mond, 17, 18, 20, 219, 250, 251.
to naak, tersluiks, 234.
manss, monnik, 262.
marre, muur, 10, 16, 50, 222, 260,

261.
mes, muis, 17, 18, 20, 176, 178, 200, 202,
225, 226, 250, 251, 262, 265.
maskes, muskus, 225, 248, 249, 250,
251.
mí skopje, moeskoppen, 17, 18, 25, 225,
250, 251.
mate', mollig, 17, 216, 248, 250, 251.
matse, muts, 17, 18, -25, 216, 248, 250,
251.

18
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maz els, mazelen, 17, 18, 25, 225, 248,
250, 251.
mflzieb, guitig, 225.
natuer, nator, natuur, 209, 223.
naule, navel, 145.
nauwe, naaf, 141, 142, 145.
nea, noait, nooit, 204.
neaken, naakt, 36.
nearne, nergens, 204,
neat, niets, 29, 52, 204.
need, noad, nood, 8.
net, na, 154.
ne(I)st, naast, 153, 154.
net, (visch-)net, 115.
net, niet, 31.
nidle, naald, 78, 79, 80, 81, 153.
nits, daareven, zoopas, 19, 196, 197.
nij, nieuw, 196, 197.
nimme, nemen, 182, 183, 184.
nju(e), genoegen, 239.
njuet, tam, mak, 240.
njuggen, negen, 239, 241.
njfintsje, njfinderje, neuriën, 258.
noad, zie need.
noait, zie nea.
noat, not, graan, 146, 147.
noch, zie gear.
nógerboar, zeker soort boor, 145.
nou, nu, 238, 244.
minder, zandschelp, 221, 248.
mískje, langzaam gaan, 261.
nfit, noot, 216, 248, 261.
nuver, zonderling, 229, 245.
oast, zie ea.
oan, aan, 72, 73, 74, 75, 168.
oars, anders, 33.
of, af, 54, 55, 103-106.
onstumich, $nstumleh, onstuimig, 209
op, op, 31.
paed, (voet-)pad, 164, 165.
partar, partfir, partuur, 209, 223.
peadzje, zie paed.
plaet, pleat, plaat, 204.
pleeg je, plagen, 36.
plom, plum, plum, pluim, 38, 39, 230,
231, 243.
plure, lonken, scheel kijken, 224.
plus, pluis (subst.), 226, 227, 228.
plas, plas, pluis (adj.), 226.
plfizje, pluizen, 226.
Poai, (vrouwennaam), 14.
poarte, poort, 10, 136.
poel, poel, 10, 16, 139, 261.
pot, pot, 90, 91, 92.

poun, pond, 264.
priuwe, preauwe, proeven, 33, 58, 59,
60, 61.
prom, pram, pruim, 38, 230, 231.
promme, promje, promje, met smaak
eten, 39.
prak, prak, pruik, 8, 235, 236.
prfilj e, pruilen, 219, 220.
prfimke, prímke, tabakspruim, 39, .
230, 231, 243.
pres, bevallig, 228.
prfiste, niezen, proesten, , 225.
prfistich, fier, deftig, 228.
pede, papieren zak, 17, 18, 20, 25, 214,
248, 250, 251, 264.
padelje, (ont-)troggelen, 215.
puk, puik, puik, 235, 236.
pekel, pukkel, 234, 248.
pale, peul, 17, 18, 215, 219, 220, 248,
250, 251.
palemalje, mompelen, 220.
pílfinkje, purlefinkje, tijd verbeuzelen,
220.
pfin, puin, 221.
par, geheel en al, 210, 222.
past, puist, 17, 18, 225, 250, 251.
pust, tegenzin, 228.
paste, blazen, hijgen, 17, 18, 208, 225,
248, 250, 251.
patse, poetsen, 248, 266.
reach, rag, 36, 41.
real, knot . garen, 55, 56.
reak, hooirook (-hoop), 36.
rêch, rug, 41,188.
rêd, rad, wiel 82, 83.
rêdde, redden, 242.
reek, rook, 122, 123.
rekke, geraakt, 129, 130.
riede, raden, 159.
riere, reare, roeren, 159, 160.
rikje, rooken, 122, 123.
rekke, reiken, 185, 186.
rinne, loopen, 30, 71, 102, 115.
Rinse, Rinse (mansnaam), 189.
riuwe, zie hartre.
riuwe, rijgen, 33, 58, 59, 60, 61, 102.
rju(e), vrij veel, 239, 240.
rjueht, recht, 32, 239, 240, 241.
rólje, rollen, 173, 174.
rom, ram, ruim, 38, 230.
rach, ruig, 233, 249.
rude, schurft, 214.
ragelje, vallen, 233, 248.
rak, bekwaamheid, 237.
rake, ruiken, 234.
rfin, ruin, 221.

REGISTER
rap, rups, 232.
rapelje, repelen, 208, 232.
rí pert, ruig behaard dier, 232.
ríipsk, kouwelijk van uiterlijk, 232.
ras, zie razje, schatten.
(rap en) rut, schorriemorrie, 216.
rat, ruit, 216.
rut, blut, 219.
ruter, ruiter, 216, 260.
razemazich, roezemoezig, 225, 248.
raz(j)e, ruischen, 16, 18, 20, 207, 208,
224, 226, 250, 251, 262.
rfiz(j)e, schatten, 16, 18, 20, 224, 226,
250, 251, 262.
razje, ruzie, 225, 227.
sa, zoo, 31.
san, zand, 32.
seille, zullen, 71, 121, 122, 265.
seage, zaag, 36, 95, 96.
sette, zetten, 71.
sy, se, zij, (pron.), 87, 178, 179, 180.
syl, zijl, 227.
sie, zaad, 147.
siede, zieden, 32.
sinne, zon, 30, 115.
sizze, zeggen, 173, 174.
sjen, zien, 32, 36.
sjippe, zeep, 185.
sjitte, schieten, 169, 170, 191, 192.
sjoele, sidle, sul, 239.
skaed, skad, schaduw, 164, 165.
skammel, melkstoeltje, 139, 140, 141.
skarlu n, schelm, 221.
skea, schade, 204.
skeage, scheg, 36.
sket, skud, schutting, 165, 166.
skiep, schaap, 31.
skild. schuld, 195.
skjirje, skarje, schuren, 163, 164, 223.
skoalle, school, 15, 21, 127.
skoech, schoen, 16, 266.
skoerre, scheuren, 16, 223.
skógje, schouwen, 62, 145.
skom, skam, schuim, 38, 199, 230.
skouwe, schuiven, 229, 244, 245.
skreppe, skrippe, zich inspannen, 161,
162.
skriuwe, schrijven, 33, 58, 59, 60, 61,

102.
skroef, schroef, 195, 196, 229, 245.
skruten, skrutel, bangelijk, 216, 218.
skadel, skatel, schotel, 17, 18, 25, 214,
248, 250, 251.
skadelje, skalebalje, platte steentjes

over 't water doen scheren, 215.
skarre, schuur, 16, 223, 260, 261.
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skííi, schuif, 208, 229, 245.
skalje, schuilen,17, 18, 25, 219, 250, 251.
skarje, zie skjirje.
skate, schuit, 17, 18, 216, 217, 250, 251.
slaen, slaan, 264.
sliepe, slapen, 31.
sljucht, eenvoudig, vlak, 32, 239, 241.
sljurkje, zachtjes voortglijden, 240, 241.
sloere, talmen, 223.
slom, slam, sluimer, 38.
slach, slaperig, 233, 264.
slat, slaf, sleuf, 229, 245.
slak, sluik, 234.
slak, lang stroo, 237.
slakje, sluiken, 235, 236.
slape, gli ppen, sluipen, 232.
sl at s, sluis, 17, 18, 176, 177, 225, 227,
250, 251, 262.
slute, sluiten, 170, 216, 217.
smoarch, vuil, 15.
smat g (j) e, moeilijk ademhalen. 208, 233.
smak, warmpjes, 208, 235.
smas, bevroren turf, 17, 225, 227, 250,
251.
smasterleh, smoezelig, 228.
smaz (j) e, sten, 16, 18, 20, 224, 226.
248, 249, 250, 251.
snij e, snijden, 180.
Snjeon, Zaterdag, 162, 163.
snasterich, smoezelig, 228, 248.
snas-, snashoanne, snoeshaan, 228.
snuisterijen, snuisterijen, 228.
smit(e), snuit, 216.
snute, snuiten, 170, 216, 217.
snuve, snuiven, 208, 229, 244, 245.
snjitte, spuiten, spatten, 217.
soan, zoon, 74.
souder, zolder, 184.
(for-)somje, samje, (ver-)zuimen, 38,

230.
speake, spaak, 36.
spiele, spoelen, 133, 134.
spil, spul, spel, 33.
spjeld(e), speld, 32.
spoan, spoen, , spaan, 16, 265.
sprute, spruiten, 216.
stalle, steel, 156, 157.
steame, stome, stoomen, 204.
stean, staan, 181, 182.
stêf, steal, staf, duig, 211.
stjêrre, ster, 179, 180, 187.
Stien, steen, 32.
stjare, sturen, 240.
stoel, stoel, 16, 138, 139, 260.
stouwe, stuiven, 229, 244.
stouwe, stouwen, 244.
streakje, streelen, 36.
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strou, struif, 209, 229, 243, 244,
strune, spionneeren, 221.
stríik(e), struik, 235, 236.
strtipe, stroopen ( = huid afhalen), 232.
stras , strls, tros, gestrikte knoop, 225.
straz(j)e, zich struisch bewegen, 207,
224, 228.
stras, struisch, stuursch, 261.
staf, stug, stroef, straf, 230,
stake, hoop schoven, 235.
strikje, blijven steken, 235, 236.
stilmje, stí nje, stymje, stug zijn, 222,
231, 243, 248, 263.
stíipe, stuip, 232.
stapert, kip zonder staart, 233.
star, stuiver, 223.
stut, stoet, (soort brood) 216, 248.
stiat(haspel), stoethaspel, 216.
saeh, zeug, 233.
sad, zuid, 214.
siig(j)e, zuigen, 208, 233.
raker, suiker, 235.
sule, sul, 221, 248.
sunich, zuinig, 221.
sape, zuipen, 232.
sar, zuur, 16, 124, 222, 223.
sas, bedwelming, 16, 18, 208, 224, 250,
251, 262.
sutelje, soetelen, 216, 248.
suterich, vuil, versjouwd, 216, 248.
euvel, zuivel, 211, 229, 245.
suver, zuiver, 229, 245.
sazenane, (begin wiegeliedje), 225.
siizje, suizen 16, 18, 20, 207, 208, 224,
226, 250, 251, 262.
sweach, zwaag (in plaatsnamen), 36.
sweager, zwager, 36, 95, 96, 97, 204.
swier, zwaar, 32.
swije, zwijgen, 180.
ta, toe, 31.
tankje, danken, 204.
Teake, Taco (mansnaam), 36.
thus, thuis, 226.
toane, teane, toonen, 204.
toarre, toerre, tor, 15.
toelle, melkstoeltje, 139, 140-145, 220,
248.
toelle, naaf, 141, 142-145.
toer, toren, 16.
telgje, toalje, dragen, trekken, 62, 145.
tomme, tame, duim, 38, 39, 199, 230,
231.
tommelje, tamelje, tuimelen, 38, 230.
trens, trens, 189.
triuwe, duwen, 33, 58, 59, 60, 61,
102.

tradel , trol, vleinaam voor een kind,

215.
tr1'inje, troonen, aandringen, 221, 248,
263,
trure, treure, treuren, 224.
Was, droes, 228.
trias, tros, 228.
trazelje, truzelje, vallen, tuimelen, 228.
tsjen, tijgen, 37.
tsjen, jin, tegen, 34, 175.
tsjok, tsjok, dik, 239, 240. .
tsjeaf, dief, 77, 133.
tsjil(le), zie ijil.
tsjagje, getuigen, 234, 239, 240.
tsjuster, duister, 240, 241.
(bi-, oan-) tsjutte, (be-, aan-) duiden,
239, 240, 242.
tlich, tuig(age), 233.
(iin-)tiich, onkruid, stof, ontuig, 233.
tai(ie), tlíi(fe), tuf, kuif, 229, 245.
tak, schrander, berekenend, 235.
take, tak, 235, 237.
take, werktuig, om te steken, 237. .
tike, slechte vrouw, 237.
takelteam, hindernis, 237.
takje, takerje, pijnlijk tintelen, 237. .
titl, soort veen zonder waarde, 220.
tale, tule, scherts, 220.
bin, tuin, 221, 258, 259.
tilt, toet, 216.
tat(e), tlít(e), (deel van een) naaf, 143
—145.
ttit(e), tuit, 216, 217.
tíitsje, toeteren, tuiten, 216, 217.
tfit(sje), kus, 216, 217.
tazelje, duizelen, 228.
tazen, duizend, 16, 18, 19, 208, 224, 250,
251, 262.
tweintich, twintig, 166, 167.
twisken, tusschen, 33.
twjilling, tweeling, 32.
.

file, uil, 23, 219, 251, 253, 254.
fir, tepel (lett. uier), 222..
are, uur, 222, 260.
As, ons, (pron.) 226, 265.
ot, uit, 23, 216, 260.

.

w$dzje, waden, 206.
waech, waaggebouw, 99, 102.
waechwiid, wagewijd, 49.
waer, weer, 33.
Warns, (plaatsnaam), 263.
weach, golf, 37, 99, 100, 101,
weach, wand, 37, 47, 49, 50, 116.
weage, wegen, 37, 97, 98, 99, 102, 103,
106.
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weagje, wagen, 36, 97.
weak, week, 36.
weech-, (wan-)lus, weegluis, 49.
wearde, waarde, 204.
wenje, wonen, 263.
weze, wezen, zijn, 130, 131.
wy, wij, 178, 179, 180.
wiel(e), wiel, 83.
winsk, wensch, 189, 196.
wirch, moede, 167,,160, 260.
wird, woord, 33.
winde, worden, 260.

wirk, werk, 33.
witte, wite, weten, 50, 52.
wine, wuiven, 58, 59.
wjoede, wjudde, wjuede, wieden, 238,
240, 242.
Woansdei, Wênsdei, Woensdag, 67, 68,
116, 263.
woartel, wortel, 10, 120, 1 21.
woelje, winden, wikkelen, 10, 16, 139.
wolle, willen, 71, 264, 266.
wonder, w ander, wonder, 264.
wrinwe, wrijven, 33, 58, 59, 60, 61, 102.
.
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