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INLEIDING.
Is de uu-klank door 't Westerlauwers Fries zelfstandig ontwikkeld? Kloeke, Reflexen, ontkent het ; volgens hem „moeten
we na de voorafgaande uiteenzettingen tot de conclusie komen,
dat deze „Umlaut" door het veld winnen eener vreemde cultuur
is veroorzaakt, m. a. w. aan Dietschen ... invloed te danken is, en
dat we het begin der 'u` > 'u`-ontwikkeling in de 16de eeuw — iets
later wel li cht dan in het Bilt hebben te zoeken" (Meded. Kon.
Akad. v. Wetens., Afd. Ltk., SA, dl. 61, no. 1, blz. 9). Hiertegenover
heb ik (in genoemde Meded., dl. 63, 130 145) inheemse ontwikke li ng
van uu verdedigd. Gijsbert Japiks' spel ling uyn (uin) vatte ik op
als reeds de klank voorstellend van ndl. uun, zo ook uyt (uit) en
uys (nis) slechts in enkele gevallen voorkomend als = ndl.
wits, uut; in oeys (oeis), oeyt (oeit) zag ik „V or stuf e n" van uus,
uut: naar mijn indruk was de klank uus, ícut; het verdere zie men
t. a. p. Leuvensche Bijdragen XX begint met `De uu-expansie
nogmaals aan de feiten getoetst', waarin Kloeke in ongewone trant
'n weerlegging, niet slechts hiervan, onderneemt. In die Bijdr. behoort
het antwoord dan ook in hoofdzaak ; maar voor de geschiedenis
van 't Fries is uiteraard minder belangste lling te verwachten bij
de meeste lezers van 'n Zuidnederlands tijdschrift, zodat reeds
deswege raadzaam schijnt, dat onderwerp liever te brengen onder de
aandacht van 'n andere kring. Zie evenwel Leuv. Bijdr. XXI, 46 vv.
Daar ik mij geplaatst zie voor gemotiveerde beweringen, voorgedragen als aantonend de ongerijmdheid van mijn opvattingen,
is het geboden, dat ik eerst op die beweringen inga. Daarbij zullen
ze, op 'n enkele na, onhoudbaar blijken (I, blz. 2-42). Daarna zal
ik de gang der palatalizering in het Westerlauwers trachten te
schetsen (II, blz. 42 einde) 1 ).
-

1 ) Ik moet evenwel iets inlassen (z. blz. 47---49) over uo uit d, daar
b.v. muozn voor elders muzn bevreemd en verwarring gesticht heeft.
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I. IS AUTOCHTONE PALATALIZERING ONAANNEEMLIK

Komende tot „de uu en oe in het geschreven en gesproken
Friesch", zegt Kloeke op blz. 49, dat zover hij weet altijd in 't Fries
van ons Friesland oe als regel en uu als uitzondering is beschouwd.
„ De Vries keert de zaak om en beschouwt de oe juist als uitzondering,
de gepalataliseerde klank min of meer als regel." Neen; K 1 o e k e
keert de zaak om door maar eenvoudig mij n in plaats van z ij n
mening voor te stellen als van de gangbare afwijkend. In 'n noot
zegt hij : „Ik hoop hier niet door al te groote kortheid geweld aan
te doen aan wat De Vries op blz. 133 vv. in werkelijkheid beweert;
blijkbaar wil De Vries zich niet aan bepaalde constructies binden,
maar vestigt de aandacht op mogelijke en vermoede tendenties
in de ontwikke ling". Dit „wil De Vries" enz. is dus niet „blijkbaar",
maar is misleidend ; ik gaf de lezer niet wilsinhouden, maar inzichten
v erworven door anderen. Wel had ik feiten waargenomen
waardoor Franck's opvatting l) van wgm. u als ou, die geheel buiten
't Fries om is ontstaan, door het Fries treffend wordt bevestigd;
maar voor 't hedendaags Fries vond ik bepaalde gevallen van
palatalizering door voorgangers vastgesteld; voor enkele
biezonderheden beproefde ik 'n andere verklaring, maar mijn
„Mededeeling" voegde geen enkele oorzaak voor uu aan
de r e e d s erkende t o e; alle zijn genoemd door Siebs, Van Helten
of Kloosterman. V a n hun is dus de opvatting, die volgens K.
niet geringe complicaties meebrengt. Hij heeft op blz. 50 vier
bezwaren, waarvan a) (er zijn geen aanwijzingen v66r de 17de eeuw)
meer dan eens herhaald en daarom door mij later 2 ) besproken wordt.
b) noemt de streken die volgens mij uu als „re lict" bewaard
hebben ; Kloeke verwijst naar mijn blz. 133, maar die handelt niet
over representanten van u, maar van ó. Het Bilt is hij genegen,
ook tot mijn relictstreken te rekenen, maar 'n noot vraagt of de
uu daar soms ook volgens mij uit Holland is geïmporteerd, daar
ik mij op blz. 130 niet duidelik uitdruk. Daar staat, dat de taal er
Hollandse grondslag heeft ; dat zegt genoeg en moest vooral voor
K. duidelik zijn, daar hij indertijd verzet aantekende toen ik, Ts. 46,
1) Ts. ndl. taal- en ltk. 29, 285 v. In die geest reeds Nagl ; zie ben. blz. 15.
2) Blz. 4 en vooral 42 vv.
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198 vv., dit nader uiteenzette en ook Biltse oi (voor uj 2 en in ole
uit ude) uit Putten of daaromtrent afkomstig achtte.
c) „Ook de taal van de overige streken met uu ... is ... steeds
als iets aparts en afwijkends beschouwd." Zeker is ze afwijkend
van die der andere streken
maar de kracht van dit argument
voel ik niet.
d) Of broke enz. de ic-uitspraak behouden hebben, hangt er
van af, of we u enger of ruimer opvatten. Franck enz. blijven die
naam op oit toepassen, en zogoed als deze is ouu (met doffe o")
in ruime zin ii. Strikt genomen is inderdaad „behouden" onjuist;
waar ik van „terugkeren" van oil tot u in veel streken spreek,
bezig ik 'n nauwkeuriger uitdrukking. Zulk terugkeren is 'n welbekend verschijnsel, en de van mij aangehaalde blz. 158 noemt
ten overvloede para llellen (voor mhd. 1.: later ohd. en mhd.).
e) Dat terugkeren zou ook gebeurd zijn in de woorden in Holland
die i k [maar ik ding eerder af dan dat ik toevoeg] beschouw als
aan 't Fries ontleend; anders zou men daar, beweert blz. 42, b.v.
robbedous zeggen. Helemaal niet ; ou met doffe ou was, gelijk
zopas is opgemerkt en nog nader ter sprake komt, 'n soort van
volstrekt niet = ndl. ou ; de overnemers substitueerden dus hun
eigen oe (ook deze trouwens had veelal nog iets o-achtigs). Altans
indien de overneming niet z6 laat plaats had, of altans ten volle
doordrong, dat in Frsl. reeds monoftong bestond; de „relicten"
schijnen nl. niet vroeg aan te treffen ; Kloeke geeft ze die naam
op grond van de ongegronde bewering, dat holl. uu voor u uit het
Zuiden is ingevoerd 1 ).
Op blz. 51 staat als mijn gevolgtrekking : `„das” Neuwestfriesische
palatalisiert nicht nur ...' ; en dat wordt, zegt K., door de huidige
dialekten ten stel ligste gelogenstraft. Hier heeft K., door „das"
van aanhalingstekens te voorzien, de duidelike betekenis van mijn
woorden veranderd ; op u volgt bij mij : „sondern auch ó ; so sagt
man auf Schiermonnikoog rtèp rufe ..." Het is dus wel duidelik
dat ik niet het gehele nwfri. bedoel; er zijn tongvallen die zo doen.
1 ) wat robbedoes betreft, dit bevat wellicht (kar)does ; z. J. H. van Lessen,
Samengestelde Naamw. in het Ndl., blz. 93.
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Door mijn woorden uit hun verband te rukken heeft K. hun 'n
andere inhoud kunnen geven, een die hij met gemak weerlegt.
Volgens mijn opponent zou ik mij met enkele zinnen hebben
afgemaakt van het betoog dat Bogerman (in 't midden der 16e eeuw)
geen uu kende (blz. 51, 52). Het is K. die zich, op de in de noot
aangehaalde blz. 23, van mijn betoog afmaakt en in eigen ogen
dat betoog afmaakt met : „Had de koekoek (bij Bogerman : cuccuc)
in Friesland wellicht ook een Friesche articulatie-basis 2" Dit volgt
op vermelding van mijn woorden : „Maar in verschillende talen
bleef men 't oude teken gebruiken, nadat de uitspraak veranderd
was". Ik laat anders, blz. 135, onmidlik op die woorden volgen :
„Os. u stelt tevens u (kort en lang) voor ; in 't Oudhoogduits wordt
pas in later tijd en a lleen door sommige schrijvers verschil gemaakt",
en ik had b.v. nog kunnen verwijzen naar Lasch, Mittelndd. Gr. § 43:
„Der im rand. wie im md. herrschende gebrauch, den umgelauteten
vocal ausser a nicht zu bezeichnen ... ". Ik heb t. a. p. ten duidelikste
gezegd, dat, hoewel bij Bogerman u, uy, uu de waarde van a hebben,
we daaruit niet „veilig" mogen concluderen dat ze niet tevens
'n daaruit ontstane waarde van ndl. uu hebben. Dat u bij hem
ook a uitdrukt, zeg ik daarmee toch waarlik duidelik genoeg. [Tans
zou ik uy = a niet meer erkennen.] Wanneer iemand beweerd
had dat in cuccuc de eerste u was = ndl. oe, de tweede = ndl. uu,
dan zou dat niet zo dwaas geweest zijn als de vraag van K. ; immers
tans is in 't Fries naast koekoek gewoon koekut (o is uu), en juist
deze vorm geeft Fri. Wb. in koekotsblom, koekots f Barren (-veren),
v
terwijl de sperwer koekots f ear heet. De overgang van ^ti tot i heeft
toch ook bewerkt, dat in Grieks xóxxv geluid van de koekoek,
xoxxvg w koekoek roepen, xóxxv,, v yos koekoek geen u maar wel
u voorkwam; weliswaar zal K. de artikulatiebasis van de vogel
in Griekenland onderzocht wensen. K. zelf noemt koekot, Expansie
84, waar hij in Bogerman's kukuitsboom twee oe-klanken vindt;
inderdaad b lijkt p al a t a li z e r i n g (in deze syllabe zonder enige
klem welli cht reeds gewone uu). Vgl. in Mul. Wb. kockuut, -k, kukuut,
enz. geheel zonder oe; ook coccoek, maar coe in geen vrb.
Noot 1 op blz. 51 vraagt of de klinkerverglijding (die in noordlike
visserdorpen b.v. $kite schuit voor skate deed ontstaan) niet na
1600 kan vallen. Oudere taalbronnen die dat uitwijzen zal men
-

-

-
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wel niet vinden ; mijn unmaszgebliche gissing is, dat ze, wat het
laatste stadium betreft, wel later zal zijn. Maar in elk geval is ook
hier kenlik u (ouu) gepalatalizeerd, en de als overgang te onderstellen
it (of daaraan voorafgegane ejuu of dgl.) is gedegutturalizeerd 1 ).
Het ontbreken van 'n volkomen betrouwbare tekst van G. Japiks,
waarover bij Kloeke blz. 52 vv. spreken, is voor ons onderzoek
onschadelik; het gladstrijken van varianten kan mij wel van bewijzen
hebben beroofd, maar mij ze niet hebben verschaft. Want oey komt
voor in elf woorden, en daarin volgt altijd 'n scherpe dentaal, nl.
achtmaal s, driemaal t. Dat is geen gevolg van 't gladstrijken van
varianten, en ook het toeval werkt niet op die wijs ; er moet 'n
bedoeling achter zitten. Waar vóór zulk 'n dentaal ook uw voorkomt,
zou men veeleer d a t aan 't verwijderen van d y „v a r i a n t e"
s t a v e r i n g mogen toeschrijven. En in 'n afzonderlik geval kan het
zo wel ontstaan wezen, maar niet het verschijnsel zelf is zo te
verklaren ; daar het tegenwoordige Fries deels (ndl.) uu deels (ndl.)
oe zegt, is voor 'n oudere periode dubbele uitspraak aan te nemen.
Dit laatste is ook door mij niet nader uiteengezet ; ik moest mij zeer
beperken en heb de verschillende vormen alleen g e n o e m d. Nietpalatale uitspraak kwam stellig nog voor naast uu of dgl., en zal
wel buiten de Zuidhoek overheerst hebben.
Kloeke zegt : „Een eigenaardige phonetische opvatting : een aantal
woorden worden willekeurig afwisselend met oey of uw gespeld, hoe
kan men deze spellingen dan als phonetischen maatstaf gebruiken?"
Ik antwoord: Dat kon zelfs als de ene „willekeurige" spel ling niet
uitsluitend vóór scherpe dentaal voorkwam. Ik had op blz. 152
opgemerkt, dat de Antwerpse ui door Huygens willekeurig met
uy en euy gespeld wordt (zijn duvel en Busent hebben nog ook in
Antw. uu), tegenover uitsluitend het eerste bij Zaanlanders (zoals
overal waar H. geen Antwerps schrijft) ; blz. 153 betoogt, ook op
andere gronden, dat het verschil met holl. ui niet groot was ; vindt
K. daarentegen, dat die wisseling in Antwerpse woorden in 't geheel
1 ) De andere vrb. van degutturalizering in deze dorpen, door mij op
blz. 131 der Mededeeling aangehaald, waren railje ruilen, rees reus (landwaarts in ruifje, reus) ; ryp rups is dus wel = rip elders en niet = holl. rijp.
R schijnt te kunnen werken zoals -t ; ook -r 'I In Wierum volgens Winkler's
Dialecticon I 429, f iir vuur, volgens Fri. Wb. fier „bij ouderen".
-
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geen „phonetische maatstaf" kan zijn, en dus zelfs geen diftong
kan bewijzen, Naar die parallel had blz. 137 verwezen. Evenzo
noemt blz. 153 „beurzen, bórzen enz.", de afwisseling is willekeurig
en toch is de spelwijs 'n goede „maatstaf" voor de klank. Terecht
zegt Gosses (De Friesche Oork., blz. 14) : „De onderzoeker kan voor
zulke onvaste spellingen slechts dankbaar zijn; het zijn voor hem
de duidelijkste, dikwijls ook de eenige, aanwijzingen aangaande de
kwaliteit der voorgestelde klanken". Natuurlik moet men zich
telkens afvragen, of twee klanken gemeend zijn, dan wel 'n tussenklank. Over 't zuiver rijmen van G. J. denk ik — het zal later 1 )
blijken -- gunstiger dan K. zelf, die vervolgt : „Het verschil der
beide tweede componenten van de diphthong [ij zou ook te groot
zijn : in het eerste geval 'n palatale, in het tweede een velaire vocaal;
nooit zullen derge lijke klanken door een dicht er als zuivere
„rijmen" kunnen worden beschouwd". In deze woorden is de laatste
zin juist, en verder de plaatsing van 't vraagteken achter diftong.
Ik bedoel inderdaad 'n diftong met 'n vraagteken, en volg ook
daarin G. Japiks. Het is voor nauwkeuriger waarneming 'n diftong,
maar de delen lopen zo weinig uiteen dat de oppervlakkige indruk
ook wel die van 'n klinker is (zoals in onze taal wel bij z6u en vooral
bij zei, en zoals bij verschillende Engelse klanken, b.v. 00 = uu,
en zoals bij 't ondersteld wgm. of). Het is in orde, dat G. Japiks
trots zijn beschrijving spreekt van „den vijfden klanck-luyder".
Ik stelde uw = ou met doffe o, oey = uit; beide waren 'n soort
ndl. oe. Rijmen ze op elkaar, dan is dat 'n door K. toegelaten „kleine
onzuiverheid". Wel zegt blz. 57, dat ik 6ü> oi onderstel, maar dat
deed ik niet; ik onderstelde óuu > 442> (di> 2[. De overgang van
dalende tot rijzende diftong wordt hier door mij even volstrekt
verworpen als door mijn bestrijder. Ik nam aan -- maar op gronden
die ik tans onjuist vind — dat Bolswarder o (met ndl. u t) voor
oorspr. ó 'n artikulatiegewoonte zou voortzetten waaraan men
gewend was bij oorspr. ft. Wat door deze verandering van inzicht
aan mijn blz. 133 is te veranderen, zegt de dadelik te noemen Mededeeling; hier volstaat, dat ik daar 6n bij 't rijzend-worden van de
diftong èn bij de palatalizering wel `voet' en andere 6-woorden
1

) Zie blz. 18 vv.
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bespreek, maar geen u-woorden. (Ten overvloede staat, als verdere
wijziging vóór nn, op blz. 139: uu > iiii > u — en K. schrijf t
dit niet versprongen accent af bij punt 13.) Ook hier dus
kwam ik met niets nieuws ; Ivan, f uiten, futen enz. waren al lang
opgemerkt en foneties geregistreerd. Verder kan ik tans voor deze
vormen verwijzen naar Meded. der Kon. Akad. v. Wetens., Afd.
Ltk., SA, dl. 67, 141 v.
Nu de dubbele schrijfwijs uw, oey bij G. Japiks. K. zegt op
blz. 57 v.: „Naar mijn opvatting zijn de i (y) en de w van G. Japix'
transcriptie eenvoudiger te verklaren als lengteteekens. In zijn
Hollandsche Gedichten bediende G. Japix zich van de y herhaaldelijk:
hayr, heyr, meyr, gevoey'rde kleding, enz." Ja; ndl. spelling met y
naast (later steeds gebruikte) i kennen we allen vóór r! 1)
Gevoey'rde, met ', is kenlik poëtiese syncope voor gevoeyerde > -derde.
En in 't Fries schrijft G. J. nooit b.v. boeijck, maar ij of i staat
alleen vóór s, t, n! Buwckje beuken vermeldt Epkema's Wb. zesmaal,
maar oey heeft alleen de bijvorm boeytse en zo is het in a lles.
Onmooglik. is K.'s opvatting reeds om die redenen.
Om mij te bestrijden moet K., zegt blz. 58, aan het door mij
te berde gebrachte nog veel toevoegen wat door mij over 't hoofd
is gezien ; dat doet hij in 13 punten. Punt 1 vervalt, want ik heb
boven aangetoond dat de mij toegeschreven „salto mortale" (klemverspringing in ou4) alleen in K.'s verbeelding uitgevoerd is.
Bij 2 herhaal ik, dat men k o n k u r erende uitspraak ouu en
uii vóór s en t heeft aan te nemen. Dat G. J. a lleen guwt heeft
geschreven, komt mij niet het meest aanneemlik voor, zoals bij
punt 7 blijken zal. „Ik meen vaker bij hem [De V.] de neiging te
bespeuren om het aantal gepalataliseerde klanken (in Friesland)
tot een maximum op te voeren en het aantal oe's te drukken. Zoo
zegt hij (blz. 138) „`Ruiter' is nu ruter" en verzuimt daarbij op het
door mij toch reeds ter sprake gebrachte — rutersêd te wijzen,
waarvan de vocaal toch al li cht als oorspronke lijker beschouwd
moet worden". Ik kon dit niet bespreken waar ik a ll e beschikbare
ruimte heb gebruikt, maar zal het nu moeten doen. Rutersêd kenden
1) Op blz. 27 vindt de lezer nader, hoe het bij onze dichter gesteld is
met oey.
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de Friezen die ik vroeg niet, maar ik vond het in Fri. Wb. vermeld
uit Bijekoer, 1854, blz. 27. De vorm is zeker heel opmerklik; vooral
omdat in 'n als zodanig gevoelde vergelijking overeenstemming
met ruter te verwachten was. Ik zocht de plaats dus op en vond,
dat de Kollumerzwaagster venter van heibezempjes, als hij bij de
boer meeëten mag, z'n vaders „zegje" aanhaalt dat men driemaal
zat kan : „sp rings&d, rutersxd en propsxd". Er is geen voldoende
grond om dat met i weer te geven; wel spelt de schrijver i voor
in is, ut, this, hinst 2e ps. enkv. van hune, hinje honen, enz. (evengoed als voor tegenw. i: his, mi l e, smuk beh aaglik, enz.), maar
daarom is niet omgekeerd u als tegenw. i op te vatten ; vgl. suver,
f ortuten „virtuten", bislute besluiten, huningblomke honingbloempje,
die alle in 't Fries uu-klank hebben. Ik had dus geen reden, iets toe
te voegen aan wat ik kon verantwoorden : „nu ruter". En ik kan
gewoonweg niet begrijpen, wat vermelding van ritersêd als echt
aan de zaak zou afdoen, want wat zou er uit volgen ? Dat riter
heeft bestaan. Maar dat had ik ai uitdruklik vermeld ; ik noemde
de beide blzz. waar ruwtter staat. En de overgang is volgens mij
f a c u l t a t i e f; wanneer een compositum anders behandeld was dan
de overige en het grondwoord, dan zou dat opvallen, maar mijn standpunt in niets verzwakken. Hiermee is ingehaald wat ik „verzuimd"
heb. Wel leest men nog t. a. p. als noot 3: „De [vermeende] oe heeft
zelfs aan de palataliseerende gevolgen der „toonvermindering" weerstand weten te bieden. (Vgl. De Vries, blz. 132)." Maar daarbij had
in elk geval bedacht moeten zijn, dat de gevolgen van „toonvermindering" in 't Fries (en ook daarbuiten) in zulke gevallen inconstant
zijn, daar de grondwoorden en de composita op elkander inwerken
en bij „Ausgleichung" geen vaste regel verwacht mag worden.
Geeft deze noot geen blijk dat de schrijver geheel in het onderwerp
was, allerminst doet zulks noot 1, noch zelfs de bewering waarbij
ze behoort. Ik vond (blz. 137) `guit' bij G. Japiks als guwt, doch
eens goeyt in rijm op uwt. Ik acht het nu niet onmooglik dat K.
terecht ook hier oe-klank aanneemt en er dus guwt : uwt moest
staan; het is trouwens waarschijnliker, dat oeyt ter drukkerij vervangen is door 't frequenter uwt. K. zegt : „Opmerkelijk is weer,
dat De Vries naar aanleiding van het modern-Friesche git dadelijk
bereid is een gelijke uitspraak bij G. Japix te veronderstellen tegen
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alle orthographie in." Het is juist overeenkomstig G. J.'s „orthographie" (die dubbele uitspraak weerspiegelt), dat vóór t èn uw
èn oey staat ; en ik onderstelde niet „gelijke uitspraak" als in
't Fries van nu, maar 'n daaraan voorafgegane diftongiese. Hoe K.
aan „gelijke" komt, leert noot 1: „De Vries blz. 137: „waarschijnlijk
heeft het Fries de Saksiese en ndl. 4 slechts door u kunnen weergeven. [waarom uy en ii niet kont vgl. boven blz. 52]". Dit getuigt
van 'n misverstand, dat men niet mooglik zou achten. Het Fries
is toch 'n taal en niet 'n spelling; had ik 't over spel ling en niet
over klank, dan zou ik ook niet „ndl. ii" geschreven hebben. Mijn
bedoe ling was natuurlik: het Fries kon waarschijnlik indertijd de
(toen reeds in 't sa. en in 't ndl. voorkomende) u-k 1 a n k slechts
door 'n u-klank weergeven ; het moest, wegens niet-bezit van de
4-klank, wel de (hd.) u-klank bezigen (presiezer ouu), ouj was te
bes li st diftong. In welke tijd de overneming valt, is helaas bij
menig woord niet te zeggen.
Skite `schuit' enz., in enkele visser. dorpen voor gewoon Fries
skite enz., onderstelt wel * skiite als tussenvorm, maar maakt
genoemd skite niet vreemd ; en natuurlik bazeer ik * skiite niet op
welke regel ook, en neem ik die vorm niet aan voor heel Friesland
wegens skite, al zegt K. dat ; wel houd ik hem of 'n dgl. voor eertijds
facultatief niet ongewoon.
Punt 3 begint : „Ook vóór s moet G. Japix volgens De Vries
blz. 138 een gepalataliseerde klank gesproken hebben. Daarbij
worden al dadelijk cluws'ner, huwz en dergelijke uitgeschakeld,
omdat ze z hebben [dat z in huwz niet als stemhebbende klank kan
worden opgevat, tracht ik beneden blz. 89 [1. 71] aan te toones]".
Over het laatste zie ben. blz. 22 v. ; tans eist de bij „omdat" gevoegde
noot onze aandacht. Ze luidt : „De logica ontgaat mij, immers
op blz. 132 werd voor his, pl. hyzn geconstateerd „ongelijke ontwikkeling naarmate de lettergreep gesloten of open was". Dan zou
men vóór z vooral in een woord als cluwz'ner > * cluwzener dus
juist uu moeten verwachten, aangezien de voorafgaande lettergreep
open is." Dit hyzn kende ik als jongere vorm ; vóór Gosses'
onderzoek was niet bekend dat palatalizering reeds in 't o u d wfri.
voorkomt, waar ze intussen tevens de sing. treft aan G. Japiks'
taal blijkt palatalizering vóór z vreemd te zijn, en dus ook niet
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voor te komen in de sing., die stellig toen zoals nu op stemloze z
eindigde. Dat ik intussen voor de latere taal als oorzaak niet meer
met Siebs palatalizering in open lettergreep aanneem, maar gesloten
zijn of worden van sommige lettergrepen, zal ik op blz. 49 v. motiveren.
Met oer-knoeiste en bypoeiste oogst De Vries ook al weinig gelukkig
materiaal voor zijn „regel", want Fri. Wb. heeft kniest en pust."
Hierbij plaatst K. de noot : „Dat u vóór st zich klankwettig tot een
uu-achtige klank ontwikkeld zou hebben, is te minder aannemelijk,
daar in het Leeuwarder Stad friesch van 1768 nog de vorm noest =
vuist voorkwam (Wumkes, Bodders, blz. 353)" 1 ). Dan gaat hij
verder : „Het thans nog overschietende voorbeeld is op sk : kuwsk,
maar hiervan meent ook De Vries geloof ik, dat het geen gepalataliseerde klank had, immers : „afwijkend kuwsk kan men anders
beoordelen".
Andere s-voorbeelden geeft De Vries niet. Wat blijft er dan eigenlijk
van den „regel" over?"
Wie dit leest, moet denken dat volgens mij vóór s altijd uii
ontstond ; ik heb dat wel vóór n aangenomen (tuwn was mij ontgaan),
maar niet beweerd dat hetzelfde gold vóór s en t. De spelling leert,
dat daar dubbele uitspraak bestond (z. ook puyster ben. blz. 40) ;
dat op s steeds k of t volgt „kan toeval zijn" dus kan 't ook zijn
dat als geen k of t volgde no o i t gepalatalizeerd werd (altijd volgens
wat ik destijds, zonder verder gaand onderzoek, meende). „Afwijkend
kuwsk kan men anders beoordelen" volgt op de medede ling, dat
volgens Kloosterman vóór sk u staat ; is het nl. uit het ndl., dan kan
het, met de destijds gebruiklike substitutie van (in 't fri. indertijd nog
niet aanwezige) u door ouu, de overgang tot uit wel niet meer meegemaakt hebben maar 'n erfwoord kon ook wel ouu houden. Moeite
geeft het woord in geen geval; ik overwoog alleen of het verschijnsel
„

1 ) „Vanzelfsprekend" heeft het Stadfries zomin als het Landfries n o g
oe-klank in `vuist'. Dit woord is overal i-stam, ook in 't ofri., waar het
volkomen regelmatig f êst luidt. Moest, eigl. f -, moet wel (met steun van knelst?)
uit het Saksies komen, en had dus buiten 't geding moeten blijven. Als
oorzaak der overneming denk ik aan het gevoelsmoment (z. Leuvensche
Bijdr. XX 57 v.). G. Japiks schrijft steeds fest, met reeds in 't ofr. ontstane
verkorting. Fr. Wb. kent alleen f-fast. Zo moet ook noordfr. 4 (in 'n deel
der diali.) op ontlening berusten, maar op vroege, daar ook y voorkomt.

1Y.

dit woord wel aanging. Ook zou het niets ongeloofliks zijn, wanneer
st wel, sk niet palatalizering bewerkte.
In elk opzicht wonderlik is ook : „boeyss'koal I, 66, dat zich blijkens
Fri. Wb. busgoal niet naar den „regel" wil voegen, laadt daarmee

de verdenking op zich, „Saksies" te wezen". Ik merk hierbij op,
dat zelfs wanneer het 'n overoud erfwoord was, en niet eens maar
tal van keren met oey voorkwam, dit in 't minst geen beletsel wezen
zou voor bicskoal ; ik zelf noem op blz. 138 onmidlik na ons woord
knust en pust als weliswaar kloppend met Kloosterman maar als
ongel ij k aan de oei-vormen bij G. Japiks. Wanneer Kloeke „de
verdenking" van Saksiese afkomst niet op 't woord wil laten rusten,
mag hij 't uit het ndl. laten komen oey naast 4 bewijst nog geen
tweeërlei herkomst --, maar dan moet hij ka- èn in 't Saksies èn
in 't Fries, onafhanklik van elkaar, laten wegvallen, en hij pleegt
convergente ontwikkeling te verwerpen ter liefde van expansie.
Ontleend is het woord onvoorwaardelik, maar bij de vraag van
waar ? ben ik niet geleid door 'n regel zoals Kloeke mij toedicht,
want volgens mij is er geen regel dan deze, dat in de taal van
G. Japiks palatalizering alleen te vinden is vóór n, s,
t, zodat men wel b.v. boeytte naast buwtte aantreft, maar nergens iets
vinden zal in de trant van droeyckje voor druwekje of van duybbeld
voor duwbbeld. Zoiets kan geen toeval zijn, maar moet w e 1 è n
niet gepalatalizeerde klank onderscheiden van nimmer gepalatalizeerde. Of er woorden waren waarin naast ui geen ouu meer
voorkwam, is niet te zeggen.
Van tevoren is er niets vreemds in, dat oey bij G. Japiks in 't tans
gewone Fries nu eens door u dan weer door u, soms ook door beide,
vertegenwoordigd zou zijn; er is geen reden waarom in alle streken
of in alle woorden eenzelfde klankontwikkeling of generalizering
plaats moet hebben alsof geen dialektverschillen konden ontstaan!
Willen we ons 't geval van ouu duidliker voorstellen, dan kunnen we
gebruik maken van 'n waarneming van Eijkman over 't Hindeloops
(Verslagen Akad. v. Wet., Afd. Ltk., NR XIV, 2; blz. 118), al
heeft die betrekking op reeds gecontraheerd 4. ,,Veelal hoort men
aan het einde van u: [d. i. lange u] een naklank, waarbij de lippen
al of niet de ronding behouden, en de tong minder teruggetrokken is.
Deze naklank is meer te beschouwen als de duidelijk hoorbare
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glide van den klinker tot den volgenden medeklinker. Vóór t, d 1 ),
n en s aan het einde van een woord mag hij vooral niet verwaarloosd

worden, en om die reden heb ik hem in die gevallen in de transcriptie
door u.9 [u. is halflange u] voorgesteld, b.v. f u.at, enz." De naklank
is dus geen toevoeging tot de lange u, maar het laatste deel van deze
geeft de specifieke artikulatie op. „De t en d worden tegen of vlak
achter de boventandem gevormd" (blz. 126). Hoe aanneemlik is
dus, dat ook reeds in o'uut, ouus het slot dikwels tot a naderde en
tot i, daar de volgende cons. dat in de hand werkte. De laatste
uitspraak bestond inderdaad reeds eeuwen lang (zie blz. 42 vv.),
maar de andere was niet verdwenen; hiermee vgl. boven „veelal
hoort men ..." Volgens Hof's inlichting zou men vóór t, s, z van
veel sprekers schier ui schrijven, vóór d iets minder gaarn.
Toen G. Japiks nog niet tot z'n laatste weloverwogen spe lling
was gekomen, schreef hij niet alleen toeyt mond, bekje (Drucke d.
Vereins f. ndd. Sprachf. VIII 54 = 11 in de druk van 1640), en 'n
paar maal oeyt voor uwt uit (54, 57 = 14), maar ook hoeys (nl. 57 in
hoeys-rie huisraad, doch herhaaldelik huws), goeyssje schreien (54 ; dus
met de op blz. 25 vv. besproken dubbele cons. na „Kurzdiftong" ;
later spelt hij al zulke woorden met -uwzje). Daar palatalizering
reeds in 't owfri. blijkt uit de spelling uy, ui, en in. G. J.'s later werk
uit oey, oei, moeten we oey reeds hier gelijk daar opvatten; de
dichter kende dus hoeys enz. in 'n andere tongval dan de zijne of
als spelling; vrij zeker was beide 't geval. Huynigh-swiete tuytilke
honigzoet bekje heeft zeker niet in de latere uitgaaf nog uy voor oey
door 'n vergissing bij 't drukken of schrijven, zoals ik vroeger
geneigd was te geloven ; veeleer heeft de gevoelswaarde der it-klanken
G. J. deze woordvormen uit 'n andere, denklik Zuidhoekse, tongval
doen kiezen; z. over deze oorzaak Leuvensche Bijdr. XXI 110 v. 2 )
In 4 wil Kloeke mijn gevoelen, dat bij G. Japiks u vóór n altijd
gepalatalizeerd was 3 ), weerleggen met basuwn tegenover basune in
1) Komt volgens blz. 126 aan 't slot niet voor, tenzij onder invloed
van 'n volgende stemhebbende klank.
2) Ansck in Houck, van 1639, heeft over 't algemeen uwt, huws en dgl.,
maar uyt-sprecke (Drucke d. Vereins f. ndd. Sprachf. VIII 30), uyt, buyten,
uytlisse uitleggen (35), Tuyn mansnaam (39).
3 ) Maar zie town ben. blz. 14.
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Fri. W b., en met Doeynkerckers tegenover Dinkerken daar; slechts
moet men „aan de oey niet al te veel phonetische waarde toekennen,
omdat deze klank niet in het rijm staat". I 93 = 98 imperat.
bazuwn', dus -ne, is buiten kijf ontleend ; ik mocht dus wel zeggen.
blz. 140 v., „heeft uw ter vervanging van de eertijds ontbrekende
ndl. uu (mnl. basune > subst. basuwne; nu fri. subst. basune, verbum
bast nje)". Het woord bleef natuurlik zeldzaam, vandaar nieuwe
ontlening nadat het Fries uu bezat, en toen velen die met de zaak
onbekend waren het Bijbels instrument leerden kennen. Zo was
toen mijn gedachtengang; ik meen tans, ook wegens 't opvallend
vocalisme in 't ndl. en in 't hd., dat 'n andere opvatting nodig is.
Uit Oudfrans boisine kon op regelmatige wijs geen ndl. -une ontstaan 1 ) ; de u van mhd. basune, basune, dat men met bos(ne uit
mnl. * bos'une afleidt, is even onregelmatig als G. Japiks' basuwn',
dat ook mnl. oorsprong moet hebben. Ik denk dus aan dezelfde
oorzaak als bij de oe van G. J .'s toetjen van 't orgel en als bij de
verbreiding van de vorm toeten over streken die anders geen oe < u
hebben : ii-klank en u-klank zu ll en (ongelijke) geluidweergeving zijn.
Daar ik ui, uy uit verkorting vóór geminata verklaar, behalve
in twee gevallen waar ouu vóór t -}- cons. of s + cons. stond, en als
oudere klank die van ndl. oei (ruwweg altans) aanneem, is Doeynkerckers voor mij te verwachten, terwijl ik duin toeschreef aan 't veel
gebruikte mv., met gewin. ; vgl. m-oeynts < mun(t) ke monnik. Hoeinnig
bij Junius bewijst niets (tegenover constante spelling nog wel van
't bij G. Japiks niet zeldzame woord). Toen Junius G. J. bezocht,
had deze nog geen vaste spelling, zoals' uit de onregelmatigheden
van de Juniana op te maken is ; zo zegt, onweerspreeklik, Wumkes,
Bodders 261. „Huynig en kluynje hebben geen oude u", maar de
in open lettergreep gerekte u is daarmee saamgevallen, zodat b.v.
de u van f egel niet verschilt van die van szcge. K. wil van mijn
voorbeelden alleen bruyn en duyn overlaten, en vindt dat niet
vergeten mag worden dat Friesland zo weinig duinen heeft. Maar
vooreerst is de naam niet tot zandhoogten beperkt ; opgewaaide
sneeuw vormt 'n snied 1n, ook kortweg dun; verder heeft de zeevarende bevolking, en niet slechts zij, altijd zandduinen gekend.
1

) In 't mnl. is -ine trouwens nog 't gewone.
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Tot in 't Leeuwardens heeft men zelfs 't comp. duunhelm, groeiend
op eilanden en zandplaten en aan de kusten (Van de Schelde tot de
Weichsel III 233). Zie ook ben., blz. 16 v., niet slechts oerdune,
maar zelfs (barge)dn. En Kloeke's aftrek kan ik niet als juist
erkennen; nj < mj blijf ik in duynje handhaven als waarschijnlik,
in kluynje = klílmje kleumen als bijna zeker, maar ik kan hier
slechts verwijzen naar genoemde Mededeeling blz. 140. Ik reken
dus met huyni(n)g, huyn(e), huynje, bruyn, duyn subst., duyn adj.,
duynje, kluynje; nuyntje kan wel nieuwe verklanking zijt . Daarbij
komt, dat nuisk(je) en struys(eh) uit consonant v e r b in ding met
dentaal na u verklaarbaar zijn. Etruys(ch) beschouw ik dus tans
als * stratisk waaruit de Umlaut verwijderd is onder invloed van
* str(ttian = ags. id. Ik moet daarlaten, of soms de vorm op -s een
is als in 't Goties hwass scherp bij hwatjan scherpen, en als in 't
ndl. wis bij weten. * Nui(t) sk z. blz. 29.
Om het onderwerp niet te splitser, behandel ik hier punten 13
en 14 op blz. 24. Inderdaad is maar dat heeft K. hier niet gezegd ;
z. echter 77 met noot 3 — ook buiten hasuwn' niet a I t ij d bij
G. J., gepalatalizeerd; naast bovengen. woorden met uyn of uin
en twee met oeyn staat tuwn tuin. Junius, zegt Epkema, heeft
town dus andere aanduiding van ouu ! Deze vorm spreekt tegen
K.'s onderstelling, blz. 60 noot 3, dat tuun ontleend zou zijn, ook
buiten Friesland ; misschien is dat zo waar nu hof alleen 't eigenlik
woord is 1 ). In 't Westerkwartier is toen de moestuin; de andere heet
ook zo, maar voluit bloumtoen, zoals bij G. J. blomme-tuwn. Ook
in Friesland hoort men tin voor kokentun, grientetícn, koala n. Maar
ook blomt(in en beitícn (bei bes) zullen al lang aan onvervalste Friezen
bekend zijn geweest. In nieuw ontgonnen venen met zeer overwegend
armoedige bevolking kan tin misschien kultuurinvoer wezen. Maar
dat juist `tuin' bij G. J. oe heeft, laat zich met enige waarschijnlikheid verklaren. `Huis' en `tuin' zijn vrij sterk geassocieerd; waar
huus gezegd wordt in 'n oe-streek, is het wel niet overal maar toch
meermalen ook tuun en in G. J.'s tongval was huwz alleenheersend. Daar `tuin' minder vaak voorkomt dan `huis', is het veeleer
dan dit het overnemend (of in klankwijziging geremd) woord,
1

) Corr. Zelfs daar niet; z. straks Leuv. Bijdr. XXII.
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en dat o nv er s c h i 11 i g of het daardoor uu krijgt dan wel oe.
In 13 staat : „Uitgaande van de veronderstelling, dat ofri. hunig
(korte u) met de lange 2-woorden geheel gelijk-op is gegaan, weet
De Vries ook te vertellen 1 ), hoe de ontwikkeling van dit woord geweest
is : eerst is de u van hunig „gerekt" [natuurlijk anders kreeg het
woord geen toegang tot de 11-groep], vervolgens „doordat de n
gemineerde" weer „verkort". De rest is dan helder : „in tautosyllabies
hoein onderging de diftong [ fl verkorting, tengevolge waarvan de
articulatieafstand der elementen niet bleef gehandhaafd [we begrijpen
thans reeds waar het heengaat], vandaar 44 > u4 > u. Volkomen
begrijpelijk vindt De Vries het, dat de n dan weer in het niet
verdwijnt : mettertijd kon n weer enkel worden uitgesproken",
m. a. w. : „das n hat seine Schuldigkeit getan, das n kann gehn".
Hier in 't biezonder is 'n woord nodig van ernstig protest tegen
de ergerlike wijs waarop K. het voorstelt alsof ik allerlei nieuwigheden b e d enk om te komen waar ik wezen wil, terwijl inderdaad
h ij iets nieuws geeft door bekende feiten op ironiese toon als
bedenksels voor te stellen. De u van hunig moest het lot delen
van elke owfri. vocaal in open syllabe ; die w er d gerekt ; en gerekte
u en oorspr. ic zijn in open sy ll aben raamgevallen, zodat b.v. f zegel
vogel, biegel beugel de vocaal kregen van bilge buigen. Het enige
wat K. vreemd had kunnen vinden is, dat men ook de rekking van
u is gaan uitspreken 04, want hij gelooft niet aan blijvende artikulatieneigingen (z. punt 17 in. Leuv. Bij dr. ). Maar zulke gevallen herhalen
zich toch om toevallig te kunnen worden geacht te vaak. Dat is
ook ingezien zodra men zulk 'n grondklank aannam, en daarop
steunde men zelfs ; Nagl zei reeds in 1894, PBB 19, 338, dat „and.
i friihzeitig einen vorschlag erhielt (al), der sich schliesrlich zum
trager des hauptaccentes entfaltete (nhd. ei, ai in aichen), dhnlich,
wie nun wider die Grazer bauern das bairische ge de h n t e i (in
tonsilben) als 9i, a'i sprechen : k`a'izln `kitzeln' u. dgl." -- Verder :
het gemineren vóór n h e e f t plaats gehad ; fri. hunnich, hunning
(reeds in Waatze Gribberts Bruyloft, 1701, blz. 3 tweemaal hunnigh,
9 huynigh) bewijzen dat voor Friesland evengoed, als hónneg, hiinnek,
hunneg voor Groningen. En dat is naar de regel, want het owfri.
1

) Ik schreef: „Voorlopig schijnt dit aanneemlik."
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heeft nu eenmaal, facultatief, geminatie van intervocaliese n en
m: hon(n) a haan, mon(n) endei Maandag, person(n) a priester enz.
treft men evenzo aan als bij m nam(m)a naam e. a., terwijl de hss.
niet maar willekeurig consonanten verdubbelen. Op de lange duur
wordt zoiets meest „ausgeglichen" ; toch komen, zegt Siebs blz. 1226,
soms nog in een tongval vertegenwoordigers van beide vormen
voor, b.v. op Schiermonnikoog time < thima naast tome < thomme,
thumme. Geminata hoort men eigenlik niet meer. B.v., in verba
als owfri. halia halen heeft ? gewerkt zoals vroeger in 't wgm.,
zodat hellia er naast kwam; tans hoort men, zonder geminata,
hefje: „das t hat seine Schuldigkeit getan, das l kan gehn". Hunnich
en dgl. kan men nog eer gegemineerd achten, maar toch zal, wie
de tegenwoordige toestand beschrijft, wel liefst zeggen: in fri. en
in ndl. blom(me) dient de geminata om de vocaal als „onvolkomen"
aan te duiden. Het vraagteken mag K. achter diftong plaatsen;
z. blz. 6. Maar èn na lange voc. èn na diftong is eerenkeling der
geminata biezonder vanzelfsprekend, en reeds in ogm. tijd te vinden;
zelfs na korte voc. is in later tijd de geminata verdwenen (in verband
met het verlies van de bijtoon in de volgende syllabe), zodat b.v.
genoemd Gronings hónneg enz. alleen zo geschreven wordt omdat
de voc. „onvolkomen" is. Zo in 't Fries, in 't ndl., in 't Duits ; z.
b.v. Wilmanns, Deutsche Gr. 3 I § 198, over de uitspraak P f ane enz.
(tans „einfacher Laut, der aber so wie die eigentliche Geminata
sowohl zur ersten als zur zweiten Silbe gehort") tegenover Italiaans
an-no enz.
De wijs waarop K. mij in (o. a.) 13 en 14 onder handen neemt mag de
lezer qualificeren, maar ik moet antwoorden op de slotzin, die het contra
noemt : „Aan het woord din (gedompeld) is de beker der geminatie
voorbijgegaan". In 't algemeen was de owfri. geminatie facultatief,
en als din haar niet toonde was dat te minder vreemd daar `gedompeld' meest ongeflecteerd voor zal komen, en n a ll een intervocalies
gemineerde. Of is het simplex nauwliks gangbaar? 't Fri. Wb.
geeft er geen vrb. van, maar noemt de comp. op. Van deze is verouderd bidon, -oun, -ouwene, en naast onderdin staat slechts -oun.
Maar oerdoun, oerdune (met dezelfde veralgemening der vormen
op -e als waardoor bidouwene mooglik werd) heeft uu juist waar
het past (vgl. wat ik bij duyn opmerkte) ; het betekent `overgoten.

17
bedolven, geheel onder water'. Gepalatalizeerd is dus wél, maar
in beperkte omvang; de grondklank was dan ook niet i, zodat K.
't niet met `bruin' enz. mocht vergelijken; dbun ontstond uit owfri.
* do(u)wen < doven = mnl. en ouder nnl. (be)doven 1 ). Noch dit
dun noch (barge)dn varkenshaar (vocaal naar 't mv.) kan men ontleend achten; welke reden geeft dan de klank van dun duin om het
wél voor ontleend te houden?
Maar K. zegt op blz. 60 juist, dat ik voor 't moderne Fries wel
gelijk zal hebben met u vóór n onder alle omstandigheden gepalataliseerd te achten „(omdat er juist nogal eenige woorden op n
uit het Hollandsch ontleend zijn) ", en noot 3 maakt er opmerkzaam
op dat tuun in Drente, Overijsel enz. Hollands leenwoord kan zijn
(maar z. straks Leuv. Bijdr. XXII). Zou nu bij G. Japiks tuwn =
Gronings enz. toen zijn, maar zou juist na zijn tijd de tuin bij
gewone mensen df allengs minder genoemd zijn df a llengs meer
in Hollandse vorm? Men zou het in elk geval nog eer kunnen
aannemen dan dat al de door mij uit G. Japiks genoemde woorden
ontleend ziin, zoals `bruin', of zoals `honig' en de andere in Holland
niet met uu of ui of in 't geheel niet aanwezige woorden, waarbij
nu oerdune en bargedícn komen. De voorbeelden dwingen,
autochtone ontwikkeling aan te nemen. Het is werklik het Fries,
dat de klanken verkort, rekt, gemineert en palatalizeert, al deelt
K. op blz. 89 mee, dat ik het ben die dat alles doet.
5 „Dat vóór d de oe gehandhaafd is ... kan De Vries niet ontkennen." Had dat dan eigenlik op mijn weg gelegen? Als volgens
mij palatalizering bij G. Japiks wel plaats had vóór s maar niet
vóór z, heb ik voor 't naast te verwachten, dat naast palatalizering
vóór t geen staan zal zal vóór d, en dus -uud niet oud en algemeen
zal zijn 2 ). En toen later vóór z ten dele gepalatalizeerd werd,
lag daar niet hetzelfde vóór d in opgesloten (z. blz. 51).
1) Syncope in -ouwene geeft -ouwne, -oune; de eerste component kon
vóór u geslotener worden, zodat ouu, d. i. Friesche 1, ontstond. Evenals
in houunig gemineerde men intervocaliese n en werd in de tans gesloten
syllabe de diftong korter en daardoor de afstand der componenten kleiner
door assimilatie van de eerste : oau > ouu >d;; waar ouu nog bestond, kon
dune ontstaan zoals hunich.
2) Dat 'n deel van Friesland reeds in owfri. tijd palatalizering kende,
wist ik destijds natuurlik niet.
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Punt 6 is door K. juist beoordeeld, en te onrechte is door mij de
voorstelling van Kloosterman verdedigd. Kluvers „kan met de
Hollandsche ambtenarij naar Friesland gekomen zijn". (Of gnuve
loeren, gluren, bignuve besnuffelen; bespieden, beloeren, iets te
maken hebben met gnuiven (nog niet in Nl. Wb.), of dat gníczj e
snuffelen de uu heeft geleverd, blijft de vraag). Suwer zuiver kon
inderdaad evengoed als krekt worden overgenomen; ook druuf en
snuwe, sneu f doaze moeten ontleend zijn (aan tabaksnuiven had ik
niet gedacht, maar dat had indertijd betekenis) ; kuu f zal als toiletwoord zijn binnengekomen, skuuf (waarnaast, zoals ook bij K. blijkt,
skó u en dgl.) allicht als meubelmakersterm mét de meubels ; alles vermoedlik door 't Stadfries en door notabelen. Skroe f schroef kan ook
wel uit Holland enz. komen, maar omdat het pas „sedert Kil."
in 't ndl. bekend is, en. hier-en-daar (o. a. in Tietjerksteradeel; Fri.
Wb.) skruuf er naast staat, en 't ww. is skroeve, skruve (-we), schijnt
het eer ontleend aan Saksiese oe- en uu-streken. Saksies schijnt
mij ook nuver vreemd, zonder ling, buitengewoon (Ts 32, 291 v.).
Het Fries ontwikkelde dus vóór geen enkele lab. u uit ti (ouu) ;
de gang van zaken is eenvoudiger dan ik in navolging van
Kloosterman aannam.
In 7 wil K. „doen zien, dat (zijn) onderstelling eener reguliere
oe-uitspraak van u bij G. J. niet op losse gronden berust" ; daartoe
geeft hij „een keuze uit de rijmen". Uw en oe rijmen vooreerst in
op-luwcke : f oecke, waarbij K. plaatst : „met oe !" Zeker, de spelling
al of niet van G. J. zelf is minder goed, maar het rijm heeft
niets opmerkliks ; dat zou a ll een dan vóór K. spreken als `fuik'
oorspr. ó had. Vóór r heeft u tegenwoordig de klank ua of
ongeveer ; Kloosterman geeft hem op als fed, wat ook de voortzetting is van ó. Voor G. J. schijnt tussen deze klanken nog 'n gering
verschil te hebben bestaan, daar bij hem `uur' oere en uwre is, en
beide uitgaven Cretuwre schepsel hebben waar Epkema Cretoere
verkiest „om 't Rijm, gelijk meermalen". (Het rijmt nl. op stjoere
sturen, dat K. rekent tot de „vreemde woorden met oe-uitspraak
overgenomen" terwijl het toch owfri. styóra regelmatig voortzet.)
Maar we lezen boegre buur, Toere loeren, soer zuur, besoerje : doerje.
Oe naast uw bewijst dat af ica reeds genaderd maar niet geheel
bereikt was, 6f dat G. J. tweeërlei uitspraak kende. Beroerje leverde
,
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op doerje 'n in elk geval bevredigend rijm. Uit ouur was blijkbaar
't gemakliker o uuar geworden, en in de t r i f tong contraheerde
ouu tot ii. Evenzo bij Baardt en Brongersma en ten dele in W. Gribberts
Bruyloft. Met omgekeerde spelling heeft Woutir in Tialle (1609)
in r. 94 luwr voer (praet.) in rijm op wr over ; men legde 't niet
algemeen met G. J. toe op fonetiese onderscheiding, maar wie iiar
zei bleef wr schrijven (hoewel niet steeds) ; daardoor kon 't gebeuren
dat ook f uwr gespeld werd terwijl men toch f iiar zei. -- Stuwr stuiver
(r. 129) werd in de druk van 1639 stoer. Burman staat blz. 12.
Zoals r invloed had op voorafgaande u (ouu), zo had blijkbaar
g invloed op voorafgaande 6. Van de rijmparen pluwg' (poeg) :
sluwg (traag; owfri. * sl ag C * slêwig z. PBB XIX 379) en wruwgjen
(vroegen): buwgjen (buigen) behoren de eerste woorden tot een
rubriek met wat Epkema in 't W b. op blz. XIII reeds heeft bijeengebracht als hebbende naar 't schijnt 'n klank tussen oe en ou:
swuwgjen (zwoegen), fornuwgje (vergenoegen), fuwge (voegen) -moet zijn f uwg?e. 't W b. zelf heeft ook (tweemaal) wuwgs wies,
groeide, heat-wuwgsen halfwassen l), en (be)tjuwgje (be)tuigen (owfri.
(bi)tioga, met ió uit iii zoals b.v. hióda heden). Dus telkens uw
vóór gutturale spirans ; in G. J.'s tongval is, tussen de gutturale
vocaal u en de g, de a gutturaal geworden. Rijmen als wruwg j en :
buwgjen zijn dus evengoed zuiver als b.v. duw duif : kuw koe (ofri.
k 2). De spel ling bij G. J. en bij Baardt (bij wie ben. blz. 33 dezelfde
overgang wordt aangewezen) wijst er op, dat niet iets als plícug'
bedoeld is, maar dat de eerste component zich van de tweede
had verwijderd (dus plouug' of plu°ug', want u°u komt dicht
genoeg bij ouu om er op te rijmen en niet nog 'n schrijfwijs te eisen).
Waar ïiagj voorkwam hield men niet steeds de gutturale artikulatie aan (door de besproken assim. van a) ; men liet haar ook
wel na de iia varen, door syncope van de gutturale spirans vóór de
palatale. Zo heeft G. J. niet a lleen fornuwgje maar ook fornoeije
(maar a ll een fornuwge vergenoegd, daar geen j op de g volgt), en
ploeyer ploeger van * ploeije. Tans bestaan ploegje en ploeije, fornoegje
en fornoeije, loegje en loeije vlijend opstapelen, maar b.v. alleen
.

1 ) In 1640 hxxl-wougsen; z. Drucke d. Vereins f. ndd. Sprachforschung
VIII 47 -= 4 van de oude druk. Destijds uwr voor 't latere oer.
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2 en 3 ps. s. prs. ploeggist, ploeget, praet. ploege, ptc. ploege. De verlichting der uitspraak is zeer begrijplik, maar ook de gutturalizering
van a door g past bij de Friese artikulatie, want deze a was toch
reeds enigermate gutturaal, te oordelen naar tegenwoordig ; „the
sound d varies s lightly as the second element of different diphthongs ;
a difference is, for instance, clearly audible between Ira and wa",
zegt Sipma, Phonology and Grammar, blz. 11. Daarom zou ik
denken, dat in Woutir in Tialle (1609) huwck hoek (4e blz.) juist
is 1 ), hoeveel drukfouten het stuk ook telt. We vinden hier de
Vorstufen
en der tegenwoordige vormen, want nu hoort men geen
naslag in woorden met oorspr. ó wanneer 'n guit. of lab. volgt
(hetzij spirans zoals bij G. J. en Baardt, hetzij expl.); hoep b.v.
zou men beter hiep schrijven (foneties hup), het heeft niet de ua
van hoed hoed, (h) joel heden (< hyóda), enz. Druwch : sluwgh
haalt Kloeke er verkeerdelik bij, want ze hebben geen gm. ó (z. zo
nodig F=V.W. droog en boy. sluwg) ; aan oe viel voor G. J. niet
te denken.
Met de spel ling bij G. J. en Baardt is te vergelijken die in
Vrymoedygheit (oud Zuidhoeks ; Wassenbergh, Taalk. Bydr. I).
Oude ii is daar ui, slechts in enkele gevallen oe, nl. steeds vóór r
(waar men 't verwacht), in boege buigen, unmoelyck C -gl- onmooglik
(blz. 154, 161, 163, 165), en in toesend duizend (vgl. Starter's tusin).
Als rijmen van oorspr. S op oorspr. u of gerekte u zouden dus

overblijven f uwll' : puwll', moed : podde-hoed, herte-gloed : joed. Maar
joed heden is owfri. hyóda; het rijm is dus even regelmatig als dat
van wjoede(n) wieden < * wióda op telkens 6-woorden. Eens rijmt
het op evenzo ontstaan betjoeden beduiden ; verder geeft het W b.
roede : wjoede, bloed : wjoedt, moed : wjoed ptc. ; m. i. veeleer subst.
`onkruid' = ags. wéod; er staat uwt-luwcke' ... az wjoed uittrekken
als onkruid; ik vind nog (I 190 = 194) wjoeden : floeden. Poddehoed is niet paddehuid, maar is paddestoel, zoals nog (vroeger ook
in Holl and (z. Nl. Wb. pad), Kiliaen paddenhoedken, mnl. paddenhoet). Puwll' eindelik is weer door Epkema verkeerd opgevat;
als men niet hem maar G. J. leest, kan men niet toestemmen dat
het `poel' is (E. heeft de hele zin onbegrepen gelaten). Er staat:
1

) Facs. hwck, wat op 'tzelfde neerkomt.
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„jearm' Longe' in puwll' Fenn' leage' in ljeag'ne knett, in nedd't,
in breydjet". Knette(n) was blijkbaar = ags. cnyttan, eng. knit;
neds'je is nog `aaneenhechten'. 'n Poel wordt niet geknoopt en aaneengehecht en gebreien, al is het ook 'n poel van lagen en leugens;
iets als `strik' is vereist. Dit wijst ons naar ags. pullian rukken,
trekken, pakken (voor i < u z. blz. 56) ; ik zou hier liever niet aan
`te pakken krijgen' denken, maar eer aan `dichttrekken' ; vgl.
Ter Laan, o. a. 't 1'aauw (touw) wil nait struupm = de strik wil niet
dicht. Men denke aan strik : strijken, aan nwfri. strip, gron. stroup,
stroup bij ndl. stropen, ohd, stroufen
en 'n strijkbeweging maken. —
Slotsom: oorspr. ó en i rijmen nergens op elkaar, tenzij gewijzigd
door g of r. De „onderstelling eener regu li ere oe-uitspraak van i
bij G. J." rust niet maar „op losse gronden", doch is onhoudbaar.
(Ook het door mij gekonstateerde rijm van goeyt guit op uwt uit zal
wel terecht door K., blz. 58, aan G. J. ontzegd zijn; zijn oeyt zal
men vervangen hebben door 't gewoner uwt; de oe-uitspraak van
`guit' die K. afleidt is natuurlik evenmin de „reguliere" als in uwt
enz.). Het door K. op blz. 54 genoemde boeytte buiten: moeyte is
zonder aanstoot ; wel nam ik in 't eerste u u aan, maar dit klein
verschil (in 't niet-beklemde) werd tussen u en ta nauwliks gehoord.
K.'s slotal. luidt: „Verder vindt men in de B. en L. U., blijkens
Epkema's aanteekeningen, herhaaldelijk oe voor uw (ook een enkele
maal omgekeerd ; zie Epk. Wb. blz. XIII) ". Neen. Over oer z.
blz. 18. Op blz. XII noemt E. „uwne, gruwne, 9 uwn e [oven, grond,
avond] waar anderen schrijven oene, groene, koene" -- konstateert
dus dialektverschil, en dat in woorden die niet eens oude i hebben —
en goez, guwze ; maar. G. J. heeft a lleen goez gans (en goese plomme
ganzeveer), terwijl anderen uw hebben ; z. blz. 30.
Een woord, het enige dat K. met wat reden had kunnen noemen
als hebbende oe voor oude i zonder dat r volgt, liet hij onvermeld.
Van ongelukken die boven 't hoofd hangen, ja de muil wijd opensperren, heet het, II 76, dat ze de x f ter koezen siean litte de achterkiezen zien laten. Maar dit woord is etymologies moeilik. `Kies'
is ofri. kêse, en veelal neemt men, met enige aarzeling weliswaar,
als grondvorm * kisió aan; mnd. kise (b.v. nog Gronings kóeze, kóes)
onderstelt * kisó. 't Fri. Wb. geeft op : sing. kies, pl. kiezzen, koezzen
-- d. i. kjiz ó , kuóz ó , zodat men geneigd kan zijn, Oerfries * kósió
-

-

-

-
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(> ofri. kêse) en * kSsei aan te nemen. Gegevens die verder brengen ken
ik niet (en koezzen vind ik verder niet). Kiiza in de noordfri. Wiedingharde wijst op niet-Uml. van 4, maar m. i. tevens op ontlening.
Wat nu ten slotte de door K. terecht te pas gebrachte rijmen
betreft, deze getuigden even ondubbelzinnig als 's dichters klankbeschrijving tegen K.
In 8 vindt K., „nadat eerst de feiten gesproken hebben", G. J.
geen betrouwbaar getuige ; hij kon vermoedlik niet juist waarnemen.
K: ziet nl. de mooglikheid niet om diens woorden „in overeenstemming te brengen met de eenigszins gecompliceerde feiten in
de huidige dialecten", zoals bij Spieghel mooglik was ; daarom
acht hij G. J.'s foneties inzicht „op het peil van zijn tijd", hoewel
hij „over 't algemeen van gevoelen (is), dat men zulke mededeelingen
omtrent de vroegere uitspraak zoo conservatief mogelijk moet
behandelen". Laten we dan nu zien, wat bij konservatieve behande ling
voor den dag komt.
De vijfde k link er „klanck-luyder", zegt G. J. als eerste
benadering, komt dicht bij ou maar niet bij de ou die Zeeuwen
en anderen hebben in Houck, Douck, Bouck voor „elders" en ook
in Frsl. oe. Deze van W.-Vlaanderen tot ver in Z.-Holl. bestaande
uitspraak kende iemand die op klanken lette, want het Beschaafd
belette nog niet dat men ook tot vreemden zo sprak. De uw is dus
volgens G. J. niet deze klinker -in-engere-zin, maar is diftongies,
en de dichtstbijkomende ndl. diftong is ou(w) : „gelijck-men uytgalmt : Tou, Trouwe, Vrouwe, enz." Maar nauwkeurig is : de klank
tussen dit en oe; de lezer vorse dus de middelklank uit tussen b.v.
Schouw en Schoe. Frsl. behoort tot de streken die ica zeiden voor oe;
men moet wezen tussen óu en ia. Dat is 'n voor zijn tijd voortreflike
beschrijving van ouu (ook wat het 2e element betreft niet te laken;
vgl. de aanhaling uit Sipma op blz. 20). Zó moet de lezer, zegt G. J.,
b.v. zeggen uwz huwz muwz
niet kort afgebeten met s, ,,maar
met een z, die wat langer zuyzet". Dit getuigenis nu wordt door K.
niet konservatief behandeld ; integendeel. Een der redenen is,
dat hij aan deze slot-z niet kan geloven. Ik wel, reeds daar G. J.
haar uitdruklik betuigt, en men van zijn woorden niet iets heel
anders mag maken. Over blijft de vraag, of men voor die uitspraak
'n aanneemlike verklaring kan vinden. En die ligt zo vlak mooglik
-

—
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voor de hand; aan G. J. heeft men eenvoudig de nog bestaande
uitspraak toe te kennen. Wel zegt K. terecht op blz. 70 v.: „In
werkelijkheid komt een stemhebbende z op 't eind van een woord
ten onzent zelden voor; dat dit ergens in Friesland het geval zou
zijn, heb ik nooit vernomen", maar hij vergeet, dat z ook wel lenis
is zonder stem, en dat deze z nog Fries is, ook na 4. Zie b.v. bij Sipma,
blz. 31, hu:z hyzan [gewone uitspr. -zn ; z. zijn blz. 36], 34 hu:z°-'tixthys tuchthuis. Inderdaad wordt bij s de vocaal kort afgebeten,
bij - z langer aangehouden en, is misschien het gesuis van -s
objectief niet korter, -z° geeft de indruk van langer te suizen —
daarenboven hoort men -z° ook wel zacht beginnen en scherp
eindigen. G. J. schrijft ook goez gans, giez ganzen 1 ), grijz, quanzquijz, noaz neus, hoarz paard, oarz anders, werz afkerig -- maar
na a grjues gruis, krjues kruis. Intussen. wijst K., om te tonen
dat G. J. zich vergist, op diens vervolg : z moet ook noodzaaklik in
bliezen, wezzen, lizzen, sizzen. Men zou zeggen : zeker. Maar volgens
K. blijkt hier, dat G. J. aan z verlengende werking toekende. Dat
is 'n op niets steunend beweren G. J. weet wel wat hij zegt ,
en daarenboven is in lizzen en sizzen de vocaal niet eens lang. Het
is duidelik, dat niet G. J. het mis heeft.
Deze noemt, behalve voorbeelden vóór z, ook en zelfs in de
eerste plaats andere vóór n, en nog wel vóór ne ( 't eerste woord
lokte meer op ne uit), n?. uwne, gruwne, juwne; daarop volgt : „als
ook, uwz huwz muwz". Zijn tongval komt dus overeen met die
welke tegenwoordig hebben hun, grun, jun (tegenover ou elders;
Sipma § 156), want ouu is tans gemonoftongeerd.
K. zag geen mooglikheid, G. J.'s woorden met de hedendaagse
tongvallen in overeenstemming te brengen. Dat kan zeer eenvoudig:
ouu reeds bijna u contraheerde tot gewone ic. Dit is zeker niet
sterker, dan dat ou in 't later Grieks als u werd uitgesproken, dat
ou in 't Latijn i werd; en het is minder sterk dan dat in 't Oudfries
d ontstond uit ai (eld th kleed enz.) en uit au (d ge oog enz.), naast
ê uit ai (Veda leiden, steen enz.). Wil men 'n parallel uit het tegenwoordig Fries, dan zie men Verhand. Kon. Akad. v. Wetens., Afd.
Ltk., NB XIV no. 2, waar Eykman op blz. 114 van 't Hindelopens
-

-

-

-

1

) Goese-plomme wegens de verkorting vóór volgend minder beklemd lid!
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zegt : „De u als tweede deel van een tweeklank ... verschilt weinig
van de gewone u. Zij eindigt dikwijls stemloos (gefluisterd). Soms
maakt deze tweeklank zelfs den indruk van met gelijken klem
gesproken te worden. In o u, zooals in go•u, is de u het minst
duidelijk, en sommigen spreken dit woord uit als go :". D. i.,
in woorden als `goed' wordt de halflange o van ndl. rook +
u soms vervangen door lange o; vgl. Hindeloper oond voor
elders oun oven, en blz. 37. Ik wijs er met nadruk op, dat
dit weer 'n vrb. is van t we e ë r l e i ontwikkeling in e e n tongval,
en dat dit 'n vaak voorkomende zaak is; z. Leuvensche Bijdr.
XXI 40 vv.
Het is niet zoals K. op blz. 67 zegt : af G. J. is 'n zeer goed
foneticus maar 'n slechthorend rijmer af z'n foneties inzicht was
niet boven 't peil van zijn tijd, maar. hij ` had 'n normaal oor zoals
men bij 'n goed dichter onderstellen mag hoewel, zoals K. tevens
zegt, ook de beste 17e-eeuwers „zich wel eens aan „eye-rime" of
andere kleine onzuiverheid schuldig maakten". Onze man was
èn 'n goed waarnemer èn 'n goed rijmer, die strenger eisen zelfs
stelde dan K. in 7 meent; z. ben. Z'n spelling heeft inderdaad niet
ineens de uiteindlike vorm gekregen, maar dat ontneemt de bewijskracht niet aan de spelling die we ten slotte aantreffen. K. merkt
op dat zoveel anderen, zelfs Erasmus (blz. 69) de vreemdste fonetiese
beweringen uitten; werklik blinkt G. J. (evenals Montanus) in
dit opzicht uit; hij nam onbevangen waar meer was niet nodig.
Hij zal in dezen door z'n omgeving weinig gewaardeerd en begrepen
zijn ; z'n fonetiese beschouwingen breekt hij zo af: „Maar eenmaal
genoegh mijn hooft met Soilus ondanck gebroocken".
Wat wordt nu van z'n uiterst dankenswaarde beschrijving onder
de handen van SA Deze zegt, na 't vermelden van onjuistheden
b ij ander en dan G. J., op blz. 70 : bedenkt men nog dat de
Friese ou veel geslotener is dan de Hollandse [wat zo is in z'n vrb.
ion < iu en dgl. ; overigens hoort men óu, óu, zoals men ook vindt
bij Kloosterman, bij Sipma, bij Sytstra en Hof], „dan zal men
tot de conclusie moeten komen, dat G. Japix een compromis op het
oog heeft in dien zin, dat deze „middel-klanck" de kwa liteit van
de (korte) oe en de kwantiteit van de (lange) ou had. Daarop wijst
in 't biezonder nog de uitdrukking „uyt-galmt", terwijl ook de
.
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eenzijdige keuze der voorbeelden : tou, trouwe, vrouwe, brouw, schouw
(waarom niet b.v. hout, goud, enz. 7) aan opzet doet denken". De
redenering kon moeilik zwakker. Had K. bedacht, dat bij G. J.
eens 't gewone fri. hout voorkomt, eens 't Zuidhoekse hoalt, en
dat men goud en goald beide herhaaldelik bij onze schrijver leest,
dan had ook hij kunnen inzien, dat deze ou al dadelik minder
voor de hand lag. Daarenboven, als men eens 'n woord met gerekte
klank in 't hoofd heeft (zoals tou in Frsl., evenals in Gron. enz., is),
dan roept dit eer 'n woord op met dezelfde dan met korte klank
(zoals fri. hout, goud hebben) ; ook de volgende vrb.: uwne, gruwne,
juwne, zijn zulke als licht elkaar oproepen, en als vrb. voor lange
i noemt Cr. J. alleen ryick, syick, bryick, voor tweeërlei o alleen
hol, hó1, dol, dól. Ook moest, met of zonder opzet, de wil om 't uitgalmen te demonstreren 'n voorsprong geven aan woorden met
aangehouden vocaal. Verder is in schoe niet oe als k or t aan te
nemen ; dat is ze nog steeds niet. En eindelik : welk 'n omslag als de
klank niets vreemds voor niet-Friezen had ! In plaats van te zeggen:
als ndl. oe, lang gesproken (of iets van die aard), geeft hij eerst
'n benadering die geheel mis is, en laat dan de lezer 'n middelklank
u i t v o r s e n, om tot 'n alleen in z'n verbeelding juist rezultaat
te komen. 'n Hoogst verstandig man wordt ons voorgesteld als
'n stumper.
Onjuist acht ik zelfs, dat uw lang was ; dat was het in 'n deel
der gevallen, maar in andere was het m. i. kort of nagenoeg, daar
de volgende cons. vaak dubbel is en G. J. kortheid doet blijken
door zodanige verdubbeling. Zeker doordat hij die cons. als bestanddeel van beide syllaben hoorde (z. blz. 16), want hij verdubbelt
ook geregeld in gevallen als wirdden woorden, hirdder harder, wirttel
wortel (en in 't ndl. schorttel-doeck, Hulde II 138), waarvoor men
nu wudn, hicdr (positivus hicd), wilt!, hoort (u als in ndl. put), zodat
-ir tot it is gecontraheerd doordat t a u t o s y 11. cons. het tempo
verkortte. Zo schrijft hij ook daar I en gerekte i, gelijk Gosses
(blz. 90) opmerkt, reeds in 't owfri. op grote schaal verkort was —
regelmatig sijlle zeilen (ofri. I uit ig; ags. siglan), hijmmel hemel,
lijnne lijn, sijpple sijpelen, begrijppje begrijpen, ijtte eten, bijtte
bijten enz. Toch ook, met z'n tijdgenoten, nutteloos ck voor Ic.
De lengteaanduiding in dy ... sijijekje die ... zoeken II 100, ryyck

26
rook II 92, 112, 113 riyk id. 213, tank-ryyck't dankrookt : syyckt
I 229, enz., vindt men niet in woorden als sijcker zeker, sycken adem,
wier anders ontstane vocaal de door Gosses gevonden verkorting
ondergaan had. Waar niet verkort is, zoals in grijze, wijze (z. Fri.
Wb. griis, wiis), staat (buiten ck) geen dubbele cons. Daarom is
uw als lang te beschouwen in gruwne grond, huwn(e) hond, juwn(e)
avond, juwne gegeven, stjuwn steven, stuwne stonde, uwne oven;
vóór z, wegens guwzje schreien, huwzen huizen, muwze- muize-,
kuwze kleine lieveling (overgenomen met gewijzigde klank ? Fri. Wb.
koezze, d. i. kuozza, dus met de gewone verkortingsvoc., bij koezze
(lief )kozen), sluwze sluis. Vóór j en lj is er telkens een geval : guwje
gapen (< * giuwj e : ohd. gewon), guwlj e huilen. Vgl. ook kuwsche
kuise en briesschje briesen. Naast ruwgge ruige, stiuwgge stugge toont
wellicht druwge drogen, dat bij g de syllabengrens en daarmee de
quantiteit weifelend was ; ndl. ruygge staat Hulde II 141 (vóór gj:
huwgje heugen, suwgje zuigen, tjuwgje getuigen). Maar tenuis vinden
we steeds verdubbeld: kuwpper kuiper, sluwppe sluipen, sehuwtte
schuit, (be)sluwtte (be)sluiten, spruwtte spruiten, suwpp je zuipen,
druwckje drukken, h ege-tuwcken haagtakken (al bewijst ck eigenlik
niets), enz. Zo ook in afleidingen, als uwtterlijck, uwtterste. In 't ndl.
vaak tt, maar ook b.v. verstoute impf. (Hulde II 135). Vóór b vinden
we duwbbeld dubbel, maar vóór d huwden huiden, kruwden kruiden,
luwd(e) geluid, pl. luwden, swiet-luwdig zoetklankig. Ook l is steeds
dubbel : f uwlle volle, kuwlle kuil, muwlle mond, .schuwlle schuilplaats,
ontschuwlle ontschuilen, tuwl(le) scherts, uwlle uil. Vgl., dat z'n ndl.
schier altijd -ijlt heeft, b.v. wijlt' ; bier dus korte i zoals korte u in
ruygge. Vóór r was oe ontstaan (z. blz. 18) ; daarmee vindt men boer(re)
buur, moerre muur, schoerre schuur, schoerren scheuren, hoewel ook
Toere loeren, gloerje gluren. Bedenkt men, dat de twee laatste nog
hebben, maar in de Dongeradelen (vgl. Kloosterman) gezegd
wordt buourn dorpskom, muourra muur, skuourra schuur, skuorre
ww. schuren (`scheuren' ontbreekt in z'n weinige vrb., maar z. Sipma
skuora scheuren), dan zal men aan de dubbele cons. dezelfde bedoeling
toekennen als in stiette stoten, nu stieita, Kloosterman stjeitta, la nnen
landen, nu loann, foetten voeten, nu f uout m , maar in de Zuidhoek
f ut.ó , vlak ten N. f ót n ; men zal, m. a. w., ook in moerre enz. verkorting
aannemen. Dit komt in de h o of d t r e k overeen met wat we in
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Saksiese streken opmerken. Zo zijn in 't Gronings oe, ie, uu vóór
expl. kort (dus ook vóór d, in tegenstelling tot luwde enz. bij G. J.).
De verandering zal tot stand zijn gekomen doordat mettertijd de
volgende p enz. reeds ging invallen vóór de syllabe met u, I eindigde,
dus de syllabe ging sluiten, waarbij haar vocalies bestanddeel aan
quantiteit verloor. Nu gingen de t a u t o s y 11 a b i e s geworden t en
s de nauw aan hun verbonden zeer korte u van o'uu palatalizeren,
zodat h.v. slo'uutta werd slouiitta, door G. J. sloeytte geschreven.
Die palatalizering was bij hem, en denklik in 't grootste deel van
Friesland, facultatief ; vandaar dat hij ook sluwtte schrijft. Facultatief
of regionaal was ook de ii-palatalizering; vandaar voor `voeten'
in Fri. Wb. in de Zuidhoek met Hindelopen f uiten, d. i. f iiot n , doch
(Siebs, Grundr. 2 I 1223) Schiermonnikoog f ót n , Terschelling, Workum
f 'utn; zo ook bij andere dgl. woorden.
Het voorafgaande doet ons na oey tt en voor 't naast ss verwachten ; die verwachting wordt vervuld. Naast boeytte buiten,
hoeytter boter, koeytten kuiten, boeyss'koal (maatshalve voor boeyssekoal (vgl. ouder ndl. buyssekool) 1 ) staat zelfs geen woord met steeds
enkele t of ,4, behalve natuurlik oeyt. Ook hier dient y dus vaarlik
niet om aan te duiden dat oe de klank heeft van lange ndl. oe (zoals
Kloeke op blz. 57 v. wil, op grond van G. J.'s n d 1. hayr haar enz. !) ;
juist bij lange vocaal vinden we zonder uitzondering oe, zodat b.v.
naast foet, hoede ww. nimmer foeyt, hoerde of iets van die aard te
bespeuren is. Moeyte komt veel voor, maar steeds met enkele t,
want het had niet u°ii (dat ontstond slechts uit u°u), maar het was
rnóez/te 2 ). -- De zuivere onderscheiding in dit geval (en andere
zuivere of vrij zuivere die we reeds aantroffen) moet ons weerhouden,
onbillik af te geven op de bezorgers van de drukken.
Slotsom: G. Japiks' klankbeschrijving, spelling en
1) In G. J.'s ndl. poëzie lezen we buyskool, maar ss vóór j en na
r (n).
2) Daarentegen vinden we in Ansck in Houck (1639), op blz. 44 in
Drucke des Vereins f. ndd. Sprachf. VIII, muyd speet, maatshalve voor
muyde. Tot op dezen dag is in verba op - oeije korte u gewoon; daarnaast
niet meer lange, maar half lange (Sipma § 124). In ons woord kennen
Kloosterman en Sipma de jongere reductie uoai > uoui, Fri. Wb. niet.
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rijming getuigen eenparig ondubbelzinnig tegen
Kloeke 1 ).
In 9 herhaalt Kloeke de woorden van de „grammaticus" over
de uitspraak van u en uu; „de verwijzing naar de Latijnsche uitspraak van de u, de Grieksche van ou en de Duitsche van Bruder
en Schulen moet ook den laatsten twijfelaar overtuigen, dat Huus,
Luus, uwre in de 16e eeuw zoo werden uitgesproken als thans (hits,
lies, i re) . Sumer zou een lautgesetzliche parallel bij foegel (= vogel,
Fri. Wb. f icgel) kunnen zijn, maar ik vond in het Fri. Wb. slechts
simmer, Hl. en Schierm. sommer, Stadfr. seumer. Holthausen geeft
echter sumur en de uitspraak soemer is in de Stellingwerven algemeen.
Cruus had b lijkbaar voor den grammaticus den oe-klank, terwijl
G. Japix naar rijm en orthographie (I blz. 135 : grjues/krjues) misschien
uu zal hebben gezegd, maar zeker is ook dat niet, want Junius'
afschrift van een minnedichtje van G. Japix heeft de vorm cruws".
Noot 1 meldt, dat beide drukken krjeus hebben. Cruws doet
ook dan niet af, wanneer men nog met Halbertsma meent, dat de
beide „minnedichtjes" van G. J. zijn; deze spelde vroeger immers
anders. En het ofri. heeft kris en krióce, gen. krióses, dat. krióse;
men mag dus verwachten èn uw èn jue (waarnaast jeu eens —
drukfout zal zijn: het rijmt op grjues). [Maar de versjes zijn wel
niet van onze dichter; z. Buitenrust Hettema, Bloemlezing II 97.] —
1 ) In „Tohjifte fen hette Friesk" (Wumkes, Bodders 301) drukt
Balthazar Bekker, in 1689, eveneens door verdubbeling van de cons. uit
dat de voorafgaande vocaal kort is : tijgge terdege, zeer — nu met dubbele
quantiteit (de betekenis leidt tot rekking door nadruk), maar bij G. Japiks
slechts en herhaaldelik tijgge lijkke leek, scheen nog kort (tegenover
foegid voegt), doch ook moelle mond, waarin de Kurzdiftong reeds gemonoftongeerd schijnt te wezen. Dat was blijkbaar niet het geval in hoeves; oew
moet wel 'n klank voorstellen waarvan 't eind geslotener dan 't begin was
(o v e r t o 11 i g e w kan men slechts verwachten waar verwante vormen
daartoe leiden, zoals in ndl. leeuw, nieuw). Ik neem dus ook hier als grondslag
de ouu aan die G. Japiks beschrijft; maar vóór de tautosyll. cons. schijnt
verkorting tot stand te zijn gekomen, en de qualiteit van de eerste component tot die van de tweede te zijn genaderd anderen schreven reeds
hoes. In nuw nu — in de daling van de versvoet, maar aan 't begin van
de regel en door komma gevolgd, dus wel niet kort te spreken is uw
gebezigd; daarentegen schrijft G. Japiks ongerekt nu.
,
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Simmer heeft de gewone fri. overgang van è vóór nas. tot i; bij
Kloosterman nog seamar < owfri. * semmer, wat hij afleidt uit de
dat.-loc. * sumri [die bij tijdbepaling veel voorkwam]. Bij sumer
is natuurlik aan te nemen dat, gelijk steeds, gerekte u in open
syllabe de klank had gekregen van oorspronkelik lange ; maar evenals
stadf ri. seumer eenvoudig Ho ll andse eu heeft, evenzo is soemer in
de niet-Friese Stellingwerven eenvoudig Saksies. Zie Van de Schelde
tot de W. ; het Steenwijks verhaaltje heeft evenzo zoemers 's zomers
als koemen komen, ekoemen gekomen, en het Giethoornse zoemer,
soemers, koemen inf. en pl. Daar in sumer 'n soort van u gehoord
werd, kon de grammaticus (geen andere G. Japiks) niet wel anders
oordelen dan hij deed; hij zal Latijnse u stellig, en Duitse ii vrij
zeker, met Friese 4-klank (ouu) hebben uitgesproken. Noot 5
zegt : „blutter ... is eeh minder gelukkig voorbeeld" ; maar wie
Schillen met -n als voorbeeld geeft, zal wel niet beter (in 't hd. !)
taalkundig onderlegd zijn dan men in mijn jeugd veelal was (vooral
in 'n taal die men niet behoefde te spreken) : grotendeels werden de
vreemde klanken reeds door de onderwijzers vervangen door de
naaste eigene.
Diftongiese uitspraak ge lijk bij G. Japiks blijkt ook uit Aen siin
Hoogheit in de Bredasche Almanak van 1664 ; het ingelast ndl.
kermis houwt rijmt op Ogsen siuwt. In Fri. Wb. is sji, evenals tsjoe,
tsjoets, „interj. om vee aan te drijven of vogels te verjagen". Het
hiervan gevormd ww. had dus Pi of jii, maar met u die diftongies
was ; bij uitspraak Óuu is het rijm niet mooi, maar bij monoftongiese
uitspraak is er in 't geheel geen rijm. En voor (at of dgl., niet
u of u of ui, als klankwaarde van oey vgl. Buitenrust Hettema,
Bloemlezing II 45 (o n d er 't deuntje), waar oeut 'n andere benadering
is van G. J.'s oeyt uit, of ongeveer zo klonk.
Nuysckje wandelen, nuysk bestjoeren traag besturen bij G. Japiks
onderstellen *niutsk < *niutisk; gewoon is tegenwoordig njut tam,
en ook G. J. heeft njoet, njuet, maar vóór tsk is het vocalies element
verkort : uit iouu is j„- verdwenen (anders slechts na 1, r, b.v. 1(i)fide
lieden) ; uy heb ik dan ook verklaard zoals in huynig, met eertijds
gegemineerde n: uil is u geworden vóór nn en vóór 'n cons. groep
(nl. t of s } cons.) .
In 10 geeft Kloeke de spe ll ing van 'n aantal Friese woorden bij
-

-
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Starter, maar zo, dat oe-klanken van ongelijke herkomst dooreenstaan. „Dit stuk {van S.] was „metier haest en sonder aendacht"
gemaakt", haalt K. uit Kalff aan; toch blijkt het gevolgtrekkingen
toe te laten. Nemen we, als doorzichtigst, eerst de woorden met
oorspr. ó: droes, goet, ontkloetje (van kloet schippersboom), moer,
schoele schola (Fri. Wb. Hindelopen schoelle; Wassenbergh, Taalk.
Bydr. I 140 tweemaal oud-Molkwerumer pl. schoeien; z. verder
F.-V.W. school). Nergens staat in zulke woorden iets anders dan
oe, behalve mis s c h i e n (z. ben.) in warmus; dat kan verzwakking
hebben, zoals Amsterdams de Warrémésstraat a heeft (z. bij Nauta,
Taalk. Aant. op Bredero § 26, warmis, Warmesstraat), en kan best
ontleend wezen ; K. zegt reeds, dat het in Fri. Wb. ontbreekt. —
Letten we vervolgens op de woorden met oorspr. u, dan blijkt ons,
dat Starter's spelling geheel strookt met G. Japiks beschrijving
van de klank als bij eerste benadering gelijkend op ndl. ou: bourman,
kous, moule, strou struif, tousin duizend (elders, in 'n gedicht van S.,
tusin; zie volg. al.), tout mond, ouren uren, ous ons (pron.), out uit.
Deze bewijsplaatsen mogen voor zich zelf spreken, commentaar
is nauwelijks noodig", laat K. op z'n lijst volgen, maar schier
onbegrijplikerwijs in de mening dat ze z ij n gevoelen waarmaken
(nl. dat on, u, w evenzo als oe ndl. oe-klank voorstelt, behalve dat
misschien on in de Auslaut en vóór v (w) licht gediftongeerd was
zoals nu). We hebben integendeel gezien, dat Starter oorspr. 6 en
oorspr. u streng onderscheidt : ou, u w stellen o'uu < u voor, oe
was ontstaan uit ó.
Enkele van K.'s voorbeelden eisen bespreking. Wegens de gebleken
strenge onderscheiding is reeds te vermoeden, dat het tweemaal
voorkomend gous gans 'n bi.ezondere oorzaak heeft. Dit vindt
hierin bevestiging, dat ook andere goed onderscheidende schrijvers
hier ou, w, u spellen; z. in Woutir in Tialle (1609) op de 3e blz.
gwse bonck, in Ansck in Houck (1639) 34 Guse Boncken, in Waatze
Gribberts Bruyloft (1701) gouse-ay ganzeei blz. 33, gouse-kjitte
ganzedrek 47, hoewel ook goese neb 8. Uit ofri. gós zou men alleen
oe verwachten. Maar gês was de klankwettige vorm van de gen.
en dat. s. en van de vaak tepaskomende nom.-acc. pl.; op de g
na luidde dit als lês, mês, de overeenkomstige vormen van lí2s,
mits; daarnaar ontstond blijkbaar in 'n deel van Friesland gigs.
„

,
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Verkorting in open syllabe is reeds owfri. (Gosses § 134) ; we vinden
die ook bij Starter. Het verkortingsprodukt van u (ouu) is u : nu
(wat ook de kleurloze vorm kan voortzetten), butter, suker, tusin
(naast onverkort tousin, vermeld in de vooroor. al.), dure duurde. —
Wustu wou je bevat m. i. de allegro-vorm wu, als zodanig te vergelijken met woe, koe, soe in de laatste al. van dit nummer, waarbij
de analogie andersom had gewerkt dan in die vormen : naar ofri.
kirde (uit en naast kuthe) kon had zich * wide ontwikkeld (vgl.
blz. 33 over * side). G. Japiks heeft alleen woe, ook in woeste (eens). —
Bij buttergone (vanwaar deze naam botergulden1) vermeldt K. de
spelling in Fri. Wb., nl. bi tergoune. Dit wb. zegt daar, dat de uitspraak is gine of goone; S.'s o is dus fri. ó. Gene zal wel ontstaan
wezen uit (als plur. opgevat) genen C * giiden (assimil.) C gulden;
z. Gosses § 171 Opm. 4; gone is ontstaan uit owfri. pl. goelna, d. i.
gólna < * góldena (Gosses § 164). Wt (ook in wkomste) naast out
bewijst, dat ut reeds Fries was (vgl. blz. 44). Met w stelt Starter
niet, zoals K. wil, „in den regel" oe-klank voor, maar nooit ; doch
evenals z'n tijdgenoten is hij gewoon aan gelijkwaardigheid der
ndl. spellingen wt en uyt (door de een monoftongies, door de anders
diftongies gesproken), en nu gebruikt hij ook wt voor Fries
[Zie voor z'n ndl. dadelik op de le blz. van I. Starter tot den goedgunstigen Leser, vóór 't Register van de Friesche Lust-Hof, uyt,
op de 2e wtgeven. ] S. kent in dit woord dus evengoed als G. Japiks
dubbele uitspraak. Woorden als hou. geeft hij nimmer w, of, zoals
men vroeger zei, dubbeld u.
u in open lettergreep is natuurlik ook bij S. met tc saamgevallen;
vandaar croupil kreupel. Voor de monoftong in boetter boter is reeds
owfri. u > ouu aan te nemen (zie Gosses § 134), maar nog in het
tegenwoordig Fries is geen vaste regel. De bedoeling van oe in
boetter, naast buttergone, zal wel ic zijn; de tekens u en oe, die
normaliter ouu en ira voorstelden, waren de beide mooglike benaderingen. Ik vond boetter ook in B. Hettema's Bloeml. II 42 ; 43
heeft soeker suiker „druk van de 18e (?) eeuw". G e g e mineer de
t wijst op andere klank dan in. Starter's schoele, en dan ndl. óe nl.
(z. b.v. blz. 26) op volkomen korte i, zoals in ndl. koetsier. In geen geval
kan dit, zo reeds ofr., ene woord weerleggen, dat oude ó en i bij Starter
gescheiden waren; het kan dat ook niet samen met gous (z. boy.).
,
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Trouwens de afwijking juist in deze woorden vindt men niet alleen
bij S. Joed, joud heden berust hierop, dat in 't owfri. èn hyóda
èn hinde te vinden is (V. Helten : * hiudi uit de locat. * hiudegi,
die veel te pas kwam). Joun avond, z. blz. 21. Ouw(e)r over
berust op owfri. ouwer.
K. zegt : „Van belang is de vorm Trouchjeier (verkwister enz.)
... omdat hier de ou voor het weergeven van een korte (dus stellig
ongediphthongeerde) oe of o wordt gebezigd". Daarbij is 't ofri.
weer buiten beschouwing gelaten; het had, naast thruch door,
thriiich. Van Helten, Zur Lexicol. d. aofri., vergelijkt ohd. derh
doorboord; evenals tzierke kerk, door breking van e vóór r -{- heterosyll. guit. tot iu en door de vaste overgang van lu tot iii, 'n bijvorm
tziiirke kreeg, evenzo werd * therch * thiiirch, maar dit onderging
metathesis door inwerking van thruch. Maar misschien is beter,
met Siebs te denken aan werking van thr- ; na dentaal is g e p a 1 at a 1 i z eer de r te verwachten, en daardoor kon i ontstaan als
overgangsklank op de gutturale vocaal. Vgl. wat over de werking
van voorafgaande r' wordt opgemerkt op blz. 39 v., ook in de
noot. Hoe dit zij, thriuch was bekend als oofri., en het blijkt tans dat
het ook owfri. geweest is. Na r verdween i als eerste component
van 'n rijzende diftong in 't owfri. meermalen (gelijk in 't oofri.);
litteratuur hierover vindt men bij Kloosterman, § 41/3. -- Trouchjeier 1 ) bedoelt zeker dat de boer, die vreemde woorden telkens
ongerijmd verhaspelt, bij ndl. deurwaarder aan de partikel deur,
door denkt. Daarin vindt men de lange vocaal ook in Bredasche
Almanak, 1664 ; in Aen siin Hoogheit staat druwgh de verzachting
vóór r is te vergelijken met die vóór w in owfri. dwers, dwars enz.
(PBB 19, 364 noot).
Nog over enkele woorden zou ik iets willen zeggen. Joun avond
zit ook in snioun Zaterdag, Sonnabend 455; G. Japiks heeft snjoen;
owfri. zijn iuun, sniiin en iónd, sniónd, zodat snjoen de welbekende
d-apocope ondergaan heeft. `Gezien' is sjoen 453, in overeenstemming
met owfri. syoen, maar ook sjoun 457 ; over de vocaalbontheid in
Glit verbum z. blz. 41 v. Ljoe lieden 446,1457 komt van lióda zoals
joel heden van hióda. Blz. 446 staat troenen of tauren (toveren) ;
1

) Trouchjer in r. 443 heeft door vergissing de r reeds na de eerste e.
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te lezen is tioenen, uit ofri. * tióna; z. dit laatste in V. Helten, Zur
Lex. des aofri. 334. Siougst vides is owfri. siuchst, op te maken
uit siïicht videt.
Op blz. 74 schrijft K.: „brake (gebruiken), 455 brocke (drukfout
voor : broeke t)". Natuurlik niet; opvatting als `gebruiken' zou
wartaal geven. Er staat: ,,as ick weêr kom ... bringh ick jo mey
... yen kan tijghe schiepe brocke voor yon wijf en bern" ; brocke
is co ll ectief, met de betekenis die Fri. Wb., en ook Nl. W b., opgeeft
voor de pl. brokken, nl. `wrongel', toen gelijk nu als lekkernij geschat ;
de boer belooft 'n kan beste schapewrongel.
Koe, woe, soe, sou(d) kon, wou, zou, zijn 'n semanties groepje.
Koe beeft zich gericht naar woe en soe, waarmee het vaak verbonden
wordt (vgl. de Engelse spelling could met overgenomen 1). Ofri.
skol da, wolda werd evenzo gerekt als molde aarde, geschreven moelde;
later leest men soelde, woelde (b.v. Wassenbergh, Taalk. Bydr. I
158 v.), denklik met ita uit 6 (ua met halflange u komt nog voor
naast u in ku, wu, su; Sipma § 124, 8). Voor sou(d) naast soe < solda
vgl. b.v. owfri. moude naast moelde. Van suid zou zegt Kloeke:
een zonderlinge vorm in den mond van een boer, wel li cht Stadfriesch suu ?" Dat Starter hier z'n doorlopende taaltegenstelling
tussen boer en advokaat opzetlik zou vervagen, is niet waarschijnlik,
en al is het stuk „metter haest en sonder aendacht"• gemaakt, toch
kan deze vorm de schrijver niet wel zijn ontgaan : van twee gecoordineerde bijzinnen eindigt de eerste op suid, de tweede op soe, en de
tussenstaande passage is kort. M. i. had Starter opgemerkt, dat
ook suid Fries was. Stond er sud', dan zou men zonder bezwaar
ouder * side kunnen aannemen naast * wide (z. blz. 31). Maar in
wt vonden we palatalizering, en wel ndl. uu; in het eveneens zeer
gewone en vaak toonloze sud' kan -- daar ook volgende d vanouds
palatalizerend werkte, zoals in II zal blijken dezelfde uu zijn
opgekomen.
11. Baardt schrijft (1640) uw of ook ou voor oude i. Het rijmpaar
juwg gaf : pluwg ploeg (dus tweemaal uw voor oe) toont, dat hij de
bij G. Japiks te konstateren wijziging van a tot u kent in 'tzelfde geval
als deze, nl. tussen u en gutturale spirans (boy. blz. 19). Kruws
kroes heeft normale ouu, daar hier u zowel als 6 oudgm. is. „In den
Auslaut en voor 2v", zegt Kloeke, „kan men echter wellicht weer,
„
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evenals in het hedendaagsche Friesch, diphthong vermoeden:
bouw-man, fertrou, nou, frou". Over 1, 2, 4 is niets te vermoeden;
owfri. zijn bo(u)wa, trouwia, f ro(u)we; woorden als nu komen gerekt
en ongerekt voor; misschien sprak B. nóu, misschien nóu met
u-kleurige 6, zoals Kloosterman (ook in dóu , voor wat men schrijft
nou nu, dou duif; jij).
Oe heeft Baardt nimmer voor u of voor in open syllabe gerekte u,
dan : 1° vóór r (daar is ten slotte dezelfde (3u ontstaan als uit 6 ; zie
blz. 18 v.), 2° in. straks te noemen boeten, boeter vroegtijdige verkorting, altaas in boeter als reeds owfri. door Gosses aangetoond. En
ouw//' uil (Halbertsma 245) wijst zeker niet op gewone ndl. oe.
„Van groot belang is de uy-schrijfwijze in : buyen en uyt, nuytebaem,
snuyte, bruyn, tuyn, Zuydweste", zegt K. op blz. 76 (de vindplaatsen
laat ik weg), en voegt er bij, dat behalve in 't eerste woord uu bedoeld
is. „De uy is tot deze weinige woorden beperkt, terwijl de teekens
uw, ou, ouw, oe voor 't overige uiterst talrijk zijn" (blz. 77). „Bij
G. Japix is voor de woorden nuyt en bruyn reeds uu-uitspraak aan
te nemen (zie boven blz. 71)." Vóór n heb ik die ook aangenomen;
G. J. schrijft huynig enz. Maar hoewel K.'s noot 4 op blz. 71 zegt : ,,In
een brief aan Gabbema (Epkema, II, blz. 42) : nuytke, nuytkje",
behoort dit niet tot G. J.'s taal. De brief zegt, dat de Grammaticus
onregelmatig spelt ; hij gebruikt c voor k in baccir bakker, „ten
ware men Baetsir voor Backer t' sijnen tijde seide", want 't ptc.
baetsen bestaat bij „oude luiden landwards". Zekerder is de k-klank
in andere woorden : „Maer noodsakelijker moet de C. K. wezen in
Huytce [nuytke of nuytkje], Pricce, Priccilce, [pricke, prickelke]
Tuwtce, Tuwtilce [tuwtke, tuwtilce] &c." G. J. zegt a ll een, hoe de
Grammaticus k, w en j had moeten schrijven om goed leesbaar te
zijn ; over diens klinkervoorstelling spreekt de brief niet, en daardoor
ook niet over G. J.'s eigen uitspraak. De meergenoemde Almanak
van 1664 heeft nuwt (in Aen siin Hoogheit). Uyt naast uwt kan
ndl. uu-klank hebben, of wel te lezen zijn zoals oeyt bij G. J. De
gepalatalizeerde klank staat, zoals bij G. J., vóór t, en verder vóór
d uit th (dit niet bij G. J., maar wel reeds in 't owfri.) in `zuid'; z.
verder blz. 43. Boeter en boeten weerleggen volgens blz. 76 de beginnende „palatalizering" nogmaals. Maar die was nu eenmaal facultatief.
Baardt's oe duidt hier de ndl. monoftong aan, z'n uw, ou is ouu.

.
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„Interessant", zegt Kloeke, „is de schrijfwijze uyt, omdat men
daarnaast ook uwt (blz. 245) vindt. Bediende Baardt zich hier van
beide vormen? Dan zouden we hier (als de zetter ons ten minste
ook hier weer [ijj geen parten heeft gespeeld) de geleidelijk toenemende uu-import als 't ware in flagranti hebben betrapt." Volstrekt
niet ; reeds Starter had immers wt (met ndl. uu, z. blz. 31) naast
out, G. Japiks oeyt naast wt. 't Begin-altans van de palatalizering
ligt ver vóór G. J. ; ongeveer in dezelfde omvang als bij hem toont
deze wijziging zich in de Leeuwarder Gasthuisoorkonden, maar
niet geheel in dezelfde gevallen.
Ook de grammaticus schrijft nuyt" ; noot 1 voegt er bij : „Wel-iswaar ook muyntz, terwijl Fri. Wb. slechts m mnts heeft, vgl. G. Japix,
I, blz. 80: Moeynts". Owfri. munik, -ek, welks u in open syllabe
gerekt moest worden, zou bij ongestoorde ontwikkeling, volgens
blz. 139 van Meded. 1927, later geluid hebben mulinnak, miinnak,
miinak. Maar Ts. 46, 90 zegt, dat geflecteerde vormen na syncope t
kregen tussen n en k; uit muntkes enz. ontstond mintjes enz., met
eng verbonden tj ; vandaar vervolgens nom. miint§, welks u, d. i.
o'uu, vóór n u° ii werd. En daar hier n niet intervocalies was, ontbrak
de voorwaarde voor de geminatie die u°ii verkortte tot ii; vandaar
bij G. Japiks moeynts. (Deze vorm bevestigt dus mijn verklaring,
en past bij G. J.'s Doeynkerckers; vgl. blz. 13 en 52 v.). In muyntz
van de Grammaticus zie ik reeds hetzelfde, geheel overeenkomstig
de spelling, die uii niet beter kon uitdrukken ; ook z'n muynce kon
geen geminatie krijgen. En z'n nuyt zal eveneens nu°iit zijn. —
De zt van mints (z. Fri. Wb.) is o. a. te vergelijken met tuwn
bij G. J. ; -t§ werd steeds -ts (vgl. lyts klein; uit verbogen litke C
litteke regelmatig *litsje).
12. Dit ben ik met K. eens : „uit ... Titia Brongersma vallen
eveneens belangrijke conclusies omtrent de uitspraak te trekken",
maar de zijne trek ik niet. Owfri. 6 schrijft ze uitsluitend als oe;
evenzo u vóór r. Van K.'s vrb. vindt men skoeg schoen blz. 165,
Ioed', joed vandaag 164, 193 (owfri. hyóda), oer uur 167. Verder
staat lijoe lieden (owfri. lióde) 165, tyoe kwaad, slecht 165, tioe 166
(nu tsjoe(d) ; bij tiiina schAdigen ? z. Epkema op tjoe, en V. Helten,
Zur Lexic. d. Aofri. 334), boer 164, boerman 166, floer vuur 167,
schoere door schuurdeur 193, bistioerd' bestuurd (owfri. styeira) 164,
„

,
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yoeg gaf 166. Ook woe wou 165, soeste zou je 165, hebben geen ou,
maar oe < ó: volde, s(k)olde ondergingen de gewone rekking vóór
id. Opmerklik is op blz. 192 tourle, in Fri. Wb. toelle, spr. tuólle, =
melkskammel, bankje voor wie melkt. De r is geen fout, want 't
Wb. zegt : „Op 't Bildt tul, St. Jacob turl (met duidelijke r)". Men
moet dus gm. 4 aannemen; rl is geassim. tot ll, zodat toelle oe heeft
uit u vóór r, evenals boer, loer en.; de uitspraak uo is de gewone

bij verkorting van ua ; z. verder blz. 49.
't Poss. `ons' is telkens ous of 'n spellingvariant ervan; 't pers. staat
alleen 167, en wel als oes. Zo zijn ook geschreven hoes huis 157, toet
mond 165, boete jongen 193 (ouws boete onze jongen ; Fri. Wb. bit
jongen, kameraad) . De overgang van o'uu tot u is nog steeds in 't eerste
stadium; we vinden hem vóór s en t (toevallig?), en, overeenkomstig
'n oude algemene waarneming, in de gebruiklikste woorden. Ik
veroorloof mij, uit Schuchardt-Brevier 73 aan te halen : „Die gróssere
oder geringere Haufigkeit im Gebrauche der einzelnen Wórter .. .
ist auch fur ihre lautliche Umgestaltung von hoher Wichtigkeit .. .
Sehr selten gebrauchte Wiirter bleiben zuriick, sehr háufig gebrauchte
eilen voran ... Es ist schon eine sehr alte Erfahrung, dass in allen
Sprachen gerade die allergewiihnlichsten Worter, von denen man
doch am ersten Gehorsam gegen die Lautgesetze erwarten sollte,
am meisten Neigung zeigen sich von ihnen zu emanzipieren, ja
infolgedessen der Deutung zuweilen erhebliche Schwierigkeiten
bereiten .... Diese treffende Beobachtung hat man in neuerer Zeit
nicht weiter verfolgt, ja man ignoriert sie meistens". Ik wens er bij
te voegen, dat Paul's opvatting niet zomaar te verwerpen is ; m. a. w.,
dat inderdaad dezelfde, in verschillende woorden aanwezige, klankgroep één geheugenbeeld achterlaat voor gehoor en artikulatiegevoel; dat gevoel vormt zich niet voor ieder woord afzonderlik.
Maar zeer gewone woorden komen vaak genoeg voor om afzonderlik
'n geheugenbeeld achter te laten ; daardoor kunnen ze zich onttrekken
aan de werking van 't algemene beeld, en buiten 'n klankwet blijven.
En ze kunnen ongewoon gereduceerd worden, omdat men licht
herkent wat men vaak ontmoet. — Z. nog bij K. blz. 78 'n paar
voorbeelden van 17de-eeuws oes, ook poss.
In souker suiker, 166, is indertijd 't nog onfriese uk vervangen
door ouuk.
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ic in open syllabe is natuurlik met gm. Cc (ofri. ouu) saamgevallen:
boutir boter 157.
Wat betreft joon, loon 164, yoen 166: voor `avond' had reeds
't ofri. meer dan een vorm ; iónd, iound, iuun en wat daaruit ontstaan
kon behoeven hier geen bespreking. Loon 164 rijmt op ijn 't roon
in 't rond, zodat oon bij deze schrijfster de voortzetting zal zijn van,
reeds owfri. gerekt, und. (Woorden als roon, hoon hond staan ook in

Waatze Gribberts Bruyloft, 1701). Siebs heeft er op gewezen, dat
und in sommige streken ond is geworden, en dat hier secundaire
rekking plaats had. Neerlandici zijn trouwens allicht gestoten op
begoon begon, fordwoon verdween [waar 't gewone Fries evengoed
oun heeft als in houn, roun (andere diall. hun, run)] en op joon
gegeven (andere diall. joon, jun) in Borger's vers bij de promotie
van B. F. Tydeman in 1809.
Terwijl owfri. tiocht trekt klankwettig ontstaan is uit tiiicht (door
verkorting vóór tautosyllabies chi), dat op tiucht, breking van ticht,
teruggaat, wordt aangenomen, dat owfri. tiiccht niet nog steeds de
oude vorm is, maar dat het iic heeft uit de 2e ps. s. met enclities
pron. * tiicch-stu; en verder, dat siocht ziet siiccht naast zich heeft
gekregen door analogie naar tiiccht. In elk geval schrijft T. Brongersma
165 siougst vides. Daarnaast sjoegste 166, sioeg ik tioeg zie ik trek
165, sjoelt zie 192. Z. over de vocaalbontheid in `zien' blz. 42. Bij
tioeg komt in aanmerking, dat tia trekken zijnerzijds is beinvloed
door sia zien (V. Helten, Aofri. Gr. § 269 Anm.).
De u-Uml. van ofri. niugun > owfri. nyógen, nioegen, met ou,
negen komt voor in nioegen 167, dat dus geen oe uit u heeft ; de
w-Uml. van ofri. * thiick dik (ofri. thiucke subsi. z. bij V. Helten,
Aofri. Gr. § 37 en PBB 14, 273 v.) in aan tegenwoordig tsjí k (naast
tsjok) beantwoordend tiouk 156, 166.
De beide woorden met u vóór n hadden uu-klank : ruyn, tuyn,
rijmend 192. En ook hier is het uyt: uyte kouw uit de kooi 156.
We zien dus in de 17e eeuw in zeer gewone woorden vóór s en t
naast ouu de ndl. oe-klank in gebruik, maar in dezelfde woorden ook
uu-klank. Dit is overeenkomstig de dubbele uitspraak ouu en uii,
die ik bij G. Japiks door uw, oey vond uitgedrukt ; beide diftongen
ondergingen, rubricerend beoordeeld, „regressieve assimilatie". En
daar geringer of sterker verkorting wel in 't spel zal zijn daar
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oe en ecu vooral ook als allegro-vormen ontstaan zullen wezen ,
verwijs ik naar Sipma's Phonology and Grammar blz. 34, waar ai
en ei i blijken te worden bij „reduction in half-stressed and unstressed syllables".
13. Dat uwz `ons' (pers. en poss.) oe-klank had, dadelik in ruime
en later ook in enge zin, staat ook volgens mij vast. „Maar nu",
zegt Kloeke op blz. 79, „is het ook blijkbaar met de oe-klank in dit
pronomen gedaan. Reeds in 1689 spelt Balthazar Bekker éénmaal
uiz (Wumkes, Bodders, blz. 3011. In een gedichtje op de geboorte
van prins Willem Carel Hendrik Friso van 1711 wordt tweemaal
uis gespeld, wat bewijst, dat de dichter de uu-uitspraak van dit
pronomen reeds als de gewone beschouwde. Ook het Klein Versboekjen van F. Feikens (Leeuwarden 1736) spelt uis." Daar ik,
in navolging van anderen, op blz. 132 hiis mede ontstaan acht bij
mindere klem, ligt het voor mij in de lijn, us ook mede zó ontstaan
te achten ; geringe klem is bij dit woord het gewoonste. Zie ook
het zopas bij uyt opgemerkte. Maar na Gosses' onderzoek is aanneemlik, dat hier-en-daar in Frsl. palatale klank sedert de owfri.
tijd voortleefde, onafhanklik van de klemlegging hetzij die klank
ook onafhanklik ervan ontstaan was, of achterna pas in beklemde
positie drong; dat kan naar streken verschild hebben.

Willen we de toestand leren kennen op de grens van de 17e en
18e eeuw, dan kan ons Waatze Gribberts Bruyloftt van 1701 inlichten.
[De titel is ndl. ; in 't stuk staat bruiloft, brillo f tsgoed 20, brillo f t,
brillo f ts ljoe 45.] Owfri. ó en ii worden nog steeds goed onderscheiden.
Aan ofri. li 6de lieden beantwoordt steeds ljoe (16 driemaal, 31, 32, 38,
39, 40 enz. ; ook brillo f ts ljoe 12, stedljoe 14, 24, f rouwlloe 31; daarnaast moet ljo 21 drukfout zijn) ; de voortzetting van ofri. liicde
komt niet voor. Ook leest men sioen gezien 44, zjoen 36, sioen 39
(owfri. syoen met ióu). Evenzo dyoer duur 29, 39, f joer vuur 51;
en met wgm. ó kroes 53, evenals a° 1609 in Woutir in Tialle, 60.
Maar naast betjoede(n) beduiden 40, 48 vindt men betjouden 10;
vgl. bij G. Japiks betjoede en betjutte, het laatste uit de vormen
waarin iu vóór twee cons. verkort is. Ook de gerekte o is oe: koer
korf 21, 22 bis, 27, toer toren 35, woe wou 3, 4, 7 herh., enz., soe zou
37 enz., du soeste je zou 7, woene wilden 52, enz. ; ook in de analogie-
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vormingen ick koe ik kon 22, koense konden ze 16 ; alles zoals bij
G. Japiks. De oude ic wordt voorgesteld, zonder onderscheid,
door u(u) w, u, zelden w, en door ou(w) ; `huid' b.v. is huuwd 5,
huud 6, huwd 9, houd 17. Uws is de gewone vorm van 't pers. en
poss., maar b.v. 15 staat ouws. `Koe', owfri. ki , is telkens kuw,
o. a. 16 driemaal, maar kou 46, verkleinw. kouke 50. Zo natuurlik
ook de in open syllabe gerekte u: to sehuwre verscheuren 7, to sehourre
id. 28, schourstu, schour 32, souge zeug 41 (song 45, sough 60, 61),
to buwcke stuk gebeukt 7, onmuwglick 3, onmouglij k 48. Overgenomen
woorden : moutse muts 7, soupe soep 11, doubelde dubbele 17, souker
suiker 35, suwcker-popke 8; pl. kuren 44, firtutin eertuten 51 (over
u z. ben.). Alleen vóór r vgl. bij G. Japiks wordt ic ook
wel oe : naast genoemd sehuwre enz. staat schoerdin scheurden 54,
soer zuur 45, te loeren 49 ; `uur' is owre 6, oere 7, pl. ouren 42, wren
53, ouwrwerck uurwerk 26. Ook als bij G. J. is `stuiver' steeds stoer;
maar terwijl deze voor `over' oer heeft, is het in ons stuk steeds
our of dgl.
In een geval vindt men zekere bontheid : buwrman 8, 15, buwrwijf
13, bourman 47, 51, bourljoe 20; boer 35 (tweemaal; kan desnoods
navolging van de stadbewoonster zijn), boerke boertje 47, boerijoe
60, boerman 35, 61; buyrljoe 30. Ik hou 't laatste niet voor onjuist;
vóór lj kan, in 't sterk palatalizerend Fries, r i-timbre hebben
gekregen en op zijn beurt o"u gepalatalizeerd hebben; vgl. bruijcke,
Buijeke, Juicke, buyck blz. 45, 52 v. en 55, en owfri. duyryane blz. 44 v.
Aan r bleek u°r voor ur (ouur) toe te schrijven ; maar zoals Franck,
Mnl. Gr. § 44, opmerkt dezelfde klanken, die 't lichtst vocalen
aangrijpen, assimileren zich meestal licht zelf aan andere klanken;
b.v., als ergens r sterk a-houdend is, kan hij toch „in u-haltiger
Umgebung se&bst leicht u-haltig werden und selbst in dem Masze,
dass es sogar als ur weiter wirkt" 1 ) ; het overeenkomstige geldt
natuurlik bij i-houdende omgeving. En de Friese r grijpt ook ii
aan (Kloosterman § 165 ; tegenover f laas enz. onhii r(ax) afzichtlik,
1 ) Vgl. `groot' in Frsl. ; z. b.v. Sipma blz. 40 naast grI•at (zoals rI•ad
rood blz. 13, en dgl.) grikat: aan r gaat 'n gutt. vooraf. Zuidhoek, en ook
elders, verkort tot grut met geheel of nagenoeg ndl. u. Vgl. ook wat op
blz. 32 over ofri. thriuh is opgemerkt.
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onguur), alsmede voorafgaande en volgende et: (§ 112), en volgende
ei (§ 158 Opm. 2) ; en hij verdwijnt licht (zodat hij in talrijke woorden
alleen nog geschreven wordt). Het was niet te verwachten, dat de
vocalen van sing. en pl. ongelijk zouden blijven ; daarvoor was
't geval te afwijkend; reeds in Woutir in Tialle, van 1609, vinden
we r. 58 buyrman, in de druk van 1639 in boerman veranderd.
Vóór n vindt men brune 52 tweemaal, huynigh toutje honigbekje
10, hunnig(h) 3 tweern., hunigh 30, ruynje ruinen, lubben 4, 7 en
later. Hoon hond enz. som ik niet op ; z. blz. 37.
Vóór t zien we uy in uyt (naast uwt), b.v. 3, 9, 16, 26, 36, buytter
boter 7 (z. ben.), schuyte f arjer schuitevaarder 5, schuyteboer turfschipper 22 (schutte schuit 1.9 eer u dan drukfout ; Fri. Wb. skute),
guytachtig 34, gaytje 59, guitje 56. Sluwte sluiten 10, uwt herhaald Blik.
Vóór s staat puyster blaasbalg 9 tegenover hedendaags poster
(in overeenstemming met oer knoeiste, bypoeste in de tongval van
G. Japiks naast tegenwoordig knust, pust; zie Meded. 63, 138). `Huis
is huws, b.v. 3 ney (naar) huws en yne (in 't) huws (yne hous 21),
maar tuys thuis 3. Wolkom t'huws 34, 39, wolkomme t'huws 39 staat
naast wolkom tuys 31. [De To gift laat huyskje huizen ww. rijmen op
mioeskje (kenlik metathesis; tans mjuksje de mest wegnemen).
Ik zou miuyskje willen lezen, reeds omdat, welke klank men ook
onderstelt, uy : ioe de overeenstemming voor 't oog nutteloos stoort,
terwijl men die niet verkrijgt met hoeskje, daar dit niet met de spelwijs strookt. M. i. verschilde de tongval van de delinquent van die
des schrijvers doordat in deze monoftongering palatalizering had voorkomen (voor * mii ksia, denominatief van * miuhs = ags. meox < * mihs
z. Kloosterman § 51 en 193).] Vóór t en s ontmoeten we dus nog
altijd facultatieve palatalizering.
Vóór intervocaliese s (z te spreken en eens zo geschreven) vond
ik u en ou (z. ben.), geen uy, maar de voorbeelden zijn schaars.
Vóór d evenwel komt palatalizering voor ; G. J. heeft haar niet,
maar ze is reeds owfri. We lezen luwd luide adv. 13, loud geluid 25,
luyd, luid adv. 22, 41, luyder comprt. 40; van luder 41 blijft de uitspraak onzeker (z. ben.). Vgl. 't subst. hluid blz. 44.
ik vermeld hier, met uit, het vaak te vinden bruyen, dat natuurlik
is ontleend, en kuyerje kuieren, waarvan dat niet zeker is, want
-

-

-
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intervoc. ; < d is ook Fries. Is het woord inheems, dan is niet uit
te maken of reeds d palatalizeerend werkte, zodat uu gezegd werd;
in geen geval berust hedendaags kuierje op zulk 'n vorm (< koder ? ).
Bij ofri. krupa kruipen behoort regelmatig dat ik ... onderkroup
51. Het ptc. kroupen (dat ofri. niet anders dan krepen kan geluid
hebben) moet (evenals G. Japiks' duwcke gedoken) berusten op
't voorbeeld van die verba wier vocaal in 't ptc. prt. dezelfde was
als in 't praes. wat begrijpliker wordt doordat de u-praesentia
in 't nwfri. naar de zwakke declinatie verlopen, dus onvast in 't
geheugen zaten. Onderla ruyper 49 is stellig ontleend.
Waar u staat, tasten we in 't duister. it zal o. a. te lezen zijn
in ick forsum ik verzuim 29, lukke trekken 43, tusen, in(d) duizend
35, 50, 52, 53, 61 (onverkort tousent 21; het stuk begint met o touzend) ;
u geheel of ongeveer als die van ndl. put in bisucht 44 < holl. bisucht
(naast besukt; z. Nl. Wb.), dus 32, mus ketter notemuskaat 30,
futsilde 30 (Fri. Wb. f utselje); nu-klank is in elk geval toe te kennen
aan hunigh honig 30, aan brune bruine 52 tweemaal waarschijnlik
ook, en denklik eveneens aan pluset pluist 6, pluse geplozen 29,
plusie pluizen, opeten 62. Dit maakt de uitspraak onzeker van
musen muizen 30, luder comprt. 41; ook die van buter boter 37 en
butter 47 ; vgl. buytter 7, boeter 29. Onder deze omstandigheden
som ik hier de overige woorden met u niet op.
Voor soepe zuipen 61, hoewel souwpe 7, vgl. Sipma § 134 (over
't ongelijkmatig verloop der owfri. en jongere verkorting).
Over goese neb 8, maar gouse ay 33, gouse kjitte ganzedrek 47 z.
blz. 30.
Deze tongval kent niet G. Japiks' gutturalizering der a in fag
(fax) ; vormen als j uwch, j oug komen niet voor, maar alleen joegen
gaven 43, sloegh 21, to ploegjen 52, ploegde, sloeg 42.
Nog dien ik 'n enkel woord te zeggen over owfri. if uit in. `Dik'
heeft twee grondvormen, nl. o wfri. * thiok en thiiike ; het le is bij
G. Japiks tjock, tegenwoordig tsjouk (Kloosterman § 167 Opm.), het
andere bij Junius tjouck, bij T. Brongersma tiouk, m Metslawier
met de gewone verkorting (b.v. in struk struik) tsjuk (K. § 192).
Ons stuk heeft tjuwck 8, tjoecker dikker (met de reeds owfri. verkorting) 9, tjoeck 45 ; tjuck 24 zal wel hetzelfde betekenen. Daar 't
owfri. b.v. rifcht en riocht recht heeft, ook reeds de analogievormingen
-

-

-

-

-
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sin-cht, sioeht ziet, waarnaar weer andere vormen zich richten, en
daar zowel de volgende consonant als de soms umlautende en soms
wegvallende i van invloed zijn, ontstaan bij zulke woorden a llerlei
vormen; naast sioegh, sjoech heeft ons stuk sjough, sjuug, naast
sljucht, rjucht, to rjuchte (wel met Kloosterman § 193) : slioucht,
onsljoucht, enz. ; anderen schrijven rioecht, slioecht, dus iouu > iu
vóór cht. De vindplaatsen laat ik hier weg; ik wil slechts tonen
dat uit die woorden geen samenvallen van oude 6 met oude u en
gerekte u is af te leiden we hebben trouwens afdoend gezien
dat ze uiteen zijn gehouden. Als merkwaardig relict met dubbelvorm z. bij Ter Laan Gronings (Westerkw.) sjoch, sjuch helder en
knap voor den dag komende (< gezien mogende worden). -- Tjouster
duister 54 berast op tin/ster, owfri. geschreven tinester, en volgens
V. Helten afkomstig uit de casus met thi'ust-r-.
II. GANG DER PALATALIZERING.

1 De palatalizering van it (ouu) vóór dentalen, door mij bij
G. Japiks en tans ook bij anderen opgemerkt, gaf aan tal van
woorden dubbele uitspraak; die dubbelheid zou na de 17e eeuw
zeer beperkt worden, maar is niet geheel verdwenen. En ze bestond
reeds lang vóór G. J., zoals is aangetoond door G. Gosses in De
Friesche Oorkonden ... I 121—'4. Hij onderstelt evenwel u, terwijl
ik indertijd ítii aannam, tans íc°u (blz. 62). Op zulk 'n diftong wijst
„middelfriese" oey, oei. Daar G. Japiks de niet gepalatalizeerde
vocaal zo beschrijft dat we Óuu moeten aannemen als ontstaan uit
wgm. oii, begrijpen we, hoe licht de zeer korte u door de volgende
dentaal kon geafficieerd worden (ouu > ouu); assimilatie tot 6412 en
daarop volgende contractie leverde dan de klank van ndl. uu. —
Het is nodig, aan wat Gosses zegt iets toe te voegen.
Kuid kond komt in de Leeuwarder Gasthuisoorkonden zelf veel
vroeger te voorschijn dan in de uitgaaf. Volgens deze zouden twee
stukken van 1433 kind en kind hebben; blijkens Gosses en blijkens
Sipma staat in beide kuid. Ze leest in 1471 kuid, Sipma [Gosses
had geen reden het te vermelden] kuyd; later komt het woord niet
voor. De uitgaaf wekte de indruk van verwarring, in werklikheid
is overal dezelfde klank aangeduid. Het verschil tussen de compo-
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nepten kon men, daar men geen teken voor it had, niet anders dan
door ui, uy aanduiden. Aan deze klank kan reeds zo vroeg in 'n
uitsluitend Fries (en ags. en os.) u-woord niet getwijfeld
worden; de facultatieve palatalizering is stellig in 't owfri. inheems.
En daar we haar vinden v•hr oorspr. th (nog onze bronnen hebben
telkens kuuth en dgl.), is niets in te brengen tegen suider in 1494,
swyd, swydaest zuidoost 1520, suydt 1530. [Reeds 1460 Zuiderdracht,
maar in n° 16, dat niet zuiver Fries is.] En stellig niet tegen huis,
al heeft G. Japiks het niet 1 ), maar bezigt hij vóór lenis ouu : huwz.
In deze oorkonden staat : huis f rou 1487, huis 1489, to Dokemahuys
1494, jeesthwys gasthuis, huisinge, huysfrow 1506 enz., ook lijdzeude
(liggende) bij Joernhuijstera landen (dus huijs in 'n inheemse
geografiese naam) 1541; hierbij behoort Huysumma persona voor de
pastoor van Htiizum, nu Huuzm, 1520. [Z. in Fri. Wb. de dorpsnamen Surhuzum Surhuizen en Stríaster f ean Surhuisterveen; zo ook
in de streek zelf, hoewel daar tans `huis' lange, `huizen', `huiske',
`thuis' korte oe heeft; volgens twee opgaven heeft de tweede dorpsnaam korte nu, in de eerste schijnt weifeling of tussenklank te
bestaan, want de berichtgever uit de plaats zelf geeft lange, die
uit Surhuisterveen korte nu.] Toen ik de uitgaaf van Sipma
vergeleek, zag ik toevallig in n° 268, a° 1476, huysfrow, en vond
er toen tweemaal huys, verder Hensterhuystera (var. Henesterhuystera)
gued en Diichuystera gued [over de spel ling van `goed' z. Ts. 30,
286 vv., en 31, 316 vv.] Dit noopt mij, altans de oudste oorkonden
(tot en met 1435) hier aan te halen. De slecht overgeleverde eerste,
van 1329, bevat under tha nya Stenhuyse. Ms. Gabberna 9056, a° 1390
(n° 4), heeft kuyth; 'n origineel van 1404 (n° 16) steenhuys, Eppemahuys, stenhuys; een van 1407 (n° 14) kuit; een van 1415 (n° 19)
kuit en de „geografiese" naam Inthuistera ghoed; een van 1421
(n° 34) kuyt, een van 1429 (n° 47) vp Rordera huystera lappa (dus
weer huys in 'n fri. geografiese naam). Naar afdrukken zijn n° 25,
1418, met kuyth en 't poss. uys ons, en n° 27, zelfde jaar, met kuyth.
Daal: deze vormen kloppen met die in de originelen, is de toch
niet aanneemlike onderstelling volstrekt af te wijzen, dat telkens
juist deze woorden waarin th of s volgde gemodernizeerd zouden
1)

Maar z. blz. 12.
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wezen (zelfs kuith, waarbij 't Diets er niet toe kon verleiden, wat
bij uis maar nauwliks denkbaar is). Zo heeft 'n origineel van 1418
(n° 28) kuit, een van 1421 (n° 34) kuyt, een van 1429 (n° 40) en een
van 1431 (n° 54) kuyth; een van 1425 (n° 42) 't poss. vys (tweemaal);
een van 1435 (n° 65) uijtseyt (ptc.), vijthangien uithangen. Ik erken
dus kuyth in n° 27 van 1418, kuit in n° 28 van 'tzelfde jaar, kuith
in n° 36 van 1422. En bij bovengen. stuk van 1329 zu ll en we ook
wel niet door Schotanus misleid worden met huys. -- Eer kan men
wantrouwen hluit dio ordinantrie in 1524 ; de praepositonale betekenis
zou kunnen wijzen op overplanting van faut uit de Duitse kanselarij,
eerst naar Holland, van daar naar Frsl. ; maar Nl. Wb. en Mnl. Wb.
kennen dit luud of luid niet, en hl schijnt te getuigen voor Friese
oorsprong, zo niet van de konstruksie dan toch van 't woord ; wel
staat hl soms waar 1 oorspr. is, maar dan toch alleen in fri. woorden.
Luyd luide vond ik pas in 1701, maar onze bronnen zijn beperkt.
Voor vroegtijdige palatalizering door volgende d zou men kunnen
aanvoeren, dat b.v. brêd bruid zelfs in 't owfri. ook reeds geschreven
werd zoals in 't nwfri. breid (en nwfri. Breide naast owfri. greed;
z. Siebs § 53 Anm. 1), wat op duidlike g lide vóór d schijnt te wijzen,
welke na ê i kon afgeven, en van ouu het 2e element in it kon
veranderen. [Verder gezocht heb ik niet, maar toevallig zie ik achterna
in n° 425, d. i. reeds a° 1497, orig., tweemaal 't subst : „ist hluid
ende geruite; dat hluid. In n° 460, or. v. 1502, staat ney inhald en(de)
-

-

-

gheluyd der commissi ... van uws genadige) forst van Sassen etc.;
het woord is met ndl. geluid gelijkgesteld en in de gewaand oor-

spronklike vorm gebracht.] In n° 43, orig. van 1425, staat bij Sipma:
tho duyrane `te duren' ; d. w. z. r is „opgeloste verkorting". M. i.
moet men aanvullen tot tho duyryane ; want 1° `duren' is ofri.
duria, nwfri. d4rje d. i. duorja; de vóór j,, palatale r palatalizeerde de
u vgl. buyrljoe bov. blz. 39 ; 2° de vergissing van de kopiist is
dan begrijplik, is zelfs 'n overbekende : van duyryane had hij de eerste
y geschreven, en nu ging hij dóór met wat stond na de tweede, schreef
dus duyane.
Aanhalingen uit later oorkonden zijn onnodig: owfri. palatalizering
vóór s en th staat vast sedert Gosses 1 ) heeft bevonden dat i en y
1

) De Fri. Oorkonden, blz. 121 v.
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niet als lengtetekens gebruikt worden in z'n oorkonden, maar
„kwalitatieve bedoeling" hebben. Anders zou trouwens ui, uy
niet uitsluitend vóór dentaal en (z. volg al.) vóór palataal gevonden
worden. (De „schrijfwijs" tysen duizend, in 1501, kan kwalik meer
zijn dan schrijffout, maar veeleer voor tuysen dan voor tusen;
vgl. a° 1524 tuijssent).
Bij bruke gebruiken hebben de Gasthuisoorkonden de nieuwe
schrijfwijs slechts eens vóór 1517, ni. in 1465 bruycken sinth gebruiken,
waarop in 't zelfde stuk volgt bruucken sinth dan 1517 bruycket
3e ps. pl., 1520 toe bruycken, 1541 bruijeke inf., toe bruijeken. Maar het
stuk van 1476, boy. bij `huis' aangehaald, heeft bruyet 3 ps. s. Dit
feit, gezien naast nwfri. brake (G. Japiks bruwcke), doet Gosses aan
invoer uit Holland geloven, want schijnbaar nemen de ui's toe,
en vóór k schijnt palatalizering aanvanklik vreemd. Toch heeft ook
Woutir in Tialle, a° 1609, waarin 't woord eens voorkomt (r. 111)
bruijk dy gedraag je. En wel deeglik zal men de overgang als Fries
moeten aanvaarden, want n° 124 van 1524 begint : lok Juycke
Sijds zoen, en bevat dan nog zevenmaal Juijcke (en ter keerzijde
Juyke Syds zoen) ; het heeft geen andere spelling. En 't ndl. stuk
n° 127 begint : Hijlgond, Sijurd Buyckis wijf, bij consent Sijurd
Buyckis. Aanvanklik denkt men wellicht aan ndl. uu-klank als
weergeving van 'n fri. klank maar ook dan hoorde men stellig
in 't Fries geen oe-klank. De gen. -is echter doet mij aannemen, dat
men zeker niet de naam-zelf heeft ontfriest, en dat dus gelijke uy
is aan te nemen als in fri. huys enz. (Buke en Juke heeft Fri. Wb.
als mansnamen, vóór de 19e eeuw verouderd; bij nog gebruiklik
f. Juke, geslachtsn. Jukes, Jukema.) Zo ook in buyek buik, blijkens
buyckwest volwassen staat (n° 266, or. van 1476 ; z. Van Helten,
Zur Lexicol. d. awfri. 10 vv.). De verklaring is niet ver te zoeken.
De i-achtige qualiteit van a, in 't Fries nog laat dikwels i geschreven,
is stellig vóór dentaal in de eerste plaats te verwachten ; vandaar -is
in de gen. ; en die casus kwam zeer veel voor, nog te meer wegens de
in Frsl. ook later bestaande gewoonte om iemand door naam en
vadersnaam aan te duiden. Vóór i is aan k palatale uitspraak toe te
kennen, en k' palatalizeerde voorafgaande ouu. In 't verbum acht
ik de palatalizering dus afkomstig uit de 2e en 3e ps. s. en uit de
pl., waar -st, -t, -th volgde. Wat nwfri. bruke betreft : ook vóór dentaal
GRONINGER BIJDRAGEN,
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vinden we f a c u l t a t i e v e overgang; daarenboven kon ook de voc.
van ik bruke enz. veralgemeend worden.
Gosses begrijpt, dat Hollands bruycken in 1465 de historicus ruim
vroeg zal schijnen; maar zegt hij, de volgende oorkonde, 1466, is
geheel Hollands, en twee vroegere zijn het ook. Die volgende evenwel
oorkondt 'n verkoop aan Aernd van Z w o l i e, en 't stuk van 1459
is, zoals op de rug staat, Aernd fan Swolle testament. Alleen van
dat van 1442 ontgaat ons de reden waarom het geen Fries is ; dat
is bij één stuk niet te verwonderen. Men zal dus zo vroege invoer
uit Holland mogen ontkennen.
In Grundr. d. gm. Phil. 2 I 1251 vermeldt Siebs uit oorkonden
wuyt uit, wuis ons poss., en uit Ius Municipale vuyt.
In Wumkes, Bodders, ziet men, dat in. Jonghama's aantekeningen
over de vloed van 1509 staat huysen (blz. 93), en dat men in 't begin
van de 16e eeuw schrijft tuysent duizend (94), in 1542 Bannerhuys
(129 en 130). Dat Wybrand Michiels, uit Beetgum, in 1616 sluyte
schrijft (221), past zo geheel bij 't overige, dat we 't niet aan de
80-jarige oorlog hebben te wijten. Nog minder Hopper's vuytmiete
uitermate (149) ; 1572 is daarvoor wat vroeg. En wanneer in Hero
van Schingen's Procurator van 1618 tweemaal buyter boter voorkomt
(209), dan is dat toch zeker echt Friese palatalizering, bij sluyte
enz. passend, en geheel onhollands. Evenmin is de palatalizering
v•ór t in uyt, in 'n versje van dezelfde van 1623 (210), iets anders
dan voortzetting van wat al eeuwen bestond.
Tans ga ik natuurlik met Gosses mee, waar hij ook in Bogerman's
buyek, guyl, cruyd (cruyt, onkruyt), huys de palatale klank vindt;
slechts acht ik, wegens oey bij G. Japiks, ook hier ndl. uu nog niet
bereikt. Voor uii of dgl., waarin u na de u ongeveer de indruk van
i maakt, was ook voor B. uy aangewezen schrijfwijs, te meer daar
ze traditioneel blijkt. Dat hij, zoals Kloeke zegt op blz. 52, wel
'n Duits teken aan z'n lezers had kunnen aanbieden (op gevaar
af dan men z'n hs. wel met ii zou lezen), stem ik niet toe. De min
gewone uit bouukis ontstane vorm zal destijds nog niet verdwenen
zijn ; en guyl is misschien 'n andere verfriesing van mnl. guul dan
gul, maar z. blz. 60 f ujle enz.
Ten gevolge van de kleine woordvoorraad der owfri. taalbronnen
stoten we telkens op dezelfde voorbeelden ; toch zal stellig nog
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een-en-ander te vinden zijn. Al bladerend zag ik tuijn in n° 514,
a° 1506, uit de streek van Ooster- en Pietersbierum, en vond het
er toen nog tweemaal in tegenover huus, uut, suud, ws, maar
die hebben veelal ook de overhand waar huijs enz. in dezelfde
oorkonde staat. Ons stuk is overgeleverd in twee kopieën; Sipma
had de vriendelikheid mij mee te delen, dat ze, naar het schrift,
niet veel jonger zijn dan 't origineel, of gelijktijdig, „zooals men
op zakelijke gronden ook zou onderstellen". Van de woorden
die in aanmerking zouden komen zal men echter ver de meeste wel
nooit onder de ogen krijgen, zelfs niet met u(u) ; zo zal wel nooit
zijn te tonen uit de stukken dat men reeds truijnje (tans trítnje)
sprak (ablautend met gelijkbetekenend ndl. tronen).
2 Hier moet ik iets inlassen over niet gepalatalizeerde i want
de verhouding van b.v. muouzn tot muzn eist verklaring, en ik kan mij
ook afgezien van door Kloeke terecht aan overneming toegeschreven -uu f , -uwe niet in alle opzichten aansluiten bij Kloosterman's uiteenzettingen.
Sytstra en Hof zeggen op blz. 24 van de Nieuwe Friesche Spraakkunst : „Zelfs his, lus, mits, bros, hoort men hier en daar met dien
langen klank [nl. met ua], en in Ferwerderadeel woorden als biter,
bitten, base, mile met den korten [nl. met ,Gou]". Waar boeter, boeten
geen vocaalverkorting ondergaan hadden, kon het slot van de
vocaal met verslapte artikulatie worden gesproken. In Metslawier
konstateert Kloosterman, § 152, 'n naklank alleen vóár auslautende
r (b.v. bït°ar tegenover slu°rd) ; doch z. ben. In Hindelopen nam
Eykman bij u veelal 'n naklank waar „waarbij de lippen al of niet
de ronding behouden, en de tong minder teruggetrokken is". (Verhandelingen Kon. Akad. v. Wetens., Afd. Letk., N. R. XIV n° 2,
118). En van wa [u• = halflange u] zoals in twazan duizend zegt
hij, blz. 15: „Het tweede element van den tweeklank heeft dus
minder kaakwijdte dan de u, veelal minder lipronding en een
neutralen stand van de tong. In karakter lijkt het op de u van
bult [it als ndl. u in put], maar met zwakken klem. Bij geringe
lipronding wordt het a, of het verdwijnt voor het oor geheel en al".
In 't Fries werden telkens diftongen rijzend. Gebeurde dit met
ica of fed, dan werd a onder invloed van 't le element minstens
,
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'n o-klank, hier-en-daar zelfs u. In Oostdongeradeel schijnt rijzendworden de regel; het is nl. 't eenvoudigst, niet met Kloosterman
etlike analogiewerkingen te aanvaarden, maar myourra muur,
skuourra schuur regelmatig uit * mu°ara, * slot°ara ontwikkeld te
achten door verkorting vóór de onbeklemde lettergreep (met de
bijbehorende accentverspringing ; vgl. bieamka boompje van W am,
enz.). Dan behoeft men in by,outr boter en skuoutl schotel geen,
overigens onbekende, andere behandeling te onderstellen van u in
open syllabe dan van oorspr. ii; stellig was die u ook hier door
rekking met u saamgevallen (was dus eerst ouu geworden, vervolgens
weer monoftong). De genoemde woorden staan zo op een lijn met
buoutn buiten, b?joutils koestal („buitenhuis"), en met muo uzn,
muizen. Men verkrijgt dus 'n eenvoudiger voorstelling, en ontsnapt
aan Kloosterman's ultimum remedium, dat de sprekers zich bij de
twee voorlaatste woorden wat in de vocaal vergist zouden hebben
(ze waren de gerekte van buoutn enz. volgens hem tot voorbeeld
gaan nemen, want oorspr. lange u is vóór t u geworden ; § 184 Opm. 2),
en aan z'n verlegenheid dat men niet nuz n zegt (Opm. 1). Daarentegen zou men 'n bezwaar kunnen achten, dat blijkens § 152 lu°ra,
slu°ra (in de vormen met gesloten syllabe met u°9) niet de diftong
van muourra, skuourra hebben. Maar analogiese vervorming is reeds
op zich zelf waarschijnliker bij verba dan bij substantiva, daar
eenlettergrepig lu°ar(t), lu°arst lic°art ook ptc. veel te pas
komt. Er komt bij, dat de wijziging van u tot u als gevolg van
verkorting vreemd is ; § 184 konstateert haar ook, maar vóór n, t,
s, waar palatalizering oud is, en vóór zn, wat ben. besproken wordt.
Ook volgende 1 brengt Kloosterman in verlegenheid ; maar de normale verkorting is blijkbaar weer uou : muoulla mond enz. Daarnaast
noemt § 185 f ul bedorven, van een ei; dat heeft dus niet die verkorting
welke vóór minder beklemde syllabe optreedt, maar de ver verbreide
die b.v. ook Westerkwartiers voel toont (z. Ter Laan). Wat Kloosterman's ula uil betreft : zowel zonder als met -a is dit woord gewoon
Fries, zodat de regelmatige voortzetting zou zijn ul en uoulla (over
in uoullabuout uilebord) ula is 'n compromis zoals fri. folie veel
tussen * fol C ofri. f ul en file C ofri. fule. Op zich zelf staat bij K.
kola kuil. Toch had 1, ook blijkens de andere woorden, geen i-timbre;
ook zal men niet licht invoer, b.v. als kultuurwoord, aannemen.
-
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Men zal hebben uit te gaan van iu > ofri. iu; het woord is = mnl.
kiele diepte (in die helsche kiele). Van pul peul geeft Fri. Wb.
voor de Noordoosthoek als mv. paollen, d. i. puou- ; vgl. boy. muouzn
(vgl. F.-V. W. peul I). En voor matse muts heeft het in de Dongeradelen -ao-; dit wijst op ofri. mu/tse.
Algemener verbreid (dienstbaar aan differentiëring der betekenis ? )
schijnt ua in kloeze naast klaze geïmprovizeerde sluitboom; grote
doorgebrande kool in de sloof, tegenover alleen klus kluis (Fri. W b.).
Misschien komt ook het tweede van lat. clasa; evenals Gronings
k oeze, klóes, dat alleen zulk 'n kool betekent, moet het dan eerst
de stoof-zelf bedoeld hebben ; z. echter Ts. 34, 232.
Naast toelle, d. i. tuoulla, melkbankje (< * tóurle <* turle; z.
blz. 36) heeft Fri. Wb. tulle, talle, zonder streekopgaaf (maar vgl.
Zuidhoek furge voor f arge yore). Is hier talie gerekt tot tiCalle (waaruit
tuoulle) om associatie te ontwijken met (tans weinig meer voorkomend) tule tule scherts i Vgl. moezje, spr. muouz je, morsen, tegenover matje `muizen(vangen)', `muizelen'.
3 Wat nu Metslawiers enz. u betreft vóór t, s, zn , die zal wel
daar evengoed als vóór n berusten op palatalizering van oude a
tijdens de ouu-uitspraak. Vóór n was die palatalizering regel maar
geen wet ; G. Japiks heeft tuwn, en Siebs vermeldt voor 't Noordwesten run. Kloosterman echter kent slechts run enz., en vóór t
blijft bij hem slechts * Vita > buo'uta buiten, buoutiis koestal < buitenhuis ongepalatalizeerd. Maar omdat oorspr. korte vocaal in open
syllabe doorlopend met oorspr. lange samenvalt, mag men zijn
buoutr boter en skuoutl schotel hier bijvoegen. En terwijl men bij
hem dus stellig skiita zei (vgl. skite in noordlike visserdorpen), is
de gewone fri. vorm sk te. Kloosterman laat u vóór s alleen toe
wanneer k of t volgt ; maar mag men uit zijn voorbeelden de regel
afleiden, dan was veeleer dezelfde factor aanwezig als bij andere
vocaalverkortingen : de vocaal werd gevolgd door consonanten)
li q. of nas. sonaras of + zwak beklemde vocaal. Para llel zijn nl.
liisteria luisteren : master meester, noaasto s neusgaten bij nóuas neus;
en griiska, pliiska : famka (f am meisje), bieamka (béaam boom), hiea pka
(héëap hoop) enz. Skifa enz. wordt verklaard door sloeyt(t) e bij
G. Japiks (met t als bestanddeel van beide syllaben) z. boy. blz. 27.
,
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voorlopig
Wat Wan, enz. aangaat : dat iU hier ontstaan is als
qualitatieve wijziging bij verkorting, wordt nog
opvallende
bevestigd door 'n zelfde wijziging vóór het bijaccent van het 2e lid;
immers Fri. Wb. zegt : bis(e) zak in 'n kledingstuk; busdoek, spreek
boez-, Dongeradelen buoz- ; busgat, spreek boes- of b u e s- [m. i. uit
bifis- door boes- d. i. buas-] (in de afl. van lies, lies en in 't ww. luzje
staat er alleen ic). De gewone i (a) van woorden als stoel kent geen
verkorting tot ii(a) ; all een de oude ic ook ia gesproken, kent haar.
(Voor verkorting met qualiteitswijziging van de oude 6 vgl. fiat
voet ; f uoutlie(stn voetsporen.) Om tot de pl. terug te keren : als
regelmatige vocaalverhouding bij ic is die te beschouwen welke
J. H. Halbertsma, geb. te Grouw in 1789, opgaf in De Taalgids X,
30: „naar de hedendaagsche spelling loes, lozen, hoes, huzen". Bij
zodanige verhouding heeft vaak wederzijdse beïnvloeding plaats.
't Fr. Wb. heeft lícs, lies zonder opmerking, maar heeft in schier
all e voorbeelden 4-klank (doordat het mv. steeds verreweg gewoner
dan 't enkv. was) ; het heeft hits, hozen en huzen, maar in de composita zeer overwegend hí s- (verkorting vóór minder beklemde
syllabe, gelijk zo vaak). Het laat mus zonder opmerking; u toont
het all een in muskes = muzen, aardappelsoort, dus bij semantiese
isolering; die is ook aanwezig bij meiske 'rogue', 'urchin' (Sipma
blz. 31 noot 1). Wáárdoor is mus anders behandeld dan lis? Narekenen kan men zulke vereffeningen veelal niet (hoewel nu-en-dan
toch, b.v. kluzn voor klizn omdat klus veel meer voorkomt). —
Sytstra en Hof geven mils en hits lange voc., hun mv. (en verkleinw.)
korte, doch deze is u bij 't eerste vrb. (behalve in de Zuidhoek),
u bij 't tweede (behalve in 'n deel der Wouden) ; ook komen lange
u in mils, korte u in his naast elkaar voor (hier dus quantiteit naar
hiizn ). „Bij vele andere woordgroepen is de onregelmatigheid nog
sterker" ; daartoe leidt analogie. De noordwestlike streek die
muouzn zegt heeft blijkbaar evenzo ic in de pl. gehad als de meeste
andere streken ; hoe ii in uo'u overging, is op blz. 47 v. besproken. —
Voor de quantitatieve Angleichung vindt men 'n para ll el in 't Nieuw
Gron. Wb. 522: loes korte oe, lozzn lange ; „op 't Hl. [Hogeland,
tussen Reit- en Damsterdiep] hebben Loes en moes ook in 't enkelvoud
een gerekte klank, bij d. V. [De Vries ; Noordhorn en omgeving,
Westerkwartier] ook in 't mv. niet."
,
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De vóór -zn (dus vóór cons. nas. sonans) ontstane verkorting
is niet evenzeer te verwachten vóór -za ; immers waar 'n vocaal
gevolgd wordt door consonant(en) + (liq. sonans of) nas. sonans,
daar konstateert Kloosterman steeds gesloten syllabe. Hij wil
evenwel klankwettig onverkort-blijven a ll een toegeven vóór -zja;
bruza bruisen verklaart hij uit invloed van klankwettig (in andere
dialekten aanwezig) briizja; de regel volgt suzja. In elk geval zijn
dus ook klankwettig (z. Fri. Wb.) guzje huilen, schreien, schreeuwen,
kluzje afgezonderd leven (naast kluzener, klíczner kluizenaar ; z. ben.),
ruzj e ruisen ; huilen van de wind, ruzj e herrie. Daarentegen zal
-zm evenals -zn gewerkt hebben ; z. namen op -husum blz. 59.
4 'n Gewoon verschijnsel is, gelijk men weet, vocaalverkorting
vóór tautosyll. cons. + syllabe zonder hoofdklem: bieamm bomen,
bieamka boompje naast béaam, bieantsja boontje naast béana, kjeallastóut
kalverstaart naast këial, iearm f oudan armvoogden naast eiram,
strieibloak stroblok naast stried, snieijaeiia sneeuwjagen naast sniea,
koaanier korenaar naast kóaan, oaaliakuk oliekoek naast óulia, buo'urwi f
buurvrouw naast bilaar boer, enz. (vrbb. van Kloosterman). In
genoemde positie staat de u van liizn , lieska en dgl. Wat u betreft
is de natuurlike onderstelling, dat u, eigl. ouu, dezelfde weg heeft
doorlopen als veel vroeger vóór n, s, t. Het begin was dan : palatale
affectie van het 2e element door de volgende dentaal, hier in 't mv. z;
maar ook hier door t a u t o s y l l a b i e se, gelijk bij G. Japiks. Die ontstond later dan of tegelijk met nas. sonans ; het was louw/zan en werd
louuz/ n . Toen dit de besproken verkorting onderging, werd blijkbaar
van de „Kurzdiftong" ouu de vluchtige u gesproken met 'n Longstand
naderende tot die van de volgende z, m. a. w. werd gepalatalizeerd ;
men ging louuz/n zeggen. Dit had plaats vóór de contractie ; deze
bestond in de overgang
v van locus : louiiz/n (wellicht > lóuuz/n,
ev. > luojiz/n) t ot lis : litz/n. Vormen als gnuzje snuffelen zijn
begrijplik uit gnouuz/je naast gnouu/zje. Kli z/ner (G. Japiks cluws'ner)
gaf uu aan kluzener.
Eveneens is zodanige verkorting aan te nemen in ouus ons, onze
en ouut uit, die vaak toonloos of weinig beklemd zijn, terwijl de
typus `uitgaan' zo gewoon is, dat ouut tevens de verkorting vóór
minder beklemde sy ll abe onderging. Klemzwakte bezorgde denklik
ook 4 aan koekut koekoek ; z. blz. 4.
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De tegenwoordige ii berust dus ten dele op owfri. ouii, ten
dele op o w tri. o uu.
5 Als we pogen te bepalen, welke omvang de palatalizering in
de loop der tijden had, dan hebben we te bedenken, dat wél uy,
ui haar bewijst, maar dat de oude, stellig vaak konservatieve,
spelling haar niet uitsluit. Ze toont zich vóór dentaal reeds in de
oudste oorkonde, in 1329 (under tha nya Stenhuyse) ; pas in 1407
vinden we kuit (t is hier wisselvorm van d en van de oorspr. th),
maar bij de schrale overlevering valt daar niet uit af te leiden dat
aanvanklik all een s werkte. Er is reden om de (facultatieve) palatalizering niet na de 13e eeuw te laten beginnen, want 'n pas opkomende
uitspraak verwacht men niet in officiële stukken, en uy staat reeds
in 't enige dat (lang) váór 1386 te vinden was. Werking van r',
die uit gewone r ontstaan was vóór i, wordt meen ik zichtbaar in
duyriane of eer -ryane in 1425. Gelijk ontstaan en gelijke werking is
van l', k', g' te vermoeden. Zoals i zal i gewerkt hebben; vandaar
reeds in 1465 bruycken (z. blz. 45), en vandaar gen. Buyckis, en later
onverbogen Buke uit die veel gebruikte gen. (reeds Juycke in 'tzelfde
jaar als Buyckis, 1524). Aan de beperktheid der lexicale overlevering
mag men toeschrijven, dat 'n voorbeeld vóór n pas in 1506 verschijnt
(tuyn). [Over 1' en g' zie hul en hícgje op blz. 55 v.]
Nuyt en muyntz, muynce bij de Grammaticus (z. blz. 35) zu llen
wel de oey-klank van G. Japiks hebben.
Bogerman schrijft telkens en uitsluitend huys; verder kruyt, guyl,
buyck; terwijl duid deugd ons reeds waarschuwt, dit niet maar
dadelik aan Dietse invloed te wijten (als die diep ging, zou hij in
z'n Nederlands aan `buigen' wel geen oe geven). Uit dude deugd en
dudich deugdzaam krijgt men enigszins de indruk, dat in zijn tongval
de dentaal slechts of vooral werkte als ze tautosyllabies was. Of
guyl wijst op ontlening (z. l' in Hindelopen, blz. 60) Z. nog bij
Wumkes, Bodders 152, Bogermans' druyt vriend in rijm op uyt.
Starter's wt met uitspraak als ndl. uut (blz. 31) is 'n uiterst
gewoon en vaak klemloos woord ; er volgt dus niet uit dat ook in
andere woorden uu gehoord werd.
Bij G. Japiks is vóór n zeer overwegend gepalatalizeerd, denklik
reeds tot ndl. uu; oeyn vinden we tweemaal, waar n niet kon
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gemineren daar geen vocaal volgde. Tautosyll. n schijnt dus evenmin
als tautos. t en s 't eerste element van feil te wijzigen; slechts
bij 't aanhouden van de n-stand, dus bij geminatie, werd deze
stand sterker geanticipeerd, zodat zi°zi > u ontstond. Die ontstond
ook in 'n paar woorden vóór s -}- cons., oorspr. ts -}- cons., dus
weer waar sterker anticiperen begrijplik is. Z. verder Mededeelingen
Kon. Akad. v. Wet., Afd. Ltk., S A, 1927, 141.
'Zuid', bij G. J. met uw (wat hij steeds vóór d heeft), krijgt bij
Baardt uy, gelijk reeds owfri. is. Ook met uyt (owfri.), nuytebaem
(Grammaticus nuyt), snuyte (váár t), bruyn (ook G. J.), tuyn (owfri.),
dus met alle voorbeelden, blijft hij in 't oude spoor. (Buyen is denklik
ontleend.)
Dat doet ook T. Brongersma; ze heeft uy in uyt en in de twee
woorden waarin n volgt.
Juist over de grens van de 17e eeuw heeft W. Gribberts Bruyloft
uy in 'n paar woorden vóór n (honnig heeft dezelfde verkorting als
bij G. Japiks en tegenwoordig), en in uyt, buyter, schuyte, ,gaytje;
huys. Vóór d kende de schrijver die klank minstens in luid luide;
misschien histories aansluitend bij t luit in 1524. Buyrljoe heeft 'uy
vóór r', die reeds in 't owfri. werkte.
Het door Kloeke onder 13 aangehaald pron. uiz 1689, zeis 1711,
1736, blijkt eeuwen oud.
In woorden als `huis' heeft G. J. steeds uwz; hij sprak dus ouuz
of dgl., hoewel hier palatalizering (ook aan hem bekend; z. blz. 12)
reeds oud was. Maar ze was facultatief 1 ), en 't grootste deel van
Frsl. heeft haar niet bewaard dan in resten. Doch 'n nieuwe palatalizering kwam op, bewerkt door tautos y 11. z of s (blz. 51). Ze
werd gevolgd doo r monoftongering van de Kurzdiftongen. Zoals
1 ) Ook is er in en buiten Frsl. geen sprake van, dat 'n spelling die
klaarblijkelik 'n bepaalde uitspraak bedoelde vervolgens steeds konsekwent
voor die uitspraak gebezigd werd. In de oude orthografie zien we niet
slechts het natuurlik konservatisme dat van alle tijden is, maar daarenboven zo grote ongelijkmatigheid dat deze eer gezocht dan gemeden schijnt
te zijn. Zie b.v. Sipma no 473, or. v. 1503, met Lutthie, Luttie, van Lutke

weyna, van Lutthie weghena, van Lutke weghena, van Lutthie weyna, dat.
Lutke, van Lutties weghena off her selues weijna; en deer Luthie commet
toe bytelien schier onmidlik naast deer Luttia c. t. b. Zucht tot afwisseling
had niet alleen Frsl. ; z. b.v. Ts. ndl. tl. en ltk. 49, 283.
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ouu tot u, contraheerde u°u (of óuu Wit) in de 18e eeuw tot u ;
maar vóór o. a. - ó en -ke kent het Fries verkorting van lange voc. en
van dift. der gesloten syllabe, en zo kwamen luzn en liiske naast
Ms. Daarop konden de quantiteiten elkaar beïnvloeden, en ook de
qualiteiten konden het. Genoemde verkorting vindt men niet
alleen v ó ó r, maar ook in minder beklemde syllaben ; vandaar
b.v. binhus enz. ook waar men his zegt.
Hiermee wordt ook duidlik dat vóór t op grote schaal is gepalatalizeerd ; immers slute sluiten beantwoordt niet alleen aan G. Japiks'
sloeytte, maar tevens aan diens sluwtte, waarbij de syllabegrens in
de t viel en dus uw, d. i. ouu, door t a u t o s y 11 a b i e s e t werd
gevolgd en tevens Kurzdiftong was, zodat ook hier ouit enz. ontstond.
Daar de owfri. verkorting van i geen vaste regel was, terwijl verkortende Lendenzen ook later voorkwamen, mag korte of lange
oe-klank in 't nwfri., b.v. in `buiten', niet verwonderen. De vraag
waarom in 't ene woord zich deze in 't andere die klank vastgezet
heeft moet in zulke gevallen veelal onbeantwoord blijven ; soms is
wit zeer begrijplik, zoals we bij `uit' zagen. Bij gevallen als tut naast
tit kus (vgl. bij Ter Laan gron. doetje kus : Hogeland en Westerwolde
waar oe ook in hoes en dgl. de enige voc. is ook duje, duuj),
tutel naast titel liefje, nader te bespreken in Leuv. Bijdr., komt
de gevoelstoon van wit in aanmerking, hoewel ook hier op factoren
als de genoemde te letten is. Sprot is minder frequent dan gezamenlik
zijn: mv. spruten (d. i. spriitn ), vklw. spritsje, ww. sprute (met it).
In biezonderheden gaan de dialekten zo uiteen, dat ook hier geldt
wat Siebs, Grundr. 2 11175, zegt van de flexie : dat „die Entwicklung
der n e u friesischen Mundarten (wie das bei Sprachen die nicht
durch die Schrift beeinflusst Bind natiirlich ist) in dieser Hinsicht
hauptsdchlich durch unendliche Variation von Analogiebildungen
bestimmt wird".
6 De Spraakkunst van Sytstra en Hof zegt op blz. 24, dat eertijds
lange doch later korte in veel woorden helderkorte u [dus ndl. uu]
is geworden. Laat men de woorden op n, t, s weg, dan blijft ove r
van de daar gegeven lust, dat men overal zegt vuil subsi. [dus
met oude iu; hetzelfde geldt van `tuig' in andere bet., dat, naar ik
van Hof verneem, te onrechte in Fri. Wb. ue in stee van u heeft],
hul, lom, terwijl ook met i voorkomen kruk, strik, puk, bit, tif(f e),
,
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rude schurft [ohd. evengoed riudi als ri da]. Daar 't Fri. Wb. kruk,
strik(e) heeft, zou men krik, strak voor jonge ontleningen kunnen
houden. Evenwel vinden we in 't ouder Fries a vaak i geschreven,
ook in ir, zodat als latere pl. (de pl. kwam uiteraard veel voor)
mag worden aangenomen *str-ukir (= oudere pl. der m. a-st. op
-ar, -er), en de gen. moet *struk'is geweest zijn (vgl. blz. 45), zodat
vooral strik ook zeer wel erfgoed kan zijn. Pik (en bit) kan ontleend
zijn toen 't Fries nog geen u bezat, pik kan nieuwe ontlening wezen
(bit ook). Bij lim mag men invloed aannemen van 't synoniem
lune; vgl. ndl. luim naast hd. Laune, en 't Groninger ww. loenn = fri.
l^cn^ e, licm? e. Tuf (f e) naast altijd tweelettergrepig ti f f e (beide met

korte voc.) doet evenzo invloed aannemen van 't (ontleend) syn.
kif kuif (vgl. Westerkwartiers kou f voor gewoon gron. kr5e f ). Enige
twijfel hieraan kan worden gewekt door ticf(e), tufee `kuif', `haarvlok,
wol' in Fri. Wb. ; immers dit heeft in de tweede bet. „ook ti f,,
tui f " ; ui wijst op ndl. oorsprong (mnl. coyte; daarnaast ofri. kif);
men mag aannemen dat ui van `kuif' op 'tuff' is overgedragen. Is
ook kuif, dat ik van Friezen gehoord heb, steeds in gebruik gebleven,
maar in 't Wb. weggelaten omdat men 't hield voor eigenlik geen
Fries 2 Maar dan blijft vreemd, dat tui f juist in de bet. `kuif' niet
is vermeld. Hil peul, schil is in. Fri. Wb. ook hiel; daar de bet.
niet aan invoer doet denken en 't ndl. ook geen huil of dgl . bezit,
is de uu-klank opvallend (ags. hulu). Evenzo in hegje heugen, dat
zeker evenmin uit Holland komt. 't Fri. Wb. heeft geen hi gje er
naast ; wel schrijft G. Japiks (tweemaal) huwgje, en huwg-nisse
heugenis, huwg'-tanck blijvende dank. 1 ) Verklaring van de dubbelvorm leveren owfri. meckia, makia maken, bitellia, bitalia betalen,
enz. ; in beteylie, meyttia enz. „is de ei-spelling een poging om het
tengevolge van den umlautsfaktor sterk gemouilleerde karakter van
de konsonant nit te drukken" (Gosses, § 175 Opm. 2), maar in
meyttia is reeds 'n diftong gevormd (ald. ). We mogen dus ook sterke
.

1 ) Ik zie nu in Ofri. Oork. I, n° 269, orig. van 1476, dat verkopers de
koper danken goeder bitalinghe ende vorhuychsamheit (na en en na v zijn
de twee volgende letters opgeloste verkorting). Holthausen geeft f or-hugsum,-hêd Sicherheit, Schadenersatz, maar geen hugia of dgl. ; bij Sipma
heeft n° 452, a° 1501, in 'n doorhaling ti en vorhuuchenisse her mans daed
(dood); mnd. is hogen verheugen, troosten.
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affectie der g aannemen in hugiet enz., waardoor die g op haar
beurt de u ging palatalizeren. Nemen we van hul 'n denominatief
hulia aan, in de trant van ons schil(len), dop(pen), dan is in het
laatste mouillering der 1 en daarna palatalizering van u te verwachten ;
daarna kon licht MU naast hill komen.
Van de woorden waaraan Sytstra en Hof uu uit „gerekte u" toekennen zijn dríc f , nuver, suver, huverje (daar uu vóór lab. staat)
als ontleningen te beschouwen ; slu f hulsel (om 'n zere vinger, enz.)
schijnt zelfs jong (de dokter nagepraat?), ai taps Fri. Wb. kent
alleen slu f . In tíc.ch tuigage, f artfich is niet ic maar iu de grondklank.
Tilje spelen, dartelen, tolkje praten, schertsen, hebben bijvormen
met u [daarbij zal behoren bitícltj es, ook bitintjes in 't geheim ; voor
de betekenis z. 't vervolg] ; bij G. Japiks uw, ook in de afl. Daar men
voor de etymologie liefst in 't ags. zal rondzien, noem ik uit NED
't bij toll, tole vermeld meng. tollen, tullen, „implying 0E. *tollian,
*tullian : - *toll-, tullój an" `to attract, entice, allure, decoy ; to incite,
instigate' men zou kunnen samenvatten : lokken'. Semanties
vgl. lat. ledere spelen > voor de gek houden, bedriegen ; 'decoy'
licht de overgang nog toe. Tul derrie? (Fri. Wb. „een losse
specie, ongeveer acht voet in den grond. Kollumerl[and], soort van
klijn zonder waarde") schijnt, als zijnde minderwaardige brandstof,
opgevat als iets wat gekheid of bedrog is. Foneties vgl. puwlle op
blz. 21; de door Kloosterman, § 55e, gekonstateerde rekking van
a, e, i, o vóór auslautende l <11 is ook voor de vijfde klinker aan
te nemen.
De uu van tuge tuigen is reeds door Kloosterman, § 165, verklaard
uit owfri. tiuga; . die van kule kuil eist gelijke verklaring ; z. boy.
blz. 48 v. Waar geen a in de volgende sy ll abe komt, is de klank iia ;
z. § 165 f lias (owfri. f lyuskeiper vlieskoper, d. i. koper van de veldopbrengst, met gelijke betekenisoverdracht als in 't mnd. (Van
Helten), ook in 't Saksies van ons land; Fri. Wb.: flues, Hindelopen
f lieze; mhd. vlius), niiat tam (on. nytr; Fri. Wb. njict (in de vrb.
van tamme eenden en eetbare kastanjes), Zuidoosthoek njuwd).
't Verzamelen der woorden met deze uu < iu ligt buiten mijn bestek.
`Vuur' heeft over 't algemeen de vorm die aan owfri. fyoer, d. i.
f Tour, beantwoordt ; maar „Zuidhoek, Grouw, hier en daar Westelijk"
is het fuer. Daar men ook natuer enz. met iiar uitspreekt, kan men
,
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dit tot de gevallen met nu rekenen ; grondvorm is owfri. f yuer,
d. i. fiur , naast f iór ontstaan op 't voorbeeld van woorden die
beide vormen hadden (Van Helten) ; vgl. in 1504 (altaas in de
gedenkschriften op dat jaar) zonder inwerking van i op u
Jonghana's fiauer, met dialekties au voor ouu, bij Wumkes, Bodders
91 vgl. 301, a° 1689, B. Bekker's f rjeauwn vriend.
Ik kan niet al te zeer over 't nwfri. vocalisme uitweiden ; ik ben
reeds veel uitvoeriger dan ik voorzag, en 'n bevredigende schets
kan toch pas volgen op grondige studieën over 't Fries van oudere
en nieuwere tijd, en moge dan gegeven worden door 'n Fries. Echter
kan ik er niet aan ontkomen, nog iets te zeggen over monoftongering
en over verkorting.
7 Blijkens Gosses' onderzoek is u (oude u of in open syllabe gerekte
u) op grote schaal verkort, zodat men in nog owfri. tijd reeds buta
buiten, en opnieuw bitter boter sprak. Daardoor hoeft ouu niet zuivere
u te zijn geworden; G. Japiks sprak ten dele Kurzdiftong (blz. 26). —
Bogerman's spelling (De Vrije Fries 19, I 67 butter, Aanhangsel 10
buter) b e wij s t evenmin zL (vgl. b.v. mulle, mule mond met muwlle
bij G. J., maar ook met moelle bij B. Bekker.) Starter schrijft boeyter,
en schrijft in geen ander ic-woord oe ; dit bedoelt stellig monoftong,
terwijl dubbele cons. evenzo korte klank aanduidt als reeds in owfri.
butther(e), buttee (Gosses blz. 108). Zijn ut is Zit (z. blz. 31) ; in
suker en tusin is ic aan te nemen (z. verder aid.). G. Japiks heeft
vóór antevocaliese (eertijds gegemineerde) n en vóór oorspr. is
(+ cons.) schier overal uy, ui, d. i. vrij zeker ndl. nu; n naast nn in
`honing' wijst op weifelende quantiteit ; vgl. ook al is het de vraag
of dit tot z'n eigen tongval behoorde eens buytte naast eens
tuitilke. Uw is „Kurzdiftong" ouu; daarnaast vóór n, t, s voorkomend oey, oei zal ongeveer uii, preciezer m. i. u°Zi, geweest zijn
met weifelende lengte ; men vindt boeyss'-koal, boeytee, boeytter, koeitten,
besloeytte naast boeyte, boeyter, sloeyte, roeiter-schear, in tegenstelling tot
het vaste buwtte, (be)sluwtte enz. Gm. ir vinden we terug als oer,
soms uwr; denklik hadden soer enz. vrijwel de klankwaarde welke
Kloosterman aangeeft in sic°ar enz. Bij de overgang van ouu oprzal reeds
vroeg 'n glide zijn gehoord, en a na tautosyll. voc. wordt, al naar de
aard van de laatste, in 't Fries wat ongelijk gesproken ; de triftong in
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ouuar zal dus als ouud° kunnen aangeduid worden. In deze tri ft o n g trok ouu vroeg samen, maar in deze o-achtige omgeving
handhaafde u z'n qualiteit niet ten volle, maar u° ontstond. Baardt
heeft monoftong in boeter, boeten; uy zal wel uu zijn vóór n, maar
misschien overal; niet alleen in 't allergewoonst en vaak klemloos
woord uyt, doch ook in nuytebaem, snuyte, zuidweste; u°u of eer
tiiou kan echter hier nog gehoord zijn. T. Brongersma heeft
naast ons (pron.) eens oes; verder hoes, toet, boete all es daaglikse
woorden. De Hindeloper Almanak van 1679 heeft telkens 't pron. nis,
denklik uóuz uit te spreken (z. de twede volgende §). In Vrymoedygheit leest men, behalve boer 151, soerer zuurder 165, ook boege buigen
152, enz. Maar vreemd is de verkorting ( ?) van allerlei vocalen :
kullen kuilen, uit us hessen uit onze huizen, drugge droge, by nsses
bij ons, en niet alleen naar Zuidhoekse trant vutten voeten, mut(te)
moet(en), maar ook hatte haten, enz. enz. Het stuk toont palatalizering, wat we dan ook in de Zuidhoek verwachten, maar is niet
geschikt om hier verder te bespreken. Waatze Gribberts Bruyloft
heeft boeter, buytter, wel resp. met it, u; de bedoeling van bioer,
butter is onzeker. Nog altijd vinden we woorden met wel naast niet gepalatalizeerde klank. Gm. ir is soms oer zoals meest bij G. J. ( = uor),
soms uwr en dgl. (waars. = onveranderd ouudr) ; daarnaast ny
door palataal geworden r in buyrljoe. Luid (naast luwd enz.) heeft
'n reeds owfri. ui vóór d.
Het voorafgaande doet altans enigermate de 17e-eeuwse toestand
kennen. Over de verdere contractie in de loop van de 18e eeuw
kan ik zeer weinig zeggen. In B. Hettema's Bloeml. II .staan „twee
straatliedjes bij een lied op den dood van Wi llem III (1702) ingenaaid, en volgens J. H. Halbertsma, wiep ze behoorden, uit dit jaar";
maar H. kan te vlug geoordeeld hebben, zoals bij het toekennen van
'n paar versjes aan G. Japiks (a. w. 97). Daarin staat (behalve 't
bekende boetter 42, soeker 43) hoes 45, Boek-sleeat 43. In 1734, a. w.
57, leest men nog sloeg traag en ook stjoun steven, verder 58 kroun
kruin, housen huizen (tjoegge trek imperat.) ; ik zou ouu of u°u aannemen.
De grote verbreiding van oe in `buiten', `boter' schijnt niet op
late, maar op vroege contractie te berusten, gevolg van de door
Gasses, juist ook in deze woorden, gekonstateerde owfri. vocaal-
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verkorting. Dat later in sommige streken de vocaal opnieuw lang
werd, is niet bevreemdend ; rekking is in open syllaben 'n op allerlei
taalgebied te vinden feit, en ook in 't Fries welbekend. Ik heb dan ook
gemeend, zulke vormen te moeten aannemen daar waar men nu
buout n , buoutr en dgl. zegt : ii > ?ía° > uóu.

8 Tal van plaatsnamen kennen we in oude en jonge vorm, maar
niet in 17e of 18e-eeuwse. -huzum en -huzen
gewoonlik met -zrn,
gaan
meermalen
dooreen.
De
ofri.
dat.
pl. eindigt èn op
zn
-m èn op -n, voorafgegaan door u, e, i. Wat men Surhuizen schrijft,
heet in de streek zelf SurhuuzT,; in de Gasthuisoork. van 1459
staat Arnt van Suerhusum naast Herman van, Suerhusen; later vindt
men ook -em (1476), -in (1478). 't Fri. Wb. zegt: 1223 Sutherhusum;
en 't vermeldt Idsegeahuzen, ook wel Idsinghuzen, met bijvoeging
dat de daaglikse spreektaal Skuzum of Skuzen bezigt. Het zegt,
dat Roordahuizen daagliksweg beet Roodhuzum, Roduzum, R'duzum;
Charterti. I in 1389 in Rorthahusim. De Gasthuisoork. van 1541,
boy. op blz. 43 vermeld, heeft *Joernhuijste .r, 't Fri. Wb. de Jornahuster-mar (drooggelegd) bij Jornahils dezelfde plaats, want in
1541 woonde de grietman te Grouw, dat de hoofdplaats is van
Idaarderadeel waarin 't door Fri. Wb. genoemde gehucht ligt. —
Hoewel -zm en -str, 1 at e palatalizering evengoed konden bewerken
als -zó en -ska, moeten we de o u d e, in 't owfri. reeds door wij
aangeduide palatalizeringen veeleer houden voor b e w a ar d vóór
zo gewone vervolgklanken, zodat b.v. Surhuuzm en Surhuuster f ean
er op teruggaan, ofschoon `huizen' en `huiske' in die streek ndl.
oe hebben. Deze geografiese namen hebben dat bewaren gemeen
met de persoonsnamen Juke, Jukes, Jukema, vermeld blz. 45 ; ook
zou de onderste lling, dat er 'n tussentijd geweest is waarin de voc.
van his weer in zulke namen gedrongen was, gewrongen zijn.
-

9 Verder kom ik tot het besluit, dat ook het 17e-eeuws Hindeloops nog diftongen uit gm. u kende, dezelfde als elders in Frsl.
aan ndl. oe-klank en uu-klank zullen zijn voorafgegaan. Deelde in
óuu (door G. Japiks beschreven als vijfde klankluider) en in óuu
(uit óuu ontstaan vóór s enz.) de 2e component z'n extreme
artikulatie mee aan de le (assimilatie van tongspanning), dan
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zouden ontstaan ícu (= u met afnemende intensiteit) en uu. Maar de
spelling van Hilarides wijst er op, dat altans in Hindelopen in zijn
tijd dat extreme niet ten volle was bereikt, doch pas de tussentrap,
dus íc°u en 4(3 4 (dit door assimil. uit u°u, dat wellicht nog niet geheel
verdwenen was ; vgl. ben. oejz). Het eerste is aanneemlik als parallel
met het tweede. Hilarides' stukjes bevatten, met oorspr. lange of
in open syllabe gerekte u die niet palataal werd : noeu nu (tweemaal)
238, toeazen duizend 240, en tooen, door H. met thoff' vertaald, 236.
Eykman heeft (blz. 156) tyn, d. i. tien gelijk mijns wetens overal in
Frsl. buiten Schierm. (vgl. Siebs bryn bruin) ; waarschijnlik zei men
eertijds in Hindel. èn tuoiin èn tu°un (vgl. tuwn bij G. Japiks). Tooen
is bij elke onderstelling onbegrijpelik; ik zou denken dat bij vergissing de o in plaats van de e is verdubbeld, zodat bedoeld is toeen.
oeunden bevonden en dgl., ook trots oeungemak 240;
Dit trots befoeunden
en kan evenzo voorstellen verzwakt un als b.v. naast wooad wou
238 geschreven is sooed zou 234. In oeu (ook in die van bef oeunden
enz.) meen ik 'n poging te zien om de ongelijke qualiteit van u°
en o door de ongelijke spelling oe en u uit te drukken (al lezen we
b.v. ook sounder zonder) ; de u is dan te vergelijken met die in ndl.
nieuw) enz. Beter zijn we over de gepalatalizeerde klank inge li cht.
In de almanak voor 1679 schrijft Hilarides ui, dus b.v. uis ons
(pers. en poss.), uit. In het Onze Vader, gedrukt in 1715, is dit
pron. het enige voorbeeld; er staat oejz (tans onderscheidt Hl. dus
de lenis als z van de fortis). In de zang van 1720 schrijft hij in a lle
betreffende woorden uj. Ook in f ujle veel 236 (Molkwerum vuile
bij Wassenbergh, Taalk. Bydr. I 142, 146), tans in Hindel. fule
met ndl. uu-klank; dit wordt begrijpelik door de waarneming van
Eykman, blz. 127, dat heterosyllabiese 1 in Hindel. met i-stand
wordt uitgesproken na 'n lange achterklinker ; 1 had, in * f ule (< owfri.
tule) dus palatalizerende kracht. Het door mij aangenomen 464
werd het best als ui gespeld; u was slechts uit te drukken door i
of door j (want u(u) zou b.v. in fuu(u)le stellig anders zijn opgevat),
en j staat ook bij H. in woorden als dej dag, haajg hoog, mxejkje
maken. „Wanneer de i als tweede deel van een tweeklank optreedt,
dan wordt zij aan het slot van een woord of vóór een klinker
eigenlijk een j," zegt Eykman, blz. 122. H.'s latere schrijfwijs is dus
nauwkeuriger dan z'n vroegere met i; de verandering is 'n aan-
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wijzing dat de tegenwoordige uitspraak ook de toenma lige was
(in weerwil van naaikje `naken, komen', in de tweede bede, met de
oude, in 1720 opgegeven schrijfwijs). Wat de oe van oejz betreft:
aan 'n schrijf- of drukfout valt niet te denken (behalve dat er een
van de acht keren aejz staat) ; stellig is 'n klank gehoord die niet
veel verschilde van ndl. oe, dus nog u°, niet reeds uo; íc°u kon 't best
voorgesteld worden door oej. Deze oudere uitspraak klonk a llicht
gewijder, en passender in 't Onze Vader (hetzij men haar nog van
sommigen in 't spreken hoorde, hetzij ze in 't gebed enz. traditioneel
was zonde r meer spreektaal te zijn). Als tegenwoordig Hindelooes
geeft Siebs yz op (y = u).
Hilarides heeft niet slechts z'n vroegere ui door uj vervangen,
maar ook z'n vroegere ij door ie, dit reeds in 't gebed. Maar ook
hier is hij in 1720 nauwkeuriger : onderstreepte ie duidt blijkbaar
de korte vocaal aan. Ononderstreept blijft de ie in woorden als
jieer jaar ['t stuk heeft Umlauts-ie slechts vóór r], en verder in
tied 238, f iew vijf 238, grieze tied 240, die nog in 't Fries lange i hebben
(Fri. W b. tijd, 2'ii f , griis) ; maar in f ie f stieg-jieerige (van 't opschrift)
zijn de twee eerste ie's onderstreept (Fri. Wb. f y f tick ; y betekent i),
evenals die van altled 238 is (Fri. Wb. altyd). In de Almanak
drukt dus ij de ndl. ie-klank uit. Daarom twijfelde ik aanvanklik
niet, of ui stelde de ndl. uu-klank voor; toch zou slechts dan parallellisme bestaan hebben, als H. later uuz enz. met onderstreepte
uu geschreven had in stee van ujz. Tans moet ik besluiten, dat
voor zijn ui de ndl. uil tot voorbeeld diende; 't eerste element van
deze klonk aanvanklik niet helder, zodat de diftong weinig van
Hindel. ui verschilde, of juister, van it [Met uj kan Hil. niet uuj
bedoelen; zelfs bij xxj ziet hij niet tegen de omslachtige verdubbeling op.] De klank van deze ui' voorloper te achten van de uuklank, schijnt eerst zonderling ; maar de laatste was in Hindelopen ook
ontstaan in `bui' (Eijkman blz. 123 biu; uit holl. bui C bi(i) je ? 1),
en in 'Oil lag daarenboven de eerste component zo dicht bij de
1 ) Gewoon Fries bui kan eveneens uit het Holl. zijn. De overneming
naar tweeërhande uitspraak vindt haar parallel in 't ndd. big( je), b6( je).
Maar vanwaar buoi (Sipma), westlik boi (Fri. Wb.) I Buoi altaas kan kwalik
als holt. begrepen worden ; uoi is slechts als reductie van oei bekend.
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tweede, dat contractie all erminst verwonderlik is. In de Zuidhoek
acht ik haar vrij oud, daar G. Japiks in 't ndl. buyen laat rijmen
op Suyen Zuiden (Halbertsma, Hulde II 1311, terwijl hij ndl. woorden
met de zogen. uí niet uitsprak met uou , maar met ndl. uu-klank
(b.v. 149 Luther : uyt'er ; ui 2 schrijft hij euy : 142 leuy-aert : keuyert).

10 't Eenvoudigst is, elders hetzelfde aan te nemen als in Hindelopen : ou in ouii werd eerst geslotener, dus u°; 2c° vóór ii werd palataler,
dus ; in 't resulterend iiou lag 't le element zo dicht bij bet 2e
dat contractie volgde. Oey, oei bij G. Japiks e. a. kan zeer wel u°Zi
zijn in stee van 't door mij eerst aangenomen ícu , want u° was niet
slechts moeilik anders uit te drukken dan door de zeer dichtbij
komende oe, maar deze paste ook reeds voor 'n Fries volkomen;
immers oe stelde wel gewoonlik u°a voor, maar toch ook korte voc.,
b.v. in moerre muur, waarin G. Japiks evenzo de kortheid uitdrukt door cons. verdubbeling als na andere volkomen vocalen;
z. blz. 26. G. J.'s beschrijving verplicht ons, uw op te vatten
als óuu, want van it°u had hij niet kunnen zeggen dat het ruwweg
óu was ; bij palatalizering ontstond natuurlik Óuil, maar vervolgens
was, met dissim., het le element gutturaler geworden (u°) ; uou < u°it
acht ik jonger.
-

11 Bij 't herlezen van wat men vindt over Zuidhoekster nu oe
elders trok mijn aandacht, dat telkens woorden genoemd worden
waarin 'n d e n t aal volgt. Mijn argwaan werd versterkt doordat
Fri. Wb. dzukelich slijkerig juist als Zuidhoeks vermeldt. Ik verneem
uit de vriendelijke inlichtingen van Hof wiens nadere uiteenzetting,
als die van de beste kenner der Westerlauwerse tongvallen, we met
grote belangstelling mogen tegemoetzien dat inderdaad vóór
lab. en gutt. oe-klank gehoord wordt, behalve in bruke gebruiken
(vgl. owfri. bruijcke), en in krik, strik, pik (z. blz. 54 v.), welke laatste
in heel Zuid- en Middel-Frsl. nu hebben. Zo ook prik (pr-uk elders
is natuurlik, evenals m. m. gron. proek, verfriest naar vrb. als luk
luik). Deze verdeling van nu en oe (naargelang wel of niet van de
volgende cons. palatalizerende werking viel te verwachten) versterkt
mij in 't geloof aan inheemse ontwikkeling. Ik meen verder steun
te vinden in de volgende mededeling van Hof. In Blokzijl-Vollenhove
is het tegenwoordig kus : kiizan kies : kiezen ; maar vóór. 'n kleine
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halve eeuw, toen Hof er veel kwam, zeiden de ouderen küz(fJ) : küzfJn.
Ik zou ook bier liefst uitgaan van ko"uz(g) : ko"üzfr; (Hof schrijft
ook bij 't Fries het volle -zfJn), gemonoftongeerd tot küz(fJ) : küzr;;
maar in elk geval blijkt ook dit Saksies uu te hebben niet door
invoer uit Holland, maar door fonetiese ontwikkeling in de pl.,
door a n al o g ie s e in de sing. 'n Gelukkig toeval wil, dat hier geen
hoU. uu of ui aanwezig is; anders kon Kloeke ook hier beweren dat
het veel gewoner mv. eerst alleen holl. invloed had ondergaan.
Verder is bet mij, alweer dank zij Hof, mooglik iets naders te zeggen
over de uu van Zuidhoeks bulgud verkoping van vast goed, bûlgudsje
die verkoping houden (in mijn Meded. van 1929, 147, genoemd als
't voorkomen hebbend van hyperkorrekt, zonder dat ze 't hoefden
te zijn). Terwijl men, zegt Hof, bulgud zou verwachten, en buiten
de Zuîdhoek b'l}olg'V'od, is bet Zh. bûl-, overigens bûl- met korte u;
'V'O hebben de Dongeradelen, evenals in andere woorden met wgm. û.
Hof gelooft niet dat er meer zulke woorden bestaan. De reden is
stellig, dat û de oude voc. is; boedel immers heeft (mét ofri. bOdel,
mhd. buode enz.) 'n onverwachte voc. tegenover on. bûà enz., waaraan
genoemde fri. vocalen beantwoorden.
Over Zuidhoekse woorden als (naar fri. spelling) buter boter,
mûtse muts, skudel of sk1del schotel, ook over die met wgm. û vóór
l, n, t, merkt Hof op, dat vlak ten N ·van de Zuidhoek zeer korte
dalende diftong, 'l}fJ, gehoord wordt; en hierin ziet hij de oorzaak
vanG.•Tapiks' oey, oei naast uw. "De man hoorde in een der dialekten
die op hem inwerkten na de u nog iets, nl. fJ, en heeft dat voorgesteld
met y; mogelijk is ook, dat de tweede component iets van i had,
maar dat denk ik toch niet." N a.ar mijn inzien evenwelligt da,t dadelik
't meest voor de hand (oe, niet oei, is trouwens ufJ), en wm·dt het
waarsch\inliker doordat 1° de hier overgebleven voc. in de Zuidh. ii is,
terwijl de tweede component vóór lab. en gutt. nergens (meer) voorhanden is, dus u-achtig zal zijn gebleven vóór de volgende cons,
zodat o"u tot û contraheerde), 2° ook in futr; voeten, sxam:IJ schoenen
de volgende dentaal palatalizerend werkte; 3° eindelik doen de
ui's vóór dent. reeds in 't owfri. bij mij de schaal geheel overslaan.
12 Bij deze beschouwing schijnt mijn hypothese over 't verband
tussen dit futr; enz. en Stadfries futen (fuutr;) enz. mij nog altijd
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houdbaar. Hof schrijft, dat hij ce houdt voor monoftongering uit
ua (ce is ó) ; zo dacht ik ook. „Soms is de diphthong nog zwakjes
hoorbaar of althans heeft de vocaal een klank die ik me anders
niet kan verklaren." Ik denk : in f uot/ n enz. is evengoed als in
houuz/n enz. de 2e component van de diftong door de m o n o s y l1 a b i e s geworden dentaal gepalatalizeerd ; maar 'n rijzende diftong
verliest in veel gevallen allengs de le component, en 'n rijzende
Kurzdi f tong was daar sterk aan onderhevig. Of u verdere palatalizering is van ce, ofwel dat in sommige tongvallen de o van uo (en reeds
de S) geslotener was dan in andere, kan ik niet beoordelen. Dat
ook van l en r palatalizering uitging, is als in 't Gronings ; daar is
ól ( = cel) < al zeldzaam, maar in Hindelopen is juist 1 na lange
achterklinker i-achtig (Eykman § 129), wat men dus ook voor
Oudzuidhoeks stol enz. kan aannemen.
Hof laat in Frsl. inheemse ontwikkeling van uu en holl. invloed
samenwerken. Ook ik ben overtuigd dat verandering 't lichtst tot
stand komt bij meer dan een oorzaak, en betwijfel woordontlening
natuurlik niet, maar ik acht het 'n eis van methode, a llereerst te
beproeven hoeveel uit fonetiese ontwikkeling verklaarbaar is.
Voor woorden in 't Stadfries als futen (f uutn) onderstelt Hof
overgang van u•a tot iia ; ook voor su(de) zou, wu(de) wou, lu lieden
< l(i) ude. En hij deelt mee, dat in Leeuwarden poetsen pictsa is,
misschien door de verbinding skunen puutse. Dan zou dus vervallen wat ik giste : half meedoen, omdat de sprong van u op ndl.
uu zo sterk was ; men zou bij deze woorden zich zuiver hebben
gehouden aan 't Fries, maar in 't Stads zou 'n eigen foneties proses
zijn verlopen. Ik voor mij zou dan, gezien de voorbeelden van deze
uu, onderstellen, dat in wa de a palataal is geworden door de volgende
dentaal, waarna gelijk elders wi of dgl. tot it contraheerde. Maar
misschien plaatst beter kennis van het Stadfries de zaak in ander licht.
Toch kan ik het nog steeds niet voor toeval houden, dat 'n Zuidhoekse
u zo herhaaldelik in dezelfde woorden voorkomt als deze Stadfriese uu.
Palatalizering van ó hebben ook 't Schiermonnikoogs en de beide
Noordfriese dialektgroepen ; z. tans, in antwoord op Kloeke (blz.
82 vv.), Leuvensche Bij dr. XXI.
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SAMENVATTING EN WOORDENLIJST.
De hoofdzaken van II laten zich zo samenvatten (de cijfers
zijn die welke vóór de §§ staan).
1. Gosses heeft owfri. palatalizering van u bewezen (1928) ;
naar mijn opvatting werd ouu tot ouii. Van die palatalizering geef ik
voorbeelden zelfs uit de oudste oorkonden, ook in woorden waar
't Diets haar niet kon brengen. Ze was dus inheems. Men vindt
haar vóór dentale meta, n, gepalatalizeerde r (r'), gepal. l (l'), k', g'.
2. De you van noordoostlik byoutn buiten en dgl. is (evenals die
van b.v. muourra muur) ontstaan door accentverspringing in lid
zulke woorden bleven ongepalatalizeerd.
3. De 2 vóór t, s, zó berust op palatalizering der uit grm. u
ontstane ouu.
4. Vormen als liizn , loska naast lus hebben nl. 4 uit ouii, welk
laatste ontstond toen b.v. louu/zan werd /Duozin , zodat de zeer
korte ti vóór t auto syllabiese z kwam, die haar palatalizeerde.
5. Omvang van de oudere en van de jongere palatalizering.
6. Verbreiding van de 4-klank in 't hedendaags Westerlauwers.
7. Verkorting van ouu en van daaruit ontstane palatale diftong
bewerkte deels vroeg deels vrij laat monoftongering.
8. -hiizm, -huz n, -hiisto hebben veeleer bewaarde 4-klank dan dat,
uit houus, ouu hier zou zijn ingedrongen en vervolgens door tautosyllabiese z en s gepalatalizeerd zou wezen.
9. In Hindelopen is bij palatalizering aan te nemen : ouu > ouji >
502 > u [halflang, blijkens Eijkman's Phon. Beschrijving in Verhand.
Kon. Akad. v. Wetens. Afd. Ltk. NR XIV n° 2 § 97 en 1061
10. Ook G. Japiks' oey, oei zal wel u°u zijn geweest (en niet
uii, zoals ik in 1927 aannam), en 't algemeen Fries zal ii op dezelfde
wijs hebben gekregen als 't Hindeloops.
11. De Zuidhoekse ii is klankwettig ontwikkeld [ontlening van
uu-woorden wordt natuurlik niet ontkend].
12. Er bestaat in 't Fries -- niet alleen in 't Westerlauwerse -----'n parallel der palatalizering van ouu, nl. die van ó.
;

WOORDEN WAARVAN DE AFLEIDING TER SPRAKE KOMT.
(De cijfers verwijzen naar de blz.)

biteiltjes, bitentjes, 36
brocke, 33
61
biulgud(sje), 63
druwgh, 32
fust, 10
ges (gous), 30
kies, koez(z)en, 21 v.
knette, 21
kule, 48 v.
him, 55
podde-hoed, 20
puwlie, 21

rude, 55
sylle, 25
siuwe, 29
tioe, tyoe, 35
toelle, tourle, tu(r)1, 36
*troenen, 32 v.
trouchjeier, 32
tsjoe(d), 35
tule, tálkje, 56
woest (foest), 10
Blz. 18 bespreekt nog enkele
ontleningen.

Ouls-holtje, G. Japiks 73, drukt Epkema 69 naar de „gewone
spelling" met uw, hoewel beide oude uitgaven ou hebben; terecht
voert hij aan, dat het kopje van de leeuwerik gelijkenis heeft met
dat van de uil. Ook hier blijkt, dat G. J.'s uwlle uil geen ndl.
oe-klank had; de o van holle 'kop, hoofd' is dof, en dezelfde ou in
ou is nu als die geschreven, altans gedrukt.
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