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probleem' omdat er soms duidelijk sprake is van een unlauts-factor,
lraar echter niet aIle woorden aan meedoenr €rr soms van spontane palata-lisatie. De vonnen met u zijn Ln de loop van de geschiedenis sterkergeworden. In de L7e eeult vinden we in het Hollandr nog vormen a1s konst
( kunst ) en locht ( J.ucht ) . Mosch is nog de gerÍone vorm in Hi1lebrand,s
Camera Obscura' rlsar heeft het toch moeten afleggen tegen mus. Betekenis-verschillen zijn opgetreden bij woorden als aot en ó"g, n"of en krrul,
worm en !r'urm. Etymologisch gezien gaat het daarbij EeeAs om dezèlfae
woorden. Het S1 heeft hlermee dus weer enkele oude ,o*"n bewaard.

b. Ned tr komt overeen met sI i in de woorden rig (rug), etiksLe (stukje) enpi! (put). Het laatste woord treffen lre vooral in r.n"nrt"Uingà alsaspit en kParkepitiie (kerkhof). overigens is de uitspraak van deze woorden
nu grotendeels verouderd.

Dit verschijnsel van ontronding (net als eu tot e.) is een ingweoonse
klankverandering (zie § L.lb). In de ingweàonse dialecten is onironding
van u tot i een regelmatLg verschijnsel, zoals te zien ls aan de EngeJ.sà
woorden thin (dun), bridge (brug) en p& (put). Hoewel de HolLandse
dialecten niet tot het ingweoons behoren zijn- ze er t,och door beïnvLoeden vandaar dat ontronding ook in een beperkt aantal woorden in het
Sliedrechts Ls doorgedrongen.

Ll. Ned uu (als in zuur)

a. Ned uu komt overeen met Sl ou in
(nu), rouvr (ruw) en waorschouwe

de volgende woorden: douwe (duwen) , nou
(waarschuwen). Met betrekking tot douwe

b.

en nou kan opgemerkt worden dat
voorkomen.

ze ook in het Nederlands in de spreektaal

Historisch gezien gaat de klinker in deze woorden terug op een 1ange gg.
MeestaL is dLe via uu tot ul geworden (zoals b.v. tn truts j, naar lranneerdi9 Lange oe voor "6 * stond of de slotklank van het woord was is ze Egebleven ett L.ter ou [eworden. Dit is de gewone gang van zaken in het
Hollands, en het Sliedrechts doet daar in mee, !l&ar gLfOt niet voor een
aantal andere dialecten. Daar treffen we vaak nog oudere vormen a1s huus
en zelf s hoes 8arl. De vraag is nu ríaar vormen met uu als nu en durÍen
vandaan komen. Men vermoedt dat ze ontleend zijn aan de V1aams georign-
teerde schrijftaal ' waar de oe overal uu Ls geworden. Die ontlening zou
verklaren dat beide vormen naast elkaar voorkomen in het Nederlànds,
maar dat nu en duwen stilistisch hoger staan genoteerd dan Bo!! en éouwen.

Ned uu komt overeen met SL oe in sLechts twee
en spoege ( spuwen, spugen) .

woorden, rr1. kloen (kluwen)

Het betreft hier z;ÍLg. oe-relicten, d.rÍ.2. lroorden die niet meegegaan zijn
met de klankverandering oe naar uu. In kloen (uit een ouder k1oàwón) heeit
bovendien samentrekking tot één J.et,t,ergreep plaatsgevonden-]
Spoege is een heel lastig woord in de Nederlandse dLalectologie. Er komenalLerlei varianten voor zoals spuwen, spugen, sDouwen en spÍën. De
herkomst van de g in souurige varianten is onauiaelijk.


