
Aldwesterlauwersk Frysk /e: / 
yn it Nijwesterlauwerske Frysk 
Arjen P. Versloot 

Zusammenfassung 

Das westgermanische^, undai und die Umlautsprodukte von ö, ü und au ergeben alle /e:/ im 
Altfriesischen. Hof mann (1964) hat anhand der Verhältnisse in den modernen Mundarten 
dargelegt, dass es sich dabei im AItostfriesischen und Altfestlandnordfriesischen um zwei ge
trennte /e.7- Phoneme gehandelt hat; altfriesisches^1 aus~ä, und~ö, ü + Umlaut und altfrie
sisches ë2 aus ai und au + Umlaut. Es wird in diesem Aufsatz gezeigt, dass, der gängigen 
Meinung entgegen, auch im Altwestfriesischen von zwei /e:/-Phoneme die Rede gewesen ist. 
Die altwestfriesischen /e:/-Phoneme entsprechen lauthistorisch völlig dem altost- und alt-
festlandnordfriesischen e1 undlt1. 

1 Ynlieding en probleemstelling 

Dit artikel jout de útkomsten fan in histoarysk fonologysk ûndersyk. Ik sil yngean op it fo
neemsysteem, dat wol sizze it lûdsysteem fan it Aldfrysk, yn it bysûnder it ë-lûd yn it Ald-
frysk. Yn syn artikel oer Germaansk ë2 yn it Frysk set Hofmann (1964: 161, 162) it 
Westerlauwerske Frysk by dy Fryske dialekten dy't ien ë-foneem hiene, oars as it Iemsfrysk 
en it Noardfrysk. Spenter ûnderskiedt foar it Aldfrysk dat de basis west hat foar it Skier-
mûntseagersk lykwols twa ë-fonemen. Yn dit artikel wol ik de Onderstelling dat der foar it 
Aldfrysk yndied fan twa e-fonemen útgien wurde moat, bewize oan de hân fan foar dat 
doel sammele materiaal. Yn it bestek fan dit artikel jou ik allinnich omtinken oan it lûd
systeem fan it Aid westerlauwerske Frysk, de foarrinner fan it Frysk yn de provinsje 
Fryslân. De ynlieding wurdt folge fan in oersjoch oer earder ûndersyk oer dat ûnderwerp 
(par. 2). Dêrnei wurdt útlein hoe't it wurdkorpus sammele is (par. 3). De kearn fan it artikel 
is paragraaf 4. Yn dy paragraaf wurde de wurden út it korpus besprutsen. Ik besykje dêr 
om regelmjittichheden yn de lûdûntjouwings - yn de klassike lûdhistoaryske tradysje hite 
dy lûdwetten - fêst te stellen. Derby wurdt hifke oft de fariaasje yn it Nijwesterlauwerske 
Frysk foldwaande ferklearre wurde kin as men útgiet fan twa Aldfryske /e:/-fonemen. 

De skriuwers fan de Aldfryske hânskriften brûke foar it werjaan fan de lüden de letters 
fan it alfabet dy't hjoeddedei ek noch gongber binne, a, e, i, o, u, benammen yn de âldste 
hânskriften sûnder diakrityske tekens om lingte of oare nuânses oan te jaan. Letter wurde 
ek oare farianten brûkt, lykasy' en y foar / i : / (= lange i), ae en aa foar /a : / , mar derby giet 
it allinnich om staveringsfarianten en net om it werjaan fan noch oare lüden (Sjölin, 1969: 
18, 19). It Latynske alfabet is net spesjaal makke om it Aldfrysk mei te skriuwen. It is dus 
net samar sein dat ek alle f onetyske nuânses fan it Aldfryske lûdsysteem mei dy letters - gra
femen neamd - werjûn wurde koene. Sa waard ien grafeem gauris foar twa of mear ferskil
lende lüden brûkt. Ek yn de hjoeddeiske stavering fan it Westerlauwerske Frysk komt soks 
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foar. Sa wurdt it grafeem <o> brûkt foar [o] en [o]; yn de holle holle is sprake fan twa fer-
skillende lüden mei betsjuttingsûnderskied, dêr't mar ien teken <o> foar brûkt wurdt. 

Mei help fan taalferlykjend ûndersyk kinne hypotezen opsteld en wierskynlik makke 
wurde oer hoe't guon Aldfryske grafemen yn beskate wurden útsprutsen waarden. Sa is der 
gjin diskusje oer dat de letter <e> yn it Aldfrysk foar in lang en in koart lûd stean koe. By-
gelyks yn <thet>, 'dat' wie er koart, yn <her>, 'hjir' lang. Der bestie dus yn it Aldwester-
lauwerske Frysk in foech groep fan fonetysk ticht tsjininoar oanlizzende lüden (want 
mooglik wiene der mear as ien), dy't wy 'lange e' neame kinne (Sjölin, 1969: 19). Dy wurdt 
hjir foarsteld as / e : / . 

Hofmann (1964) giet wiidweidich yn op de Aldfryske /e : / yn de ferskate dialektgebie
ten: it Westerlauwerske Frysk, Iemsfrysk (tsjintwurdich noch it Sealtersk), Wezerfrysk (de 
no útstoarne dialekten fan it Eastfryske Harlingerlân en it Oldenboarchske eilân Wanger-
each), Noardfrysk fan de kust fan Westsleeswyk en Eilanner Noardfrysk (op de Noard-
fryske eilannen). Tige betûft wyt Hofmann de betizende ferhâldings yn it Eilanner 
Noardfrysk en Wezerfrysk te ferklearjen. It Westerlauwerske Frysk kriget yn dat ûndersyk 
amper omtinken. 

De Aldfryske / e : / is werom te fieren op in hiele rige ferskillende Oerfryske lüden.' Hjir-
ûnder folget in tal foarbylden mei de wurden yn it (Noardgermaanske) Aldyslânsk, dat yn 
dit gefal hiel ticht by it net oerlevere Oerfrysk leit, it Aldfrysk en it hjoeddeiske Westerlau
werske Frysk: 

Oerfr. æ 

Oerfr. 4> 

Oerfr. jp 

Wgerm. i 2 

Oerfr. ai 

Oerfr. æy 

Aldyslânsk 

ár 
láta 
brda 
skja 
hlyda 
kyr 
hér 
lét 

heita 
bleikur 
heyra 
reykja 

Aldfrysk 

jër 
leta 
brëda 
sëka 
hleda 
kT (<*kë) 
her, hïr 
lët 

hëta 
blek 
hëra 
rëka 

Nijwesterlauwersk Frysk 

jier 
litte 
briede (Nederl. broeden) 
sykje 
liede 
kij 
hjir 
liet (doetiid fan litte) 

hjitte 
bleek 
hearre 
rikje 

Foar it Iemsfrysk en Noardfrysk fan 'e fêstewâl giet Hofmann út fan twa Aldfryske /e : / -
fonemen: ien ûntstien út boppeneamde Oerfryske ienlûden æ (út Westgermaansk S), <5 
(umlautsprodukt fan Westgermaansk ö) en y (umlautsprodukt fan Westgermaansk w), te-
nei Aldfrysk ~ë', en it oare út de twa twalûden ai en æy (umlautsprodukt fan Westger
maansk au), tenei Aldfrysk ë2. Men kin it net út de Aldfryske hânskriften ôflêze, want dy 
brûke ien grafeem, mar de ferdieling yn twa ferskillende /e:/-fonemen wurdt stipe fan de 
moderne dialekten: it iene Aldfryske foneem wurdt yn de moderne dialekten yn 'e regel mei 
ien foneem werjûn, it oare mei in oar foneem. Westgermaansk e2 wurdt dêr buten holden. 
In goede beoardieling fan de posysje fan dat Westgermaanske foneem yn it Aldwesterlau-
werske Frysk is pas mooglik as earst de ferhâlding fan de oare neamde lüden ta-inoar dúd-
lik wurden is, sa't Hofmann (1964) ek docht.2 

Yn it Westerlauwerske Frysk is ynearsten net sa folie ferbân te sjen tusken de Oerfryske 
en Aldfryske fonemen oan de iene kant en de Nijwesterlauwerskfryske fonemen oan de 
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oare kant. Fan in ien op ien relaasje tusken Aldfrysk foneem en Nijwesterlauwerskfrysk 
foneem is gjin sprake: 

Afr.ë' (<Oerfr.æ) jier 
freegje 
briede (Nederl.: braden) 

Afr.e' (<Oerfr.0) grien 
greide 

Afr.ë' (<Oerfr.J) liede 
breid 

Afr.ë2 (<Oerfr.a/) bleek 
stien 
ried (doetiid fan ride) 
heide 

Afr.ë2 (<Oerfr.ay) need 
hearre 
stjitte 

Sjocht men lykwols yn Spenter syn dissertaasje oer it Westerlauwerskfryske dialekt fan 
Skiermûntseach (Spenter, 1968: 186, 201), dan docht bliken dat yn alle gefallen foar dat di
alekt wol útgien wurde moat fan twa Aldfryske /e:/-fonemen, lykas yn it Iemsfrysk. Skier
mûntseach leit ticht tsjin it eardere Iemsfryske taalgebiet oan, dêr't ek it Frysk dat eartiids 
yn Grinslân praat waard ta hearde. In mooglikheid soe dus wêze dat it Skiermûntseagersk 
wat dat oangiet lykop rint mei it Iemsfrysk en ferskilt fan it oare Westerlauwerske Frysk. 
Om dat neier te ûndersykjen haw ik in korpus sammele fan wurden dêr't lûdhistoarysk de 
stamfokaal fan Aldfrysk / e : / op werom te fieren is. In earste skôging fan dat wurdkorpus 
hat my oanlieding jûn om oan te nimmen dat ek foar it hiele Aldwesterlauwerske Frysk út
gien wurde moat fan twa /e:/-fonemen. Lykas yn it Iemsfrysk en Noardfrysk fan de fêste-
wâl, komt yn it Aldwesterlauwerske Frysk it iene fan de boppeneamde Oerfryske ienlûden, 
it oare fan de twalûden. Yn dit artikel sil ik besykje om dy hypoteze te bewizen. 

Dit artikel freget omtinken foar de 'âlde' / e : / . Mei 'âld' jou ik oan dat it giet om it /e : / -
foneem dat weromgiet op de earder neamde lange lüden (Oerfr. æ, <5 en ƒ) en twalûden 
(Oerfr. ai en ay). Westgermaansk ë2 wurdt hjir, hoewol't it in /e:/-foneem is, buten hol
den, sa't al opmurken is. Ek op koarte / e / dy't yn it Aldfrysk rutsen waard, wurdt hjir net 
yngien. Oft en hoe't dat lûd (as dat ien foneem wie, want ek / e / koe út in soad Westger-
maanske lüden ûntstean, fgl. Siebs (1901:1365)), gearfallenismeideâlde/e:/, kin pas sein 
wurde as men oer dy léste in oersjoch hat. Om it byld folslein te meitsjen soe ek noch sjoen 
wurde moatte nei Aldfrysk /a : / , om't yn it Westerlauwerske Frysk de stamfokalen fan 
guon wurden mei Aldfrysk / e : / en /a : / gearfallen binne yn ien foneem, bgl.: 
Nijwlfr. eech (ek each) < Afr. ach, Nijwlfr. leech < Afr. lëch; Nijwlfr. hearre < Afr. Këra, 
Nijwlfr. ear< Afr. Are. 

De útkomsten fan dit ûndersyk jouwe dus net perfoarst alle Aldwesterlauwerskfryske /e.7-
fonemen, mar sette wol in ramt foar ferfolchûndersyk dat hifke wurde kin oan dizze út
komsten.3 As tenei sprake is fan / e : / sûnder fierder kommentaar, dan wurdt hieltiten be
doeld de Aldfryske / e : / út Oerfr. æ, $, ~y, ai en ay en oars net. 

Om in folslein byld te krijen wurde alle Westerlauwerskfryske dialekten achtslein. 
Fryske reliktwurden yn it Amelânsk haw ik meinaam, om sa ek wat sizze te kinnen oer it 
weiwurden Frysk fan it Amelân.4 De folgjende dialekten komme op it aljemint: 
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- it Hylpersk; 
- de Eilanner Westerlauwerskfryske dialekten (tenei koartwei Eilannerfrysk), dêr't hjirre 

de dialekten fan Skylge, Skiermûntseach en it Amelân ûnder beflapt wurde; 
- it Westerlauwerske Frysk fan de fêstewâl (mar sûnder it Hylpersk), (tenei koartwei 

Fêstewâlfrysk) mei al syn dialektysk ferskaat, dat dus wat oars is as it Standertfrysk. 

It Fêstewâlfrysk is wat yn de Dútske dialektgeografyske terminology in ' Ausgleichsmund
art' neamd wurdt. Earder hat it dialektysk ferskaat yn it Fêstewâlfrysk folie grutter west. 
SahawweHof (1933: 17ff) enMiedema(û.o. 1986) wiidweidich op 'e tekst west oer it fer-
dwinende Súdwesthoeksk. Spenter (s. 14,17) wiist op oerienkomsten tusken it Dongera-
dielster Frysk fan Bogerman (1542/51) en it hjoeddeiske Skiermûntseagersk. Saneamde 
'Ausgleichswellen' ('nivellearringsweagen') hawwe de ferskillen binnen it Fêstewâlfrysk 
folie lytser makke. Ut alle hoeken fan Fryslân wei hawwe ferskynsels of wurden har oer it 
hiele Fêstewâlfrysk útwreide, dat it Fêstewâlfrysk is in gearmjuksel fan dialekten. Yn in 
oantal gefallen is it in hiele toer om wat fan in lûdwettigens te finen. Fan guon ûntjouwings 
kinne wy net folie mear weromfine, om't der mar inkelde reliktwurden mear binne. Mei 
help fan sokke wurden kinne soms de oarspronklike fonologyske systemen rekonstruearre 
wurde.3 Dialektgeografyske ynformaasje is foar dat doel o sa wichtich. 

Yn dat ferbân is it ek fan belang en sjoch nei it Eilannerfrysk en it Hylpersk. Dy dialekten 
binne foar in grut part buten de nivellearjende ynfloed fan it Fêstewâlfrysk bleaun en be-
warje dêrom in soad ferskynsels dy't yn it Fêstewâlfrysk (hast) ferdwûn binne. 

2 Earder ûndersyk 

Yn dizze paragraaf gean ik nei wat yn oare taalhistoaryske en dialektologyske ûndersiken 
fûn wurde kin oer de Aldfryske / e : / en syn ûntjouwing yn it Westerlauwerske Frysk. 

De 'Altmeister' fan de Fryske taalskiednis, Theodor Siebs (1901: 1213), is fan betinken 
dat yn it Westerlauwerske Frysk sprake is fan gearfal fan de /e:/ 's yn ien lûd. Hy wurdt wol 
guon útsûnderings gewaar, benammen foar Aldfrysk -den -th, mar wit gjin oplossing foar 
it probleem (s. 1230-1231). 

Kloosterman (1907: 48-51) behannelet it dialekt fan Mitselwier út in histoarysk perspek-
tyf wei. Hy hâldt it op ien Aldfrysk /e:/-foneem. Hy oarderet syn materiaal neffens West-
germaansk komôf, mar hy sjocht gjin ferbân tusken it ferskaat oan lüden yn it 
Westerlauwerske Frysk oan de iene kant en har Westgermaansk komôf oan de oare. Hy 
ferklearret it ferskaat oan lüden yn it Nijwesterlauwerske Frysk hielendal mei syngroane 
posisjonele lûdwetten. It wichtichste elemint derby is de tautosyllabisiteit fan it neifol-
gjende bylûd: it neifolgjende bylûd heart by itselde wurdlid as de stamfokaal. Ofwikings 
fan syn regels ferklearret er meast mei help fan bûgde foarmen (heterosyllabisiteit). Wur
den dy't yn it Nijwesterlauwerske Frysk /ei / hawwe komme by him net op it aljemint. 

Fokkema (1937: 122) merkt op dat guon wurden / e : / noch fêstholden hawwe ynstee fan 
/ ie/ , sjoch bygelyks it pear heel/hiel en sepe/sjippe (fgl. paragraaf 4). Foar de Stedfryske 
wurden mei /ei / , dy't op it Fryske substraat weromgean koene, hâldt er it op autochtoane 
ûntjouwing as mooglikheid, mar dan mei leksikale stipe fan it Nederlânsk. Wurden as 
klein, leide, skeide enferspreide hâldt er foar lienlûdings (s. 123). In dúdlike útspraak oer 
ien of twa Aldfryske fonemen docht er net, mar syn opmerking oer de ûnfolsleinens fan de 
oergong / e : / nei / ie / yn guon wurden wiist der op dat er foar alle Aldfryske /e:/ 's fan in re-
gelmjittige oergong ta / ie / útgiet. 

Boersma (1939: 91) seit it folgjende oer de klankwearde fan de Aldfryske / e : / út Oer-
frysk æy: "Deze is gelijk aan die van i < Germ. æ (yn dit artikel ~â neamd, APV) en i < 
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germ.ö/.". Dat it is wol dúdlik dat er it op ien Aldfrysk /e:/-foneem hâldt as it om de âlde 
/e:/giet.6 

De Boer (1950: 68) giet foar it Hylpersk ek út fan mar ien Aldfrysk /e:/-foneem. 
Knop (1954), dy't de Skylger dialekten behannelet, lit sjen dat in hiele rige wurden mei 

Aldfrysk / e : / út Oerfrysk ai, yn it Skylgersk / e : / hat. Op s. 55-56, oer Aldfrysk /e : / út 
Oerfrysk ay, skriuwt er: "De gewone overgang van e > i vertonen /sXi:n/ en /ti:mje/". 
Fan de wurden mei Skylgersk /ei/ kin er net rjocht útmeitsje oft it lienlûdings of erflûdings 
binne. By leide, spreide en skeide giet er fan lienlûdings út it Nederlânsk út (s. 51,52). Al-
hoewol't, sa't by Knop sels ek bliken docht, it Skylgersk in hiele rige regelmjittige /e : / -
gefallen hat, docht út in formulearring as "de gewone overgang'' (s. 55) bliken dat er dochs 
earder fan ien Aldfryske / e : / útgie dy't regelmjittich ta / ie/ waard. 

Spenter (1968) oer it Skiermûntseagersk en Hofmann (1964) hawwe boppe al op it alje-
mint west. Miedema (1986: 66) komt sydlings ek noch gear oer Aldfrysk /e : / , mar giet 
blykber ek út fan ien /e:/-foneem. 

Dit alles oereidzjend moat de konklúzje wêze dat allinnich Spenter (1968) útgiet fan twa 
/e:/-fonemen foar it Skiermûntseagersk. Noat 97, s. 286 wiist der lykwols op dat er foar it 
Fêstewâlfrysk net rekkenet mei twa /e:/-fonemen.7 It komt der dus op del dat oant no ta 
eins gjin ien oanlieding sjoen hat om foar it hiele Westerlauwerske Frysk fan twa /e : / -
fonemen út te gean. 

3 Materiaalsamling 

Om de lûdûntjouwings fan it Frysk bestudearje te kinnen, moat men wol oarspronklik 
Fryske wurden, dy't hjir yn oerienstimming mei de tradysje' 'erfwurden" neamd wurde, ta 
jins foldwaan hawwe. No tilt it Nijwesterlauwerske Frysk op fan de (meast) Nederlânske 
lienwurden. Mei help fan de terminology dy't brûkt wurdt om ûntliening fan de iene taalfa-
riant yn de oare te beskriuwen, kin ferskil makke wurde tusken lienwurden en lienlûdings. 
In lienwurd is in wurd dat yn de umfangende taal net bestie en yn syn gehiel oernaam 
waard, mooglik mei guon fonologyske oanpassings. Sa is it wurd kiwyt ynstee fan Ijip nei 
alle gedachten in lienwurd en boas ynstee fan lilk allyksa. It wurd poat komt sûnt de 19de 
ieu foar, mar earder waard dêr skonk of k/oer foar sein. In lienlûding is in oanpassing yn in 
besteand wurd oan de lûding fan de jaande taal. Foarbylden binne neus foar noas, oast foar 
east en doarp ynstee fan terp. By twa wakker besibbe talen as it Nederlânsk en Westerlau
werske Frysk is ek min út te meitsjen oft in wurd no echt in lienwurd is of in lienlûding. 
Wa't it wurdkorpus besjocht, sil sjen dat de measte wurden op syn minst yn ien dialekt as 
erflûding te finen binne. As it om ûntlienings giet, binne dat yn it ferbân fan dit artikel dus 
meast lienlûdings. Dy lienlûdings moatte útsletten wurde om't dy fansels neat sizze oer de 
regelmjittige Fryske ûntjouwings. 

Nederlânske lienlûdings mei Westgermaansk a en o, u + umlaut dy't dus yn it Aldfrysk 
ë ' hawwe moasten, binne maklik werom te kennen. Hja hawwe yn it Nederlânsk nei-inoar 
<aa>, <oe> en <ui/uu> bygelyks Ndl. jaar, Afr. Jër, Fêstewâlfr. jier, Ndl. groen, Afr. 
grén, Fêstewâlfr. grien en Ndl. luiden, Afr. hlëda, Fêstewâlfr. liede. Sa is dus Skylgersk 
hure in lienlûding út it Nederlânsk, wylst it lykbetsj uttende Fêstewâlfr. hiere in erflûding is. 

Folie dreger is it en fyn de lienlûdings mank de wurden dy't yn it Aldfrysk ë2 hienen, dus 
mei Oerfrysk ai en æy. Yn it Nederlânsk waard Westgermaansk ai ta / e : / of /ei/ , bygelyks 
yn been en klein. De fonemen /ee/ en /ei / komme lykwols ek geregeld foar yn Fryske erf
wurden, bygelyks Nijwesterlauwerskfrysk breid dat yn it Nederlânsk bruid hyt en dus nea 
gjin Nederlânske lienlûding wêze kin, enfreegje dat yn it Nederlânsk vragen hyt en dus ek 
gjin Nederlânske lienlûding wêze kin. Dat probleem hat guon ûndersikers foar problemen 
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steld, lykas Knop en Fokkema, dy't beide mei de wurden mei /ei/ wat oan wiene; hja 
wisten net goed oft se mei Fryske erflûdings of Nederlânske lienlûdings te krijen hiene. 
(Fgl. paragraaf 2.) It fait sa't it liket net altiten ta om de ûntjouwing fan Aldfrysk ë2 yn it 
Nijwesterlauwerske Frysk te folgjen, om't net altiten samar dúdlik is oft it om in Fryske 
erflûding giet of om in Nederlânske lienlûding. 

Dochs binne der ferskate mooglikheden om ek dêr erflûdings fan lienlûdings te skieden: 
Westgermaansk au, ek mei umlaut, waard yn it Nederlânsk net ta in / e : / of /ei / mar ta 
/ o : / , bygelyks nood, 'need', horen, 'hearre'. Betizing tusken Nederlânske lienlûdings 
en Fryske erflûdings is hjir dus útsletten, fergelykber mei Aldfrysk ë'. Sa kin Fêstewâl-
frysk/Eilannerfrysk noad (nest de erflûding need) op ienfâldige wize as lienlûding oan-
wiisd wurde. 

- It Hylpersk hat yn in soad gefallen <ea> (gjin twalûd), dêr't it Fêstewâlfrysk <ee> hat, 
bygelyks yn nea, 'need', weagerje, 'wegerje'. Dy <ea> wurdt lykwols ek brûkt yn Ne
derlânske lienlûdings lykas yn geane, Fêstewâlfrysk jinge, Ndl. gene, meadysyn, Fêste
wâlfrysk medisyn, Ndl. medicijn. Yn gearhing mei oare oanwizings kin soks soms in 
argumint wêze. 
It Amelânsk hat syn wurdskat foar in grut part út it Nederlânsk wei, mar foar in part 
binne dêr ek Fryske wurden yn bewarre. No brûkt it Amelânsk yn wurden fan Neder
lânsk komôf gauris [E:], dêr't yn it Nederlânsk /ei/ stiet, bygelyks yn Amelânsk be-
îèèds, Ndl. bijtijds. Dêrnêst komt dat wurd yn it Amelânsk ek noch foar as betiids; dêr 
is de oarspronklike Fryske lûding bewarre bleaun. In [E:] yn it Amelânsk wiist dus op in 
wurd fan Nederlânsk komôf. Dat kin ek foar de Fryske dialekten op syn minst in oan-
wizing jaan. 

- Oare typysk Nederlânske of typysk Fryske lûdûntjouwings meitsje it ûnderkennen fan 
erflûdings of lienlûdings mooglik. 

Ik haw myn korpus sammele oan de hân fan Holthausen (1925) en Spenter (1968). Holt-
hausen haw ik hielendal trochsneupt en dêr alle wurden úthelle mei / e : / dêr't ik in Nij-
westerlauwerskfryske wjergader fan fine koe. In inkeld gefal kin my fansels ûntkaam 
wêze. Spenter hat syn materiaal oardere neffens Aldfryske fokaal, dat it is net sa'n toer en 
helje dêr de oanbelangjende gefallen út. Fierder haw ik út oare lûdhistoaryske wurken (sj. 
literatuerlist) noch wolris foarbylden weihelle. It dialektgeografyske materiaal is helle út 
Hof (1933, 1979) en Boelens/v.d. Woude (1955). Foar guon wurden is it wurdboekappa-
raat fan it Midfrysk (Frysk Ynstitút fan de Grinzer Universiteit) rieplachte. Foar de fer
skate dialekten haw ik de dialektwurdboeken fan de Fryske Akademy brûkt (sj. 
literatuerlist). It hiele korpus is te finen yn 'e bylage Wurdkorpus. 

4 De ûntjouwing 

4.1 Ynlieding 

Ear't ik mei it besprek fan it wurdmateriaal úteinset, moat earst noch wat sein wurde oer de 
Nijfryske fonemen. Aldfrysk / e : / wurdt yn haadsaak troch trije Nijfryske fonemen wer-
jûn: Aldfrysk ë' troch / ie / , Aldfrysk ë2 troch /ee/ en /ei/ , ôfwikseljend neffens beskate 
regels. Benammen troch it ûntbrekken yn it Hylpersk fan de 'Great Vowel Shift'8, mar ek 
troch oare ûntjouwings, ek yn oare dialekten, lykas monoftongearring, diftongearring, 
brekking, rûning en j-útfal, kin der in folie grutter fonetysk ferskaat waarnommen wurde. 
Dêrom haw ik gebrûk makke fan in abstrakte notaasje foar de trije lûdhistoarysk bepaalde 
fonemen: / ie/ , /ee/ , /ei / . 
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It Aldwesterlauwersk Fryske /ee/-lûd 

Foarbylden binne: 

/ ie/: Standertfrysk skiep, Hylpersk skeep, Súdwesthoeksk (mei monoftongearring) 
skiip. 
Standertfrysk mei brekking strjitte, Hylpersk strete, Súdwesthoeksk meiy'-útfal en 
rûning strutte. 

/ee/: Foar r hast oeral diftongearre ta [La] lykas yn Standertfrysk keare en leare. Ynguon 
dialekten is heare noch wer brutsen ta hjerre. Yn it Hylpersk komt nest <ee> (dat ûn-
der / ie/ beflapt wurdt, sj.boppe) noch <ea> (gjin diftong!) foar dat ûnder /ee/ be-
flapt wurdt, bygelyks Hylpersk sea, 'see' en rea, 'reed'.9 

/ei/: Ferskynt oeral ek sa yn de stavering, op in inkelde útsûndering nei, lykas Skier-
mûntseagersk nooi, "nei". Yn it Fêstewâlfrysk kin de útspraak lykwols gans fer-
skille, fan licht diftongearre [e.s] yn it dialekt fan de noardlike Walden oant [o.i] yn 
guon parten fan it Klaaigebiet. 

By it jaan fan foarbylden wurdt as it heal kin de skriuwwize fan it Standertfrysk foar kar 
naam. 

De ûntjouwing fan in lûd hinget gauris gear mei it neifolgjende bylûd. Yn de terminology 
fan de Junggrammatiker hyt soks in 'positionelles Lautgesetz', oftewol in plakbepaalde 
lûdwet. De wurden wurde dêrom besprutsen neffens it bylûd dat op it stamlûd folget. Earst 
alle wurden mei Aldfrysk /e : / dêr't in -r op folget, dêrnei alle wurden mei in -/efter de /e : / , 
ensafuorthinne. As de wurden mei Aldfrysk ë ' foar alle of de measte bylûden in oar lûd yn 
it Nijwesterlauwerske Frysk hawwe as de wurden mei Aldfrysk ë2, dan is de stelling dat 
Aldfrysk e' en Aldfrysk ë2 ek yn it Aldwesterlauwerske Frysk twa ferskillende fonemen 
wiene oannimlik makke. 

By it brûken fan de oantsjuttings Aldfrysk ë ' en ë2 moat it folgjende noch dúdlik steld 
wurde. Aldfrysk ëy en ë2 kinne fan twa kanten wei definiearre wurde, fan de kant fan it 
Oerfrysk en de kant fan it Nijwesterlauwerske Frysk wei. As de wurkhypoteze 100% klop
pet, makket dat ferskil neat út: alle wurden mei Oerfrysk æ, 4> eny hawwe dan Aldfrysk ë' 
en dy hawwe yn it Nijwesterlauwerske Frysk dan wer ien spesjaal foneem. Mutatis mutan
dis jildt itselde foar Oerfrysk ai en æy. Sa moai is it yn de wittenskip lykwols komselden. Sa 
hat beare it Nijwesterlauwerskfryske foneem /ee/ , dat, sa't ik hoopje te bewizen, it 
wenstige produkt is fan Aldfrysk ë2. Yn it Oerfrysk hie it æ (Westgermaansk â, f gl. Neder-
lânsk gebaar) en it soe dus Aldfrysk ë ' hawwe. Foar sokke gefallen haw ik de kar makke 
om it Oerfrysk de trochslach jaan te litten; dat is praktysk makliker by it besprek. 

4.2 foar -r en -I 

Aldfrysk ë ' foar -r en -/ is yn alle dialekten yn fierwei it grutste part fan de wurden ta /ie/ 
wurden, bygelyks: hierjier, snier, miei (Hylpersk meel) //ëfe(Hylpersk/e/e). Der is lykwols 
in tal wurden mei Aldfrysk ë ' foar -r , en yn it Skiermûntseagersk ek in tal wurden foar -/, 
dy't net ta /ie/ wurden binne mar ta /ee/ . Yn it wurdkorpus binne sân sokke foarbylden te 
finen, derf an ien yn it súdwestlike part fan it taalgebiet (beare), mar seis yn it Skiermûntsea
gersk, yn it noard-easten (sj. kaart 1). 
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Kaart 1. Aldfrysk ê' foar -r en -/ > Nijwesterlauwerskfrysk /ee/ . 
Korpus: beare, wier, riere, fiere, blier, fiele, spiele. 
Yn de kaart is neffens streek mei sifers oanjûn hoefolle fan de sân wurden fan it korpus har ta /ee/ ûnt-
jûn hawwe ynstee fan / ie/ . Hof (1933: 160) 

Aldfrysk ë2 is yn haadsaak ta / e e / wurden, bygelyks: eare, heare, deel (Hylpersk deal), seel 
(Hylpersk seal). Der binne twa wurden út it wurdkorpus mei Aldfrysk ë2 foar -/ dy't yn it 
noardlike Wâldfrysk / i e / hawwe (hielen diel), yn de oare dialekten / e e / (kaart 2). 

Kaart 2. Aldfrysk F foar -/ > Nijwesterlauwerskfrysk / ie/ . 
Korpus: hiel, diel. 
Yn de kaart is neffens streek mei sifers oanjûn hoefolle fan de twa wurden fan it korpus har ta / ie/ ûnt-
jûn hawwe ynstee fan /ee/ . Hof (1933: 188) 
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Il AldwesterlauwerskFryske /ee/-lüd_ 

Hylpersk heel, mei Nijwesterlauwerskfrysk / ie/ (sj. paragraaf 4.1), is sjoen it geografyske 
patroan en Hylpersk deal en seal wol ûntliend út it omlizzende Súdwesthoeksk. 

Foar -r wurdt Nijwesterlauwerskfrysk /ee/ yn de measte dialekten as [I .s] realisearre. By 
it pear ier/ear, dy't etymologysk identyk binne, is yn it Fêstewâlfrysk en Hylpersk fone-
tyske fariaasje ferbûn mei betsjuttingsferskaat. 

De wurden heilich (net yn it Frysk Wurdboek (Zantema, 1984, wol by Kloosterman, 
1907), feilich en heil binne nei alle gedachten lienlûdings út it Nederlânsk om de neifol-
gjende redenen. It Amelânsk hèleg enfèleg wize op wurden út it Nederlânsk. Ek it bestean 
fan de fariant hillich mei in fan it Nederlânsk ôfwikend lûd makket heilich fertocht as Ne-
derlânske lienlûding. It kin lykwols net hielendal útsletten wurde dat Aldfrysk ~ë2 foar -/ yn 
iepen wurdlid yn guon dialekten ta /ei/ waard. It lûd fan heil soe dan analooch neffens hei
lich wêze moatte. 

Wat bliuwt is dat yn bygelyks it Klaaifrysk yn de posysje foar -r en -/ de skieding tusken 
Aldfrysk ë ' en e2 yn 32 fan mei-inoar 34 gefallen in foldwaande ferklearring jout foar de 
waarnommen ferskillen tusken / ie/ en /ee/ . Foar it Hylpersk, Skylgersk en Skiermûntsea-
gersk binne dy getallen nei-inoar: 28:31, 25:28, 25:31 (sûnder lienlûdings, mar mei heilich, 
feilich en heil). 

4.3 foar -n en -m 

Foar de nasalen -n en -m hawwe alle dialekten regelmjittich / ie/ . In ferskil tusken Aldfrysk 
ë ' en e2 is hjir net waar te nimmen. Inkelde ôfwikings as de eigenskipswurden rein en Hyl
persk klein kinne as lienlûdings ferklearre wurde. 

Kaart 3. Aldfrysk ê' foar -5. 
Korpus: kies, ies, tsiis. 
Yn de kaart is neffens streek mei sifers oanjûn hoefolle fan de trije wurden fan it korpus har ta it twalûd 
[i.3] ûntjûn hawwe ynstee fan [i:]. 
Boelens/V.d. Woude (1955) 
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4.4 foar -s 

Aldfrysk i ' hat foar -5 oeral regelmjittich / ie/ , dat lykwols (mei útsûndering fan it Hyl-
persk, dêr't / ie/ as [e:] realisearre wurdt) as ienlud [i:] en as twalûd [i.s] foarkomme kin. 
Kaart 3 lit de geografyske ferdieling sjen. 

It Amelânsk slút mei kiis oan by it Skiermûntseagersk. Amelânsk kees is in lienlûding út 
it eastlike Nederlânsk: f gl. Grinslânsk kees, keze (Reker, 1988). De meartallen fan goes, 
Fêstewâlfrysk guozzen, Skylgersk goazen en Skiermûntseagersk goze binne analooch nef-
fens it inkeltal foarme. 

By Aldfrysk ë2 is de sitewaasje folie ûndúdliker. Snies hat yn it Fêstewâlfrysk / ie/ , yn it 
Hylpersk, Skylgersk en Amelânsk /ee/ . It wurd wees (Hylp. weas) hat oeral /ee/ , mar is net 
sûnder twivel in erflûding om't it identyk is oan it Nederlânsk. 

It bestean fan geast nest geest (Kloosterman, 1907) makket dat geest fertocht is as lienlû
ding. Geast giet werom op Aldfrysk glist, mei de typysk Noardseegermaanske ûntjouwing 
fan Westgermaansk ai ta fl (fgl. Aldingelsk gast, Nijingelsk ghost) (Siebs, 1901: 1228ff.). 
No wol it bestean fan in fariant mei / e : / nest ien mei / I . s / út Aldfrysk /a : / net fuortenda-
liks sizze dat dy mei / e : / dus in Nederlânske lienlûding is. Ek binnen it Aldfrysk wiene 
sokke farianten te finen, lykas bygelyks út Skiermûntseagersk beken (mei Aldfrysk /e:/) 
nest Fêstewâlfrysk beaken (mei Aldfrysk /a: /) bliken docht. Mar yn it Aldfrysk waard 
Westgermaansk g foar / e : / tay' (Siebs, 1901: 1300, 1301). Nijwlfr. geest (Hylp. geast), is 
dus in Nederlânske lienlûding. Fêstewâlfrysk geast seit mei Aldfrysk /a : / neat oer de ûnt
jouwing fan Aldfrysk e2. 

In soartgelikens ferhaal jildt foar de farianten Fêstewâlfrysk meester (Kloosterman, 
1907), Skylgersk meister nest Fêstewâlfrysk master, Skylgersk maaster út Aldfrysk 
mastere. In krekte ynterpretaasje fan Hylpersk en Skiermûntseagersk mester soe hjir al te 
wiidweidich wurde, mar smyt yn alle gefallen gjin dúdlik materiaal op oer de ûntjouwing 
fan Aldfrysk l2 foar -s. 

De wurden mei /ei/ binne nei alle gedachten lienlûdings, sa't ek kaart 4 sjen lit.10 

Yn de posysje foar -s wurdt de hypoteze net ûntstriden en net befestige. 

Kaart 4. Westerlauwerskfrysk flêsk (Skr. fla(a)sk) út it stee wrot troch it lienwurd/leis. 
Hof (1933: 101) 
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Il Aldwesteiiauwersk Fryske /ee'-lûd 

4.5foar~f 

Foar -ƒ binne der mar trije foarbylden. Geef is in lienlûding út it noard-eastlike Nederlânsk 
op grûn fan de anlautende g (Siebs, 1901: 1300ff). De wurden Amelânsk sleif en Skier-
mûntseagersk schiif binm wol ek út iteastlike Nederlânsk ûntliend(fgl. Spenter: 192, 266). 

Ut it beheinde materiaal kin net mear opmakke wurde, as dat de hypoteze, dat Aldfrysk 
ë2 yn haadsaak ta Nijwesterlauwerskfrysk /ee/ wurdt, net ûntstriden wurdt. 

4.6foar -w en -h 

Auslautende Westgermaanske -h en -w binne yn it Aldfrysk ôffallen. Der is lykwols in fer-
skil mei è dy't al fanâlds yn auslaut stie, lykas it it meartal fan ko, dêr't e ta 7 waard. Snie, 
strie enflie hawwe alle trije umlaut, see mooglik net. Dat ferskil liket foar it Fêstewâlfrysk 
wol wat te ferklearjen, mar dy ferdieling rint yn de oare dialekten stikken. In ferklearring 
wol ik dêrom net weagje. 

De fariant fliich (nêstflie) bewarret, lykas wol faker yn it Westerlauwerske Frysk, de 
Westgermaanske h yn aus- of ynlaut. Fergelykje wy it Fêstewâlfrysk en it Heechdútsk, dan 
is te sjen dat it Heechdútsk de h yn de stavering as lingteteken bewarret, gauris ek dêr't er 
etymologysk net heart, lykas yn Kuh en Stroh: 

hy sjocht er sieht 
rige Reihe 
skoech Schuh 
fliich Floh 

4. /foar -k, -p 

Foar -k en -p hawwe alle dialekten yn de wurden mei Aldfrysk ë' / ie/ : sykje, skiep, sliepe. 
Foar -k komt rûnom yn it Fêstewâlfrysk de útspraak [i(:)] foar, bygelyks yn sykje, mar ek 
yn briek (doetiid fan brekke, mei analooch ë ' fan de doetiid meartal (fgl. Hof, 1979). De 
útspraak [i:] foar -p is in typysk Súdwesthoeksk ferskynsel (Hof, 1933: 31). 

By Aldfrysk ë2 kin praat wurde fan in noard-súd tsjinstelling: it noarden hat Nijwester
lauwerskfrysk /ee/ , it suden /ie/ , bygelyks sepe-sjippe, eken-iken, leep-ljip. As gefolch fan 
ferskowing fan wurdgrinzen is der net in echte grins op de kaart te finen, mar eat dat yn de 
Dútske terminology in 'Fächer' hyt, in waaier. It byld fan in noard-súd-tsjinstelling is lyk
wols dúdlikernôch (kaan 5)." 

Hylpersk sleape wiist op in lienlûding. Aldfrysk hie *sfïpia, 'slepe' (fgl. Skiermûntsea-
gersk slypje, Sealtersk sliepjé) nest Aldfrysk sfîpa, 'slypje'. 

Teken is ek yn it Aldfrysk al oerlevere. It 'súdlik' útskaaiende tiken komt oars foar yn de 
Dongeradielen, lykas teiken (Hof, 1979). Dy geografysk folslein ôfwikende sitewaasje, te-
gearre mei Hylpersk teaken, wiist op in Nederlânske lienlûding, al kin fansels teken de lûd-
wettige noardlike fariant wêze. 

As ik it hear sa oersjoch, moat de konklúzje wêze dat yn it noarden fan it Fêstewâlfrysk 
en yn it Eilannerfrysk Aldfrysk ë ' en ë2 laat hawwe ta nei inoar / ie / en /ee/. Yn it suden 
binne beide lüden yn it Nijfrysk gearfallen yn / ie/ . Yn guon gefallen is de / ie/ in hiel ein yn 
it noarden trochkrongen, bygelyks by Ijip en sjippe. 
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Kaart 5. Aldfrysk <? foar -k en -p > Nijwesterlauwerskfrysk /ee/. 
Korpus: rikke, reek, iken, ikel, sjippe, Ijip. 
Yn de kaart is neffens streek mei sifers oanjûn hoefolle fan de seis wurden fan it korpus har ta /ee/ ûnt-
jûn hawwe ynstee fan / ie/ 
Hof (1933: 57, 86, 123, 185) 

4.8 foar -t 

Aldfrysk ~e' wurdt foar -t yn alle dialekten regelmjittich ta / ie / . Opfallend is it grutte tal 
gefallen fan brekking en ferkoarting12, lykas yn litte, tnjitte, strjitte. Inselde trend wurdt 
men ek al wat gewaar foar -p: Ijip, sjippe, rip. 

De sitewaasje fan Aldfrysk ë2 foar / is wakker betiizjend. Stjitte (NB. Ndl. stoten), brjit, 
hyt/hjit en hite/hjitte wize op Nijwesterlauwerskfrysk / ie/ . Yn it Skiermûntseagersk kin 
hiete út analogy mei de doetiid ferklearre wurde, wylst jit út it Fêstewâlfrysk komme moat 
(fgl. noat 11 oer Skiermûntseagersk liep, jiep) en state in spesjaal gefal is. Dêrom is it net 
útsletten dat yn alle gefallen yn it Skiermûntseagersk de ferdieling Aldfrysk ë ; ta / ie/ en 
Aldfrysk ë2 ta /ee/ ek foar -t jildt. Ek yn it Skylgersk binne noch twa wurden mei /ee/ te 
finen: sweet en weet. Wy soene hjir dan mei in soartgelikense sitewaasje as foar -p en -k te 
krijen hawwe, dus noard /ee/ , súd / ie / . Wol binne hjir de súdlike foarmen fierder troch-
krongen as foar -p en -k (Skylgersk hite, hyt, Amelânsk hiete, hiet (NB [i])). Skyl-
gersk/Amelânsk hite/hiete kin ek in analogyfoarming wêze neffens de earste klasse sterke 
tiidwurden. By Skylgersk/Amelânsk hyt/hiet kin betocht wurde dat ek Skiermûntseagersk 
jit in lienlûding is. Opmerklikernôch hat Bogerman nest ien kear biried, 'berie', de foarmen 
hiet, 'hyt', onthiete, 'ûnthjitte', en mei Aldfrysk ë ' smet (nest sweet), wylst er oars oeral 
<ee> skriuwt foar Aldfrysk ë' én ë~2. By Boersma (1939) docht ek bliken dat de oergong 
Aldfrysk ë2 foar t ta Nijwesterlauwerskfrysk / ie/ ien fan de âldste is en lykop rint mei dy 
fan Aldfrysk ë'. 

Foar beitel jildt itselde as foar teken, nammentlik dat de geografyske tizeboel fan de fer-
skate farianten beitel, beidel, betel, bedel lûdwettigens net botte wierskynlik makket (fgl. 
kaart 6). Op syn minst is hjir dochs sprake fan ynfloed fan bûtenôf; de fariant betel soe lûd-
wettich Frysk wêze kinne. 
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It Aldwesterlauwersk Fryske /ee/dûd 

\\N 

v/, 
s$k 
$ $ & 

m 

beitel(/beidel) 

beidel(/beitel) 

beitel/beidel 

betel(Aei-) 

bedel(/-ei-) 

Kaart 6. Westerlauwerskfrysk betel mei lûdfarianten. 
Hof (1979) 

Hylpersk briat en sniatte binne lienlûdings út it Fêstewâlfrysk. 
Alles mei-inoar jout de ûntjouwing fan Aldfrysk e2 foar -t no net de sterkste bewizen 

foar de hypoteze dat Aldfrysk ê' en e2 yn it Aldwesterlauwerske Frysk twa aparte fonemen 
wiene. Foar it Fêstewâlfrysk en it Hylpersk wurdt de hypoteze yn alle gefallen net stipe, 
foar it Eilannerfrysk kin er net hielendal fersmiten wurde. 

4.9 foar -g 

Fan Aldfrysk ë ' foar -g binne der mar wer in pear gefallen en dy litte ek net in soad oerien-
komst sjen, alteast net yn it Fêstewâlfrysk, Hylpersk en Skylgersk. It Skiermûntseagersk 
hat hjirre hieltiten / ie / . 

Yn it tiidwurd freegje hat analogy in rol spile. It is in -y'e-tiidwurd, Aldfrysk -ia, en hat yn 
de ferbûging foarmen mei en sûndery' efter de g. Yn it Aldfrysk hat de ferbûging sa west 
(fgl. Sjölin, 1969:36): 

notiid: 

meartal: 
ynf. 

ik freg/e 
thu fregast 
hi fregath 
freg/'ath 
freg/a 

doetiid: 

meartal: 
mulwurd: 

ik fregade 
thu fregadest 
hi fregade 
fregaden 
fregad 

Dy wikseling fan foarmen mei en sûnder / nei de g hat yn it Skylgersk laat ta de folgjende 
ferbûging: 
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notiid: 

meartal: 
ynf. 

ik frei 
do frêgest 
hi frêget 
freie 
freie 

doetiid: 

meartal: 
mulwurd: 

ik frêge 
do frêgest 
hi frêge 
frêgen 
frêget 

Dus, Aldfrysk -~ëgi- waard ta <ei>, Aldfrysk -ega waard ta <êge>. De /eiAfoarmen, dy't 
tsjintwurdich yn it Fêstewâlfrysk net mear foarkomme, wiene yn it santjinde-ieuske Mid-
frysk noch hiel gewoan (sj. wurdboekapparaat fan it Frysk Ynstitút yn Grins). Yn de acht-
tjinde ieu waarden de /eiAfoarmen sa stadichoan troch analogywurking fan de 2de en 3de 
persoan inkeltal en de doetiid ferfongen. Boarne 1723D jout noch nêstinoar freien, frægjen 
(nei alle gedachten mei /e:/, f gl. Skylgersk) enfreegjen. It ferskil tusken Skylgersk en Mid-
frysk / e : / en oars / e : / moat behannele wurde yn gearhing mei wurden as each, heech, 
weach, keapje, beaken, mei wikseling fan / e : / , / I . s / en / E : / (fgl. Hof, 1933: 47), nest gefal
len as brêge en rêch, dy't oeral /'e:/ hawwe. 

De wurden leech en miich litte fierders gjin konklúzjes ta; dêrfoar is it byld te beheind en 
te tsjinstridich. 

Kaart 7. Aldfrysk F foar -g > Nijwesterlauwerskfrysk /ei/. 
Korpus: weger je, steech, steger. 
Yn de kaart is neffens streek mei sifers oanjûn hoefolle fan de trije wurden fan it korpus har ta /ei/ ûnt-
jûn hawwe ynstee fan /ee/. 
Hof (1979) 

By de wurden mei Aldfrysk ë2 foar -g fait it sûnder kaart 7 net ta om lûdwettigens en lien-
lûding fan inoar te skieden. Yn wegerje en steger wurdt de fariant mei /ei/ stipe troch it Ne-
derlânsk, mar yn steech, stege is dat krekt oarsom. Kaart 7 lit oars sa'n regelmjittich byld 
sjen, dat mei rjocht en reden útgien wurde kin fan yntern-Frysk ferskaat. Opfallend is wol 
dat it Súdwesthoeksk en it Hylpersk hjir net lykop rinne. De kearn fan de /eeAfarianten 
leit yn it westlike Klaaigebiet. De /eiAfarianten kinne ferklearre wurde út de oanstriid dy't 
ynterfokalysk g hat ta palatalisearring.13 
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It AldwesteiiauwerskFryske /ee/-lüd 

Driigje/drige is in Nederlânske lienlûding mei ûnlûdwettige lûdsubstitúsje: Ndl. /ei / is 
opfette as <ij> en waard Frysk / i : / . It oars lûdwettige drouwe (Heechdútsk drohen) hat in 
'Nederlânske' / d / ynstee fan / t / . 

4.10foar -den -th 

De ûntjouwings foar -d en -th rinne folslein lykop, dat ik behannelje se lij irre tagelyk. 
De algemiene ûntjouwing fan Aldfrysk ë ' foar -d (oer it iene gefal mei Aldfrysk ë ' foar 

-th, sj. fierderop) is nei / ie/ , bygelyks yn riede, liede, briede, Hylpersk rede, lede, brede. 
Der binne in pear nijsgjirrige gefallen dy't apart omtinken freegje. It docht bliken dat de 

Súdwesthoekske dialekten, mei it Hylpersk, folie mear útfal en ôffal fan -d hawwe as de 
noard-eastlike dialekten (fgl. ek Miedema, 1986: 72). Hylpersk ier, dat weromgiet op Ald
frysk ~eddre hat yn it Hylpersk syn ddal sa ier ferlern dat de Aldfryske ë ' dêr de ûntjouwing 
fan Aldfrysk ë ' foar -r ta [i.s] meimakke hat. 

Der is mar ien foarbyld fan Aldfrysk ë ' foar -th. It giet om it wurd dat yn it Frysk Wurd-
boek (Zantema, 1984) as kaaie stavere wurdt en betsjut: "aanzeggen, gelasten. De buorlju 
kaaie, de buren aanzeggen hun plicht voor een overledene te doen". Fia Waling Dykstra 
(1900-11) komt it wurd út (Winkler, 1874: 441) syn Dialecticon. Dêr docht bliken dat it in 
wurd is út it dialekt fan Molkwar, dat eartiids folie tichter by it Hylpersk stie (fgl. Mie
dema, 1986) en dus net samar Standertfrysk neamd wurde kin. Neffens my ha wy hjir te 
krijen mei de neikommeling fan it yn de Aldfryske oarkonden rynsk oerlevere Aldfryske 
këtha, 'ferkundigje, bekend meitsje', út noch âlder *kytha.14 

De wurden breid en greide hâlde en drage har ôfwikend; men soe *bried en *griede fer-
wachtsje, om't hjanei-inoar opOerfryskJenS weromgeane en dus op Aldfryske'. It lûd
wettige griefde) komt wol yn it Eilannerfrysk foar en ien kear yn it Midfrysk (1640 A(225)): 
' ' Den comter Grie nog Greyde foort". Nij sgjirrich is dat beide farianten hjirre as alliterear-
jend pear nêstinoar foarkomme. Breid komt by Gysbert Japix as breed foar. Yn alle dialek
ten, útsein it Fêstewâlfrysk, is it út it stee wrot toch lienlûdings. In lûdwettich *brie(d) is 
nearne oerlevere. Yn de gearstalling brêgeman (en farianten) komt it ek yn it Hylpersk en 
Eilannerfrysk foar, ynklusyf it Amelânsk. De fariant breugeman is ûntstien út brêgeman 
krekt as grut en greut út Midfrysk great, beulch út bealch, en heul út heel. 

Bogerman hat al breid, wylst by him oars Aldfrysk / e : / meast mei <ee> werjûn wurdt. 
Spenter (s. 286) hâldt it op in ûntliening út it Easterlauwerske Frysk fan Grinslân. Sawol 
Nijfrysk /ei / as Midfrysk /ee/ yn breed passe better by Aldfrysk ë2. Der wie in hiele rige 
Aldfryske wurden mei /bre:d(-)/: brëda = Ndl. 'braden' en 'broeden', en brëd, 'breid' = 
Ndl. 'bruid' mei ~ë' en bred = Ndl. 'breed' mei ë2. Ek it iepen lûd fan brêgeman stipet dy 
hypoteze. It komôf fan Aldfrysk ë1 en ë2 en de moderne realisaasjes as / ie/ en /ee/ wize 
derop dat de earste slettener wie as de twadde. De /v.I is ek sa'n iepener lûd, dat dus in oer-
bliuwsel wêze koe fan e2 (fgl. opmerkings by it besprek fan freegje). Dat alles ferklearret 
lykwols noch net greide. Breid en greide komme by de behanneling fan ë2 noch fierder op it 
aljemint. 

Aldfrysk ë2 foar -d en -th jout in hiel oar byld. Der is gans regionaal ferskaat. De 
tsjinstelling is hjir net noard-súd, lykas by e2 foar -p, -k (en -t?), mar earder rânedialekten 
foar in sintraal (west-Klaaifrysk) dialekt oer. Yn de saneamde rânedialekten waard Ald
frysk e2 yn in sletten wurdlid ta Nijwesterlauwerskfrysk /ee/; yn in iepen wurdlid ta /ei/ . 
/ei/-foarmen yn iepen wurdlid binne yn it Eilannerfrysk en Hylpersk regelmjittich, byge
lyks: Eilannerfrysk breed, Hylpersk brea nest leide, Eilannerfrysk wreed, Hylpersk wrea 
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nest bei(de). Ut it Súdwesthoeksk (krekte grinzen haw ik net) binne my farianten bekend as 
skeifdje en leiding. Yn de Walden komt leider, 'ljedder' foar (út Aldfrysk hlëderë) en by 
Eelke Meiners (1779: 54,9) (= Midfrysk út de omkriten fan Westergeast) leitsljuw, 
'liedslju', mei /ei / út de ynfinityf. Dat strykt aardich mei de /ei/-foarmen yn kaart 7 út 
Aldfrysk ë2 foar g. Wy ha hjir nei alle gedachten mei in keppele ûntjouwing te krijen, 
lykas by Aldfrysk ë2 foar -p, -k, (-t). Yn it saneamde sintrale dialekt waard Aldfrysk ë2 

foar -den -th ta / ie/ . Allinnich sa kinne farianten as needen njidstâl, skiede en beide nest in-
oar ferklearre wurde.1- Gysbert Japix syn brie, 'breed', past ek yn dat ramt. 

It suffiks -heid, -heden ferriedt him as lienlûding benammen troch de Hylper en Amelan-
ner foarmen. De Fêstewâlfryske útspraak [hit] kin wol lûdwettich wêze, mei ferkoarting 
fan [i.s] ta [i] yn ûnbeklamme posysje. 

Ik kom hjir noch koart op greide en breid werom. Beide binne te ferklearjen út oergong 
fan Aldfrysk ë' nei ë2 mei oanslutend ûntjouwing ta /e i / yn iepen wurdlid. By breid soe de 
/e i / dan wol út it meartal komme moatte. Foar breid achlsje ik oars in ferklearring út in âl-
der taaistadium wierskynliker.16 

4.11 Doetiid earste klasse sterke tiidwurden 

In inkeld wurd moat noch sein wurde oer de doetiid fan de 1ste klasse sterke tiidwurden, 
mei Oerfrysk ai yn it inkeltal. Dy hat net Nijwesterlauwerskfrysk /ee/ , mar / ie/ : bliek, 
ried, biet ensafuorthinne. Dy / ie/ is yn analogy mei de doetiid fan de 4de, 5de en 7de klasse 
fan sterke tiidwurden, bygelyks: stiek; iet; gie (Spenter: 207). 

5 Aldwesterlauwerskfrysk /e:/, ten of twa fonemen? 

Alhoewol't guon detailfragen net folslein oplost wurde koene (benammen yn de posysjes 
foar -s, -w, -h, -t en -g), bin ik fan betinken dat út it foarôfgeande besprek de konklúzje 
wêze mei dat yn it hiele Westerlauwerske Frysk sprake is fan twa Aldfryske âlde /e : / -
fonemen. Wol is yn guon posysjes yn guon gebieten ë2 gearfallen mei ë1, mar allinnich 
foar nasalen is dat oeral sa. Opfallend is, dat by gearfallen de ûntjouwing meast ta Nij
westerlauwerskfrysk / ie/ laat hat en amper ta /ee/ of /ei/ . Dat ferklearret wêrom't oant no 
ta ûndersikers derfan útgien binne dat de regelmjittige ûntjouwing fan alle Aldfryske /e:/ 's 
ta Nijwesterlauwerskfrysk / ie/ wie (fgl. par. 2). 

As it giet om de fonetyske realisaasje springt it Hylpersk der út, mar systematysk slút it 
meastal oan by it Súdwesthoeksk. De ûntjouwing fan Aldfrysk ë~' is hast oeral deselde, 
nammentlik ta / ie/ . Kaart 1 lit ynsidintele oergong ta /ee/ foar / en r sjen mei it swiertepunt 
yn it noard-easten. Oarsom hâldt it noard-easten foar g it dúdlikst fêst oan / ie/ . 

De haadûntjouwing fan Aldfrysk e2 is dy ta Nijwesterlauwerskfrysk /ee/ . By de ûntjou
wing fan ë2 binne trije gebieten dêr't Aldfrysk ë2 him ta Nijwesterlauwerskfrysk / ie/ ûnt-
jout en sa mei ë' gearfalt. Foar -p, -k en faaks ek -t giet it om in noard-súdtsjinstelling: 
noarden /ee/ , suden / ie/ . Foar -/hawwe de noardlike Walden /ie/ (kaart 2) en foar -th en 
-dhat de lûdwettige ûntjouwing yn it westlike Klaaifrysk nei alle gedachten laat ta / ie/ . Yn 
de perifery oerhearsket foar -th, -d en -g yn iepen wurdlid /ei/ . 
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It A Idwesterlauwersk Fryske /ee/-lûd 

De folgjende regels kinne opsteld wurde: 

Aldfrysk ~ë' > Nijwesterlauwerskfrysk / ie/ . 
Aldfrysk ~ë2 > Nijwesterlauwerskfrysk /ee/. 
Foar -n, -m > Nijwesterlauwerskfrysk /ie/; 
foar -p, -k, -t > Hylpersk, súdlik Fêstewâlfrysk / ie/ ; 
Eilannerfrysk, noardlik Fêstewâlfrysk /ee/; 
foar -g + fokaal > West-Klaaifrysk, Hylpersk /ee/; oare dialekten /ei/ ; 
foar -d, -th > West-Klaaifrysk / ie/ , oare dialekten yn sletten wurdlid /ee/ , yn iepen wurd-
lid /ei/ . 

Op basis fan dy regels kin teld wurde hoefolle prosint fan de erflûdings yn it korpus fan by-
lage 1 ferklearre wurdt. De lienlûdings binne net meiteld fansels. De persintaazjes binne: 

Hylpersk 92% 
Skylgersk 88% 
Skiermûntseagersk 87% 
Súdwesthoeksk 84% 
Noardwestlike Klaai 75% 

Yn it Skiermûntseagersk binne de measte ôfwikings te finen yn de posysje foar -r, -/. Yn de 
oare dialekten binne de measte ôfwikings fan de regels te finen foar -/, yn it noardwestlike 
Klaaifrysk en Súdwesthoeksk ek foar -d, -th en yn it noardwestlike Klaaifrysk ek noch foar 
-p, -k. It karakter fan 'Ausgleichsmundart' wurket hjir troch. Dochs kin nei myn betinken 
in hypoteze mei in foarsizzingskrêft fan oeral oer de 75% as oannimlik beskôge wurde. 

Bylage 1 Wurdkorpus 

Yn dizze bylage is it wurdkorpus dat de basis fan myn ûndersyk foarmet, opnommen. De 
wurden binne byinoar set op grûn fan it bylûd nei de stamfokaal. By alle letters steane earst 
de wurden mei Afr. e' en dêrnei de wurden mei Afr. ë2. De wurden binne opnommen yn 
de stavering fan de moderne boarnen, sa't dy oan 'e ein fan de bylage te finen binne. Om 
noch wat spesjale gefallen oan te jaan binne de folgjende notaasjes brûkt: 

Understreke wurden (bgl. greide) komme ék yn it Midfrysk sa foar (allinnich spesjale pro-
bleemgefallen binne yn it Midfrysk neisocht). Wurden tusken rjochte streken (bgl. /grief) 
komme yn dy foarm allinnich yn it Midfrysk foar. 
De nûmers yn de léste kolom ferwize nei Spenter (1968) 
Erfwurden binne skean printe (bgl. f/êsk), lienwurden gewoan (bgl. fleis). 
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Fêstewâlfrysk 

•r (iepen)bier 
hier 
jier 
skjirre 
swier 
wie(r) 
(d.t. fan wêzè) 
snier 
fiier 
hiere 
wier 
fiere 
Mier 
riere, reare 
beare 

eare 
bear 
hear 
kear 
sear 
keare 
leare 
ear't/ier 
hearre, heare, 
hêre 

! miei 
stielen 
iel 
fiele, fjHle 
spiele, spjille 

diel, deel 
hiel, heel, heul 
seel 
heilich, 
hillich 
feilich 
heil 

i dien (mulwurd) 
grien 
biene, bjinne 

bien 
ien 
gçmien 

Hylpersk 

hier 
jier 
skiere 
swier 

wied 

flier 
hiere 
wier 
fiere 
bliere 
riere 
beare 

ear(e) 
bear 
hear 
kear 
sear 
keare 
leare 
ear't/ier 

heare 

meel 
stael 
eet 
fele 
spele 

deal 
heel 
seal 

heilich 
feilich 
heil 

deend 
green 
bene 

been 
een 
gemeen 

Skylgersk 

hier 
jier 
schier 
swier 

wae 
snier 
flier 
hure 
wear 

blier 
riere 
beare 

ear 
bear 
hear 
kear 
sear 
keare 

-Zier 

heare 

miei 
staal 
iel 
fiele 
spiele 

deel 
heel 
seel 

heilig 
feilig 
heil 

dien 
grien 
biene 

bien 
ien 
gemien 

Amelânsk 

haar 
jaar 
skear 
swaar 

floer 
hure 

blaar 
roere 

ear 
bear 
hear 
kear 
sear 
keare 
leare 
-/ear 

hoare 

maal 

aal 
foële 
spoële 

deel 
heel 
seel 

hèleg 
fèleg 

groe'n 
boe'ne 

biën 
iën 
gzmiën 

Skiermûntseagersk 

hier 
jier 
schier 
swier 

wie 
snier 
flúer 
hiere 
wier 
fere 
bleer 
rere, riere 
bere 

eer 
beer 
heer 
keer 
seer 
kere 
lere 
eer 

here 

miei 
stiel 
iel 
fele 
spele 

deel 
heel 
seel 

heilich 
feilich 

dien 
grien 
biene 

bien 
ien 
gemien 

(206J 
(206) 

(206) 

(206) 
(204) 
(234) 
(204) 
(207) 
(188) 
(190) 
(188) 
(189) 

(192) 
(192) 
(193) 
(193) 
(193) 
(193) 
(192) 

(190) 

(207) 
(201) 
(207) 
(188) 
(188) 

(193) 
(193) 
(193) 

(288) 

(203) 
(204) 
(203) 

(210) 
(210) 
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Il Aid wester lauwersk Fryske /ee/'-lüd 

stien 
klien 
gemienskip 

skjïn, skiën 
(Molkwar) 
miene 
rein 

steen 
klein 
gemeen-
skip 
skeen 

mêne 
rein 

stien 

gemien-
schip 
schien 

miene 

stien 
klèèn 
gemiën-
skap 
skoän 

miëne 

stien 

schien 

miene 
rein 

(211) 

(210) 

(211) 
(288) 

-m (gjin gefallen mei Afr. e1) 

hiem 
tieme, time 
Hem 
geheim 

-s ies 
kies 
(t)siis 
gies, guozzen 
snies 
meester, master 

geest, geast 
flêsk, fleis 
reis 

heem 
terne 
leam 
geheim 

kees 
sees 
gaanzen 
sneas 
mester 

geast 
flesk 
reis 

tiem 

ies 
kies 
ts(j)ies 
goazen 
snees 
meister, 
maaster 
geest 
fleis(k) 
reis 

hiëm 
tiëm 

eas 
küs 
kees 
ganzen 
snees 

geest 
fleis 
reis 

hiem 
tiem 
tiem 
geheim 

ies 
kiize 
tjiis 
goze 
snies 
mester 

geest 
flafajsk 
reis 

(209) 
(210) 

(206) 
(214) 
(264) 
(223) 
(210) 
(181) 

(167) 
(286) 

-f geef geaf geef geef 

skeef 
sleef 

-tv (gjin gefallen mei 

see 
snie 
strie 

-<h) nei 

f He, fliich 

-k sykje 

reke, rikke 
rikje, rukje 
reek, riik 
eken, iken 
ekkel, ikel 
bleek 

skeaf 
sleaf 

Afr.ë1) 

sea 
snea 
stree 

nei 

flee 

seekje 

reke 
roake 
roak 
eken 
ikel 
bleek 

see 
snee 
strei 

nei 

flee 

sykje 

reke 
reke 
reek 
eken 
ekkel 
bleek 

skeef 
sleef, 
sleif 

see 
snee 
stroa 

na/naar 

floai 

soeke 

roke 
rook 
eken 
ekkel 
bleek 

schiif 
sleef 

see 
snie 
strie 

nooi 

flee 

sekje 

rekke 
reke 
reek 
eek 
ekkel 
bleek 

(266) 
(192) 

(200) 
(214) 
(214) 

(293) 

(200) 

(203) 

(190) 
(190) 
(192) 
(79) 

(192) 
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beaken 
teiken,tiken, 
teken 

-p skiep, skiip 
sliepe, sliipe 

sepe, sjippe 
l(j)ip, leep, 
Hip 
rip 
iepen, iipen 
slepe 

-/ swiet 
wiet 
litte 
mjitte 
yn 'e mjitte 
strjitte, 
strutte 
snjitte 
hite, hjitte 
brjit, brut 
hyt,hjit 
stjitte 

swit 
weet, weit 
be(i)tel, 
be(i)del 
geit 

-g freegje, 
/freie/ 

frege(à.ï) 
leech 
miich 

wegerje 
steech, steich 
stege, steige 
steger, steiger 

dri(i)g(j)e, 
árouwe 

baiken 
teaken 

skeep 
slepe 

sepe 
leep 

rip 
epen 
sleape 

sweet 
weet 
lete 
mete 
yn 'e mete 

strete 
sniatte 
hete 
briat, brête 
heet 
stete 

swit 
weet 
beatel 

geit 

free(g)je 
frigje 

/rege 
leech 

weagerje 
steager 

steager 

driig(j)e 

beaken 
te(i)ken 

schiep 
sliepe 

seep 
kiwyt 

rep 
epen 
slepe 

swiet 
wiet 
litte 
mitte, -e-

straat 

hite 

hyt 
stitte, 
stotte 
sweet 
weet 
beitel 

geit 

freie 

frêge 
lüg 

weigerje 
steig 

steiger 

driigje 

teken 

skaap 
slape 

seep 
kiwyt 

open 
slepe 

soët 

late 

straat 
snitte 
hiete 

hiet 
stoate 

sweet 
wèèt 
betel 

gèèt 

frage 

leech 

steech, 
steich 

drige 

beken 
teken 

schiep 
sliepe 

sepe 
jiep, liep 

rep 
epen 
slypje 

swiet 
wiet 
Hete 
miete 

striete 

hiete 
breet 
jit 
state 

swit 
weet 
betel 

geit.gêt 

friegje 

friege 
liech 

steiger, 
steger 
driige 

(190) 
(192) 

(205) 
(204) 

(191) 
(265) 

(190) 
(189) 
(145) 

(203) 
(205) 
(205) 
(205) 

(205) 

(208) 
(191) 
(273) 
(159) 

(91) 
(191) 
(191) 

(288) 

(206) 

(206) 

(288) 

(266) 

-d die(d) daad 
ieder (205) 
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It AldwesterlauwerskFryske /ee/-lûd 

miede 
riede 
rie 
sied 
trie(d) 
briede 
bliede 
briede 
liede 
greide, /grie/ 
breid, /breed/ 
(G.J.) 
breuge- /brêge-
brei(d)geman 

need, noad, 
/nead, niead/ 
njidstâl, need-
nöd-
breed, /brie/ 
(G.J.) 
reed 
ree 
spriede 
liede 
leidich 
lieding, -ei-, 
/leitsljuw/ 
Ijedder, leider 
arbeid 
-heid 
-heden 

th (Molkwar): 
kaaie 

kleed, klaad 
eed 
leed 
wreed 
skie 
skiede, 
skei(d)e 
beide, /beê/ 
heiden 
heide 
deie 

meden 
rede 

see 
tree 
brede 
blede 
brede 
lede 
greide 
brúd 

brêgeman 

nea, noad 

noadstâl 

brea 

read 
rea 
spreide 
leide 

leiding 

learde 
arbeid 
-heid 
-headen 

klead 
ead 
lead 
wrea 
skeafde) 

skeide 
beide 
heiden 
heide 

miede 
riede 

sied 
tried 
briede 
bliede 
briede 
lüde 
Grie 
brúd 

breugemon 

noad 

breed 

reed 

spreie 

leidsmon 

lead 
arbeid 
-heid 

kleeds(j)e 

wreed 

schele 
beigear 
heiden 
heide 

miëde 
rade 

saad 
draad 
brade 
bloede 
broëde 
lüde 
grië 
bruid, bruud 

brêgeman 

noad 

noadstâl 

reed 

spreide, -ê-

lêdder 

-hèèd 
-heden 

skeie 
beie 
heden 
hède 

riede 
ried 
sied 
tried 
briede 
bliede 
briede 
lieude 

(205) 
(206) 
(206) 
(206) 
(205) 
(203) 
(203) 
(250) 

(286, 97) 
brúd (286, 97/245) 

breu-/ 
bruigom 

need, neud 

breed 

reed 

leide 

leiers 
arbeid 
-heid 
-heden 

kleed 
eed 
leed 
wreed 
schee 

scheide 
beide 
heiden(sk) 

(190) 

(192) 

(192) 

(199) 

(191) 
(191) 
(191) 

(200) 

(286) 

Boarnen:Zantema(1984), Hof (1933), Blom (1981), Roggen (1976), Wichen-Schol (1986), 
Oud (1987), Fokkema (1968), Spenter (1968). 
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Noaten 

1. De oantsjutting Oerfrysk brûk ik hjirre foar it taaistadium tusken West-germaansk en Aldfrysk. 
Yn it Oerfrysk hiene fokalen dy't dêrfoar yn 'e beneaming kamen wol umlaut, mar se wiene noch 
net ûntrûne of monoftongearre. 

2. As léste hat Wollmann (1990) him noch dwaande holden mei Westgermaansk ë- yn iere La-
tynske lienwurden, lykas tichel, brief, pryster. Hy behannelet ü.o. de ferhâlding tusken Afr. / e : / 
út W.germ. ë2 en de Afr. / e : / dy't yn dat artikel ë' neamd wurdt (û.o. út Germaansk ë' = 
W.germ. à (s. 529). Om't yn dit artikel W.germ. e2 net behannele wurdt, gean ik op syn út-
komsten net yn. 

3. Foarútrinnend op de útkomsten fan dit ûndersyk, kin wiisd wurde op oanwizings foar yn alle ge
fallen ien ekstra /e:/-foneem. De âlde lange /e : / waard foar nasaal altyd ta / ie/ . De rutsen / e / 
foar /nd/ jout yn it Fêstewâlfrysk /ei / ein(fûgel), heine (Wgerm. *handjan), skeine (Wgerm. 
*skandjari). 

4. It tal Fryske reliktwurden mei Aldfrysk ë' is beheind. It Nederlânsk hat dêr Iûdwettich gjin /e : / -
lûden en dus hal it Amelânsk dêr hast oeral Nederlânske lienlûdings. Allinnich fjildnammen as 
miede en grië binne bewarre, krektlyk as in wurd as kiis, dat ek yn it Nederlânsk in Noardseeger-
maansk relikt is. It Amelânsk hat folie mear Fryske reliktwurden mei Aldfrysk ë-'. Om't it Ne
derlânsk dêr ek /ee/ en /ei / hat, waarden blykber de inkelde ferskillen net as grut genôch 
oanfield om te feroarjen. Sa bleau foar nasalen / ie/ bewarre. Ek it Noardhollânsk hat dêr / ie/ 
(Schönfeld, 1954:76). Yn de wurden mei Oerfrysk æy hat it Amelânsk dan almeast wer Neder
lânske lienlûdings. Nijsgjirrich is dat datselde ferskynsel fan fonologysk-selektive lienlûdings ek 
foarkomt yn de oare Westerlauwerskfryske dialekten. Sa hat it Skylgersk gjin inkelde erflùding 
mear mei Oerfrysk J>: hure, lüde en, ek yn de measte oare dialekten, brúd. Ek Hylpersk wake en 
Skiermûntseagersky/we/- binne dêr foarbylden fan. 
Dialektgeografysk hinget it Amelânsk tusken it Skylgersk en Skiermûntseagersk yn. It slút 
meastal oan by it Skylgersk. Gjin ien fan de ferskillen past lykwols yn in grutter dialektgeogra
fysk ramt. De ferskillen binne (de Amelânske wurden en de Skylgerske en/of Skiermûntsea-
gerske wurden dy't der yn lûding by oanslute binne skean prime): 

Skylgersk 
kies 
lüg 
nei 
snees 
seep 
hite 
sweet 
lead 
snee 

Amelânsk 
kiis 
leech 
nei 
snees 
seep 
hiele 
sweet 
lêdder 
snee 

Skiermûntseagersk 
kiis 
liech 
nooi 
snies 
sepe 
hiete 
swit 
leiers 
snie 

5. V.d. Meer (1986) lit hiel kreas sjen hoe't in yn oanlis lûdwettige ûntjouwing (yn dat gefal de brek-
king) fersteurd en trochkrúst wurdt troch allerhanne oare prosessen. Ik nim lykwols oan dat in 
lûdwettichheid postulearre wurde kin. Allinnich moat men by de ynterpretaasje fan de taalfeiten 
al dy fersteurende prosessen yn 'e rekken hâlde. Dêrûnder is ek "geographischer Ausgleich" te 
beflappen. 

6. Fierders hat Boersma noch gans materiaal gearswile, dat foar in neiere datearring en re-
konstruksje fan de oergong fan Aldfrysk / e : / ta Nijwlfr. /ee/, / ie/ en /ei/ (sj. ûnder) tige fan be
lang is. Yn dit artikel, dêr't it om de fraach giet oft der ien of twa Aldfryske /e:/-fonemen wiene, 
komme datsoarte detailfragen net op it aljemint. 

7. It is net maklik om úttemeitsjenhoe't Spenter dat nokrekt sjocht. Hyhatit oer "ë-Laute", dus 
meartal, en komt op 'e ein mei foarbylden fan "ë-Laute" mei "Awfr. ë" en "Awfr. e". As er 
seit dat "alteë-Laute (...) im Westfries, aber (ausser vor n-Verbindung)(fgi. noat 3, A.P.V.) zu 
Diphtongen mit geschlossener erster Komponente werden" bedoelt er nei alle gedachten alle aide 
/e:/ 's en makket er foar it Aldfrysk fan de fêstewâl dus gjin ferskil. Syn fynst fan twa 
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/e:/-fonemen yn it Skiermûntseagersk, dy't dúdlik ôfwykt fan de neamde publikaasjes fan Hof-
mann (1964) en Siebs (1901), neamt er net yn syn konklúzjes (s. 14ff). 

8. Mei de "Great Vowel Shift" wurdt ornaris de let-midsieuske oergong yn it Ingelsk oantsjut fan 
/e : / en / o : / nei / i l / en / u ö / mei tagelyk de oergong /i-J nei /a i / en /u: / nei /au/ , bygelyks yn 
here, book, ride, house; N.B. de Ingelskestaveringj out yn de measte gefallen noch de Middelin-
gelske lûding wer. Yn de dialekten dy't de basis útmakke hawwe fan de Nederlânske en Heech-
dútske standerttalen hat in soartgelikense ûntjouwing west: hier, boek/Buch, rijden/reiten, 
huis/Haus. It Westerlauwerske Frysk hat dy ûntjouwing foar in grut part ek meimakke, bygelyks 
hjir út Afr. Kër, boek út Afr. bok en kij út Afr. kl, do (N.B. de âlde stavering dou) út Afr. triu. 
Yn it Hylpersk hat dy grutte ferskowing binnen it lûdsysteem net west. 

9. Nuveraardich is dat de fonetyske realisaasje fan it abstrakte Westerlauwerskfryske foneem /ie/ 
út Aldfrysk e', Hylpersk [e:], leger is as dy fan /ee/ út Aldfrysk ~é2, Hylpersk [I:]. Der wurdt 
dochs fan útgien dat Aldfrysk 1' in slettener lûd wie as e- (fgl. Hofmann, 1964). Dat wurdt be
festige fan it Skiermûntseagersk mei nei-inoar [i.s] en [e:]. Lykwols is it ferskynsel fan it Hyl
persk werom te finen yn it lemsfrysk en Noardfrysk fan de fêstewâl: Aldfrysk e' > Sealtersk 
/ei/ , Mooringer Frysk /ei/ , Aldfrysk e-' > Sealtersk /e : / , Mooringer Frysk / i : / . 

10. De Skylger fariant/ZeM, soe tegearre mei heisterje, leize, 'léze', meister, reizje, en eiskje, 'easkje', 
wize kinne op in lûdwettich Skylgersk /ei / foar -s út in beskaat Aldfrysk /e:/-foneem, of faaks 
earder/e/. Dy/e /koe âld wêze, lykas yn Afr. lesa, 'léze', of ferkoarteút in âlder lang lûd, lykas 
yn Afr. mestere, dat foarkomt njonken mustere. Sa wize ek de Fêstewâlfryske, Hylperske en 
Skiermûntseagerske foarmen fan master al op in koart Aldfrysk lûd yn dat wurd. Ek de / e : / yn 
Fêstewâlfrysk./7&Ä- wüst op in lettere ferlinging fan in let-Aldfrysk / e / (fgl. best út Afr. best). Dat 
soe lykwols neier ûndersocht wurde moatte. Foar de konklúzje fan dit artikel spilet dy fraach gjin 
rol fan betsjutting. 

11. Tige learsum is it en ferlykje kaart 5 mei kaart 8 ('ljip'). Utgongspunt is in Aldfrysk "lepe, mei 
Aldfrysk F . Neffens de ginnerale regel fan noard /ee/, súd / ie/ binne de farianten leep en liep te 
ferwachtsjen. Yn it Súdwesthoeksk wurdt / ie/ foar -p as [i:] útsprutsen, dus bestiet dêr de fariant 
Hip. 

Kaart 8. Westerlauwerskfrysk ljip mei lûdfarianten (fgl. kaart 5). Hof (1979) 

Besjocht men kaart 8 dan docht bliken dat fierwei it grutste part fan de Súdwesthoeke yntusken 
kiwyt hat ynstee fan Hip, mar Hip komt foar yn de súdlike Greidhoeke (Warkum, Boalsert, Snits). 
Hylpersk leep hat wer <ee> = / ie/ . Fierder nei it noarden hat it Klaaifrysk dêr yndie it te fer-
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wachtsjen leep. De /ee/-/ie/-grins dy't dêr rint jildt sels foar trije of fjouwer wurden tagelyk 
(kaart 5). Fierder nei it easten, oant sels yn it Skiermûntseagersk ta, is de fariant /liep/ te finen 
wylst it Skiermûntseagersk oars hyltiten sa konsekwint oan de /ee/ fêsthâldt. It wurd is brutsen 
ta Ijip. Yn 'e omkriten fan Snits is dey' nei / útfallen, in ferskynsel dat oars as typysk foar it Súd-
westhoeksk beskôge wurdt, bygelyks locht foar Ijocht, lauwe foar leauwe (útspr. Ijouwé). Dat 
ferskynsel komt lykwols, bygelyks yn de namme Ljouwert, oant yn Boazum ta foar (mûnlinge 
meidieling Ph.H. Breuker), dat lip kin mei wissichheid as fariant fan Ijip beskôge wurde. Yn it 
Skiermûntseagersk, dat gjin brekking ken, sieten se mei de lienlûding Ijip fonetysk wat oan-
klaud. Dat hat laat ta de farianten liep enjiep. Yn beide gefallen wurdt de lestige kluster Ij-
omsyld. 

Der wurdt gauris besocht om in ferklearring te jaan foar datsoarte losse wurdgrinzen, mar 
soks bliuwt dochs meast in tige behyplike saak. Yn dit gefal soe men tinke kinne oan it feit dat 
ljippen op 'e klaai wittefolle foarkomme en yn 'e Walden seldsumer binne. Om't it wurd dêr min
der brûkt wurdt, soe it minder stabyl wêze en makliker ûntliend wurde. Wurdt in soartgelikense 
ferklearring lykwols tapast op it wurdpear sepe-sjippe, dan soe de konklúzje wêze dat, útsein yn 
Eastdongeradiel, de lju yn it noarden fan Fryslân wol aardich stjonke sille. Dat soksoarte fer-
klearrings wol ik sels net in soad foar jaan. 

Apart omtinken freget ek noch Fêstewâlfrysk iepen, Hylpersk epen (beide mei /ie/!) en Eilan-
nerfrysk epen (mei /ee/). Spenter (s. 189) laat de /ee/ yn Skr. epen ôf út Oerfrysk ƒ• Dy y jout 
dan Aldfrysk ë', dy't oanslutend yn it Skiermûntseagersk net epen mar *iepen jaan moatte soe. 
Arguminten foar in Oerfryske ~y fynt Spenter yn it Noardfrysk. Oars hawwe hast alle Ger-
maanske talen in koart lûd, dat yn de measte gefallen yn iepen wurdlid rutsen waard: Ndl., In-
gelsk open, Heechdútsk offen, Yslânsk opinn. Ek foar it Easterlauwerske Frysk moat fan in 
koart lûd útgien wurde: Sealtersk epen (Spenter, 1968: 189), Wangereachsk ippîn (Lofstedt, 
1932: 11,12). Nijsgjirrich is dat yn it Frysk yn alle dialekten umlaut en ûntrûning plakfûn hat. 
Oangeande de fraach oft it Westerlauwerske Frysk in lang of koart lûd hân hat, moat neffens my 
dochs yn it foarste plak it Westerlauwerskfryske taalmateriaal útslútsel jaan. De ferdieling fan de 
farianten mei /ie/ en /ee/ past skoan by it patroan fan Aldfrysk ~e2 foar -p: it noarden (Eilanner-
frysk) /ee/, súdliker / ie/ . Om't in Oerfryske ~y regelmjittich ta Aldfrysk ~é' waard, leit dat net it 
meast yn 'e reden. Folie wierskynliker is it om oan te nimmen dat in koarte Aldfryske / e / rutsen 
waard yn in iepen wurdlid en derby gearfoel mei Aldfrysk ë', lykas yn it Sealtersk epen (mei rut
sen Aldfrysk /e/) en eken (met Aldfrysk /e : / . Wy hawwe yn it wurd iepen dus eins net mei in àlde 
/e : / te krijen. 

12. Feitlik is de Westerlauwerskfryske brekking fonetysk ek in gefal fan ferkoarting (V.d. Meer, 
1977). Hjir neam ik gefallen asfjille en strjitte brekking en litte en rikke ferkoarting. Ferkoarting 
komt ek foar yn dialekten dy't gjin brekking hawwe (fgl. V.d. Meer, 1977: 19ff). 

13. Datsoarte organysk-finalistysk wurdgebrûk seit neat oer myn teoretyske opfettings oer taalfe-
roaring. 

14. De ƒ yn Oerfrysk *kytha is ûntstien troch nasaalútfal en "Ersatzdehnung" en is dus feitlik gjin 
âld lang lûd; f gl. Goatysk kunpjan. Sa't wurden as goes (Ndl. gans), jiif (Goatysk jImj) en tis 
(Heechdútsk uns) sjen litte, hat it eigenskip dat de troch nasaalútfal rutsen koarte fokalen gear-
fallen binne mei de âlde lange lüden. 

In oar punt is lykwols de stavering kaaie dêr't *keie te ferwachtsjen wie (fgl. Súdwesthoeksk 
leide, skeide). Dit probleem is foar my noch gjin útiten kwestje. Sa binne, as it my net mist, yn 
parten fan it Klaaifrysk lüden as yn dei en daai, wei en waaie gearfallen. Yn de Walden binne se 
fonetysk it dúdlikst fan inoar skaat, mar ek yn it Súdwesthoeksk is der ferskil yn útspraak tusken 
dei en daai: [dai] - [da:i] (eigen waarnimming). Hat Winkler him fersind en kaaie skreaun foar 
[kais]? En wêrom is it oars kaaie en net "kiede, sa't út Aldfrysk ë' te ferwachtsjen wêze soe? 

15. Spenter behannelet eins mar twa foarbylden mei Skiermûntseagersk /ei/ . Beide neamt er lienlû
ding (s. 286), foar leiers makket er in hiele aparte lûdwet (s. 199). Beide lykje my net krekt. 

16. Breid komt al foar by Bogerman njonken oars allinnich ee-foarmen. Yn it Aldfryske hânskrift H 
komt ek al foar: 
- breid, breidgoma nest 
- bethe, leda, hethen. 
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