
Jorwertbrekking 

Siebren Dyk 

"De Friezen binne sinnige ljue en ek hjar tael is sinnich. Det 
docht dêrút bliken, det de wirden faek sa foroare binne, det men 
se hast net wer ken. Det it Leechlânske wird avond itselde is as 
it Hd. Abend (...) is maklik yn to sjen, mar net det joun itselde is 
as avond." (M.J. van der Meer 1929,19) 

"De verklaring van dit wonder verschijnsel is belangrijk niet 
alleen voor de studie van het Owfri., maar ook voor die van vele 
Ogm. dialecten." (J. Jacobs 1900-1902,135) 

Summary 

In the history of West Frisian, the vocalisation of Ivl and successive contraction with 
the foregoing vowel gave raise to the development of many new falling diphthongs 
ending in Iwl. Those with a front vowel as a nucleus couldfurther change into a clus
ter with a back vowel, preceded by Ijl. So, Old Frisian evend 'evening' turned into 
jowen(d). As is discussed in section 4, this change has not gone unnoticed in the field 
of Frisian historical phonology, but regrettably, it did not receive a clear and in depth 
analysis. In the wake of the neo grammarian Van Heiten, most scholars opted for a 
derivation by way of a raising, and successive lowering, over Hul. Here, especially in 
section 2, it is claimed that this roundabout way is desirable nor necessary, and that 
the change can be thought of as a result of a shift of accent in rightward direction 
within the phonetic realisation of the original cluster. Therefore, the derivation can 
remain at the same height, resulting in a direct transition of, respectively, li.wl to 
Iju.wl, le.wl to Ijo.wl and, probably, le.wl to IJD.w/. In section 3, some phonological 
evidence for this flat analysis is provided, for instance from English, which has the 
change at the highest phonological level, e.g. in the word new. Section 5, by f ar the 
longest of the article, consists of a historical reconstruction of the Frisian words 
involved in this sound change. This is a complicated off air, amongst others due to 
uncertainty as to the existence and quality of the two alleged e's, and to some later 
sound changes like lowering, raising andfronting, which disturb the picture consider-
ably. Nevertheless, it can be concluded that the data provide support for the analysis 
given here. In section 6, eventually, the spread of the phenomenon is explored, at least 
asfar as the scarcity of the data permits so. There are strong indications that the hey-
days of the change should be situated in the late Old Frisian period. It seems that 
there does not exist a special term for the phenomenon discussed in this paper. Hence, 
for ease of reference, and since in Frisian linguistics the conversion to raising diph
thongs is commonly referred to as "breaking", our type of change is dubbed here as 
" Jorwertbrekking", from the village Jorwert, which name developedfrom Everwerd. 

1. Oanrin 

Dit artikel' is it gefolch fan in ferhuzing. Ein 1998 bin ik ferfearn nei Jorwert, en tank-

272 

It Beakenjiergong 64 (2002) Nr 3/4,272-314 
wumkes.nl

Jorwertbrekking

SiebrenDyk

"De Friezen binne sinnige Ijue en ek hjar tael is sinnich. Det
docht derut bliken, det de wirden faek sa foroare binne, det men
se hast net wer ken. Det it LeechElnske wird avond itselde is as
it Hd. Abend ( ...) is maklik yn to sjen, mar net detjoun itselde is
as avond." (MJ. van der Meer 1929, 19)

"De verklaring van dit wonder verschijnsel is belangrijk niet
alleen voor de studie van het Owfri., maar ook voor die van vele
Ogm. dialecten." (1. Jacobs 1900-1902, 135)

Summary

In the history of West Frisian, the vocalisation of IvI and successive contraction with
the foregoing vowel gave raise to the development of many new falling diphthongs
ending in Iwl. Those with afront vowel as a nucleus couldjimher change into a clus
ter with a back vowel, preceded by Ij/. So, Old Frisian evend 'evening' turned into
jowen(d). As is discussed in section 4, this change has not gone unnoticed in the field
ofFrisian historical phonology, but regrettably, it did not receive a clear and in depth
analysis. In the wake of the neo grammarian Van Helten, most scholars opted for a
derivation by way ofa raising, and successive lowering, over liul. Here, especially in
section 2, it is claimed that this roundabout way is desirable nor necessary, and that
the change can be thought of as a result of a shift of accent in rightward direction
within the phonetic realisation of the original cluster. Therefore, the derivation can
remain at the same height, resulting in a direct transition of, respectively, /i.wl to
Iju.wl, le.wl to Ijo.wl and, probably, I£.wl to Ij:J.wl. In section 3, some phonological
evidence for this flat analysis is provided, for instance from English, which has the
change at the highest phonological level, e.g. in the word new. Section 5, by far the
longest of the article, consists of a historical reconstruction of the Frisian words
involved in this sound change. This is a complicated affair, amongst others due to
uncertainty as to the existence and quality of the two alleged e's, and to some later
sound changes like lowering, raising andfronting, which disturb the picture consider
ably. Nevertheless, it can be concluded that the data provide supportfor the analysis
given here. In section 6, eventually, the spread ofthe phenomenon is explored, at least
as far as the scarcity of the data permits so. There are strong indications that the hey
days of the change should be situated in the late Old Frisian period. It seems that
there does not exist a special term for the phenomenon discussed in this paper. Hence,
for ease of reference, and since in Frisian linguistics the conversion to raising diph
thongs is commonly referred to as "breaking", our type of change is dubbed here as
"Jorwertbrekking" ,from the village Jorwert, which name developedji-om Everwerd.

I.Oanrin

Dit artikeJI is it gefolch fan in ferhuzing. Ein 1998 bin ik ferfearn nei Jorwert, en tank-

272

It Beaken,jiergong 64 (2002) Nr 3/4, 272-314



Jorwertbrekking 

si! it skiednisboek oer dat doarp, Oostra (1993), kaam ik der al gaueftich efter dat de 
r.amme Jorwert earder hiel oars wie: Everwerd, of eat mei soartgelikense skriuwwi-
zen. Fan Ever- nei Jor-, dat is nochal in feroaring. It brocht my op it spoar fan in lûd-
feroaring yn it Frysk dêr't ik wol sa likernôch fan op 'e hichte wie dat dy der west hat. 
Bekende foarbylden binnejw« < Afr. even(d) en Hoekstra (1998) hat bygelyks okker-
iiers noch skreaun oer de etymology fan jamk, dat er fan *evenlik ôfliede wol. Mar it 
ferskynsel sels hie ik winliken noch nea systematysk beskreaun fûn. Gjin niget, want 
doe't ik besocht om literatuer oer it ûnderwerp te sykjen, die bliken dat de meast wiid-
weidige beskriuwing al by Van Heiten (1894) te finen is. Mar dat is ek al wer mear as 
] 00 jier lyn, en jo kinne fernimme dat Van Heiten wol fan it Aldfrysk, mar seker net in 
ai te djipgeande kennis fan it libbene Nijfrysk hie. En boppedat hat de ûntwikkeling 
Mi'e fonology yn 'e léste 100 jier ek net stilstien. It wurdt dêrom tinkt my tiid dat dit 
tvpe brekking ris yngeander en breder besjoen wurdt, en dan benammen as fonolo
gy sk ferskynsel op himsels. Oant no ta hat it yn 'e literatuer foaral op it aljemint west 
vn it ramt fan 'e ûntjouwingsgong fan in lûd, bygelyks de l'v.l of de /e:/, lykas by Siebs, 
Jacobs of Boersma, of sels fan ien wurd, by Van Heiten (1894) en oaren. Ik tink dus 
dat der mei in wat mear generalisearjend each nei it ferskynsel sjoen wurde kin. Dêr-
mei hoopje ik dat ik foar in part foldien haw oan Meijering (1980,285) syn oprop: "It 
might be a good idea to take up the study of other linguistic changes which begin to 
show in the late Old Frisian period (...) like e.g. the /z-deletion in initial position before 
a consonant, the so-called younger palatalization of /k/, the development of (-)ewe(-) 
to (-)j'ovve(-)". 

De kearn fan myn útstel is te finen yn paragraaf 2, dêr't it der benammen om giet 
hoe't de ferskowing yn fonetyske en fonologyske sin analysearre wurde moat. Foar 
dy analyze wurde twa soarten fan stipe bybrocht. Yn paragraaf 3 komt dy mear direkt 
út 'e lûdleare, en yn paragraaf 5 wurdt dy fûn yn 'e wurden sels dy't de feroaring 
ûndergien hawwe. Paragraaf 4 is in yntermezzo, dêr wurdt in oersjoch jûn fan 'e ear-
dere literatuer oer it ûnderwerp, en dy wurdt fansels konfrontearre mei it útstel fan 
paragraaf 2. Ta beslút wurdt yn paragraaf 6 besocht om noch wat mear te sizzen oer 
hoe't dizze lûdferoaring syn beslach krigen hat. 

De oergong fan /e(:)w/ ta /jo(:)/ is dus de feroaring, of sa't aansens bliken dwaan 
sil, ien fan 'e feroarings, dy't hjir op it aljemint komt.2 In oergong fan in delgeand 
twilûd nei in opgeand twilûd wurdt yn 'e literatuer wol "brekking" neamd. Lykwols, 
de term "brekking" wurdt grif yn syn suverste foarm brûkt at er dy gefallen oantsjut 
dat in ienlûd likernôch yn twaën "brekt" ta in twilûd. In moai foarbyld is it proses mei 
dy namme yn it Aldfrysk, of better, yn it Proto-Aldfrysk. It giet dêr om wurden mei in 
koarte e benammen foar de bylûdkloften -cht en -chs. De e bruts dan ta iu of io. Dat 
smiet Aldfryske foarmen op s&fiuchta, kniucht, riucht, (hy) siucht, sliucht en Nijfrys-
ke wurden as spjucht, tsjoksel en mjoks. Foar in resint oersjoch ferwiis ik nei Boutkan 
(1998). Foar oare bylûdkloften waard yn it lette Aldfrysk ek wol brutsen, byg. foar -ld 
(fjild),-lm (jelmisse) en -In ijelne). Sjoch foar dit type brekking Miedema (1987a). 

Mar meastal wurdt de term "brekking" dus ek brûkt om de oergong fan in del
geand nei in opgeand twilûd oan te jaan. Sa is er yn 'e Fryske taalkunde ek it beste 
bekend. At wy it oer de brekking hawwe, dan bedoele wy de Nijfryske brekking dy't 
/La/ yn /je/ feroaret, /i.s/ yn 1)11, /o.a/ yn /wa/ en /u.s/ yn /wo/. Dat smyt dus de beken
de wurdpearen as sleat-sljetsje, stien-stjinnen, boade-bwadskip en hoed-woddeplanke 
op. Dizze lûdferoaring moat west hawwe yn 'e Midfryske tiid, hat in hiel soad wurden 
"oanpakt",3 en is miskien wol hast it ferskynsel dêr't it Frysk taalkundich sjoen ynter-
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it skiednisboek oer dat doarp, Oostra (1993), kaam ik der al gaueftich efter dat de
namme ]ODvert earder hiel oars wie: Everwerd, of eat mei soartgelikense skriuwwi
zen. Fan Ever- nei ]or-, dat is nochal in feroaring. It brocht my op it spoar fan in liid
feroaring yn it Frysk der't ik wol sa likemoch fan op 'e hichte wie dat dy der west hat.
Bekende foarbylden binne jun < Afr. even(d) en Hoekstra (1998) hat bygelyks okker
]lers noch skreaun oer de etymology fan jamk, dat er fan *evenlik 6t1iede wo!. Mar it
ferskynsel sels hie ik winliken noch nea systematysk beskreaun fUn. Gjin niget, want
doe't ik besocht om literatuer oer it finderwerp te sykjen, die bliken dat de meast wiid
\\eidige beskriuwing al by Van Helten (1894) te finen is. Mar dat is ek al wer mear as
i 00 jier Iyn, en jo kinne femimme dat Van Helten wol fan it Aldfrysk, mar seker net in

te djipgeande kennis fan it libbene Nijfrysk hie. En boppedat hat de fintwikkeling
\D 'e fonology yn 'e leste 100 jier ek net stilstien. It wurdt derom tinkt my tiid dat dit
type brekking ris yngeander en breder besjoen wurdt, en dan benammen as fonolo
gysk ferskynsel op himsels. Oant no ta hat it yn 'e literatuer foaral op it aljemint west
yn it ramt fan 'e fintjouwingsgong fan in liid, bygelyks de li:1 of de le:/, lykas by Siebs,
Jacobs of Boersma, of sels fan ien wurd, by Van Helten (1894) en oaren. Ik tink dus
dat der mei in wat mear generalisearjend each nei it ferskynsel sjoen wurde kin. Der
mei hoopje ik dat ik foar in part foldien haw oan Meijering (1980, 285) syn oprop: "It
might be a good idea to take up the study of other linguistic changes which begin to
show in the late Old Frisian period (...) like e.g. the h-deletion in initial position before
Cl consonant, the so-called younger palatalization of Ik/, the development of (-)ewe(-)
to (- )iowe(-)".

De keam fan myn utstel is te finen yn paragraaf 2, der't it der benammen om giet
hoe't de ferskowing yn fonetyske en fonologyske sin analysearre wurde moat. Foar

analyze wurde twa soarten fan stipe bybrocht. Yn paragraaf 3 komt dy mear direkt
ut 'e liidleare, en yn paragraaf 5 wurdt dy fUn yn 'e wurden sels dy't de feroaring
undergien hawwe. Paragraaf 4 is in yntermezzo, der wurdt in oersjoch jfin fan 'e ear
dere literatuer oer it finderwerp, en dy wurdt fansels konfrontearre mei it utstel fan
paragraaf 2. Ta beslut wurdt yn paragraaf 6 besocht om noch wat mear te sizzen oer
hoe't dizze lfidferoaring syn beslach krigen hat.

De oergong fan le(:)wl ta Ijo(:)1 is dus de feroaring, of sa't aansens bliken dwaan
si!. ien fan 'e feroarings, dy't hjir op it aljemint komt.' In oergong fan in delgeand
twiliid nei in opgeand twiliid wurdt yll 'e literatuer wol "brekking" lleamd. Lykwols,
de term "brekking" wurdt grif yn syn suverste foann brfikt at er dy gefallen oantsjut
dat in ienlfid likemoch yn twaen "brekt" ta in twilfid. In moai foarbyld is it proses mei
dy namme yn it Aldfrysk, of better, yn it Proto-Aldfrysk. It giet der om wurden mei in
koarte e benammell foar de bylfidkloften -cht en -chs. De e bruts dan ta iu of io. Dat
smiet Aldfryske foarmen op asfiuchta, kniucht, riucht, (hy) siucht, sliucht en Nijfrys
ke wurden as spjucht, tsjoksel en mjoks. Foar in resint oersjoch ferwiis ik nei Boutkan
(1998). Foar oare bylfidkloften waard yn it lette Aldfrysk ek wol brutsen, byg. foar -Id
Ifjild) , -lm (jelmisse) en -In (jelne). Sjoch foar dit type brekking Miedema (1987a).

Mar meastal wurdt de term "brekking" dus ek brfikt om de oergong fan in del
geand nei in opgeand twiliid oan te jaan. Sa is er yn 'e Fryske taalkunde ek it beste
bekend. At wy it oer de brekking hawwe, dan bedoele wy de Nijfryske brekking dy't
;I.gI yn Ijc:.1 feroaret, /i.gl yn IjI/, lo.gl yn Iwal en lu.gl yn Iwol. Dat smyt dus de beken
de wurdpearen as sleat-sljetsje, stien-stjinnen, boade-bwadskip en hoed-woddeplanke
op. Dizze lUdferoaring moat west hawwe yn 'e Midfryske tiid, hat in hiel soad wurden
"oanpakt" ,3 en is miskien wol hast it ferskynsel der't it Frysk taalkundich sjoen ynter-
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nasjonaal it meast bekend mei wurden is/ 
Mar hjir woe ik it ha oer in ferlykber type brekking, dat lykwols gans minder wur

den yn syn berik hân hat. en dêr't wis minder oer skreaun is. In grut ferskil mei de 
Nijfryske brekking is. dat it einichste illemint fan it delgeande twilûd hjir net it sintra-
lisearjende lud hl oftewol de schwa is, mar it efterlike heallûd /w/. In twadde ferskil 
is, dat by de Nijfryske brekking ek delgeande twilûden mei in efterfokaal as kearn 
behelle binne (/u.s/en lo.sl). Hjir binne allinne foarfokalen yn it spul. 

Brekking is in nijsgjirrich ferskynsel, net allinnich omdat it fonologysk sjoen 
nochal in komplekse operaasje is, mar ek omdat de gefolgen navenant grut binne. It is 
tinkt my ien fan 'e oarsaken dat it Frysk foar oarstaligen yn it begjin min te ferstean is. 
Nei Ingelsk hear, Nederlânsk horen, Dútsk hören en Deensk h0re is it Fryske [jers] 
mei syn begjinlûd 1)1 ynstee fan /h/ dochs wol wat oars. Dat jildt winliken noch namste 
sterker foar de brekking dy't hjir op it aljemint is, sels oant op sa'n hichte dat guon 
wurden dy't him undergien hawwe in kearmannich yn 'e fakliteratuer ûnderwerp west 
ha fan etymologyske artikels, sa ûntrochsichtich wie it risseltaat blykber wurden. 
Njonken it al neamde Hoekstra (1998) oer jamk binne dat bygelyks Gosses (1940) oer 
sneon; Buma (1958) oer Nijfrysk hjouw(e) 'soarte fan skepnet'; Hoekema (1951) en 
(1953) en Buma yn Heestermans (1979, 74) oer njonken: Hoekema (1968) oer sjud-
den 'flaaksôfeart'; Buma (1975) oer greauwen; Miedema (1980a) oer stjûch en slûch; 
Hoekema (1985) oer sjoel(j)e en oer sjouwe; en tige resint noch Versloot (2000) oer 
skrousk. 

It type brekking dat wy hjir by de kop hawwe, komt allinnich mar yn it Westerlau-
werske Frysk foar, yn East- en Noar-Fryslân is it ûnbekend. Buma (1957, 35-36) 
neamt it dan ek as ien fan 'e typearjende skaaimerken fan it Aldwestfrysk. Men soe 
even oan it twifeljen reitsje kinne troch in Wiedingharder foarm jin foar in erkend 
foarbyld as úsjûn, mar dat is mar in skyntsjinfoarbyld. It risseltaat fan ús proses is 
altyd in efterfokaal, en dat strykt net mei dy i yn jin. Boppedat docht nei it smiten fan 
in each yn it wurdboek (Jensen 1927 of Petersen en dy 1994) bliken dat yn it Wieding
harder Noard-Frysk der foar in fokaal wol faker iny' opdûkt. Oare foarbylden binne 
jarm 'earm'Jib 'ebbe' enjiddern 'ier, bloedfet'. It is hjir dus de e(:) sels dy't brekt ta 
ji, sjoch Hofmann (1996/1997) foar mear bysûnderheden. Wol binne der neffens Mie
dema (1966) oanwizingen út Grinslânske toponimen as Jukwerd, Joeswerd en Sjuxum 
dat it fenomeen yndertiid yn it Easterlauwerske Aldfrysk dochs net hielendal Onbe
kend west hat. 

Ut in ynventarisaasje fan 'e literatuer docht bliken, dat der foar ditsoarte fan brek
king noch gjin eigen term bestiet. Jo komme wolris it wurd "aksintferspringing" tsjin, 
mar dat is fansels eat dat jo hiel breed tapasse kinne, dat dat is gjin gaadlik etiket. 
"Aldfryske brekking", dat dan foar de "Nijfryske brekking" oer stean moatte soe, 
komt ek net moai út. Foarst is it mar tige de fraach oft it proses him ta de Aldfryske 
tiid beheind hat, mar oard is der ek noch dy hjirboppe al neamde brekking fan recht 
nei riucht, dy't ek yn 'e Aldfryske tiid pleatst wurde moat, en nammers ek al faak as 
"Aldfryske brekking" oantsjut wurdt, bygelyks yn Tiersma (1980, 55) of Visser 
(1997, 201-202). It ferskynsel dêr't wy it oer ha sille,komt ek noch wol yn oare talen 
foar as allinne it Frysk, mar wat ik der fan sjoen haw, bestiet der yn 'e ynternasjonale 
literatuer ek gjin apart wurd foar. Hoekstra (2001b, 728) komt ek net fierder as in 
ûnwis "breaking" eksplisyt tusken skrapkes. Dêrom soe ik hjir foar in dúdlik ûnder-
skied de term Jorwertbrekking yntrodusearje wolle. Ik hie ek "Ljouwertbrekking" 
brûke kind, mar yn 'e grutte stêd hawwe se al sa folie, en it pleatslik sjauvinisme wol 
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nasjonaal it meast bekend mei wurden is."
Mar hjir Woe ik it ha oer in ferIykber type brekking, dat lykwols gans minder Wur

den yn syn berik han hat. en der't wis minder oer skreaun is. In grut ferskil mei de
Nijfryske brekking is, dat it einichste illemint fan it delgeande twilQd hjir net it sintra
lisearjende lQd Igl oftewol de schwa is, mar it efterlike heallQd Iw/. In twadde ferskil
is, dat by de Nijfryske brekking ek delgeande twilQden mei in efterfokaal as kearn
behelle binne (lu.;)1 en 10.;)/). Hjir binne allinne foarfokalen yn it spul.

Brekking is in nijsgjirrich ferskynsel, net allinnich omdat it fonologysk sjoen
nochal in komplekse operaasje is, mar ek omdat de gefolgen navenant grut binne. It is
tinkt my ien fan 'e oarsaken dat it Frysk foar oarstaligen yn it begjin min te ferstean is.
Nei Ingelsk hear, Nederlansk horen, Dutsk hOren en Deensk hfjre is it Fryske [jUg]
mei syn begjinlQd Ij/ ynstee fan Ihl dochs wol wat oars. Datjildt winliken noch namste
sterker foar de brekking dy't hjir op it aJjemint is, sels oant op sa'n hichte dat guon
wurden dy 't him Qndergien hawwe in kearmannich yn 'e fakliteratuer Qnderwerp west
ha fan etymologyske artikels, sa Qntrochsichtich wie it risseltaat blykber wurden.
Njonken it al neamde Hoekstra (1998) oerjamk binne dat bygelyks Gosses (1940) oer
sneon; Buma (1958) oer Nijfrysk hjouw(e) 'soarte fan skepnet'; Hoekema (1951) en
(1953) en Buma yn Heestermans (1979,74) oer njonken; Hoekema (1968) oer sjud
den 'flaaksOfeart'; Buma (1975) oer greauwen; Miedema (1980a) oer stjtJch en slach;
Hoekema (1985) oer sjoel(j)e en oer sjouwe; en tige resint noch Versloot (2000) oer
skrousk.

It type brekking dat wy hjir by de kop hawwe, komt allinnich mar yn it Westerlau
werske Frysk foar, yn East- en Noar-Fryslan is it Qnbekend. Buma (1957, 35-36)
neamt it dan ek as ien fan 'e typearjende skaaimerken fan it Aldwestfrysk. Men soe
even oan it twifeljen reitsje kinne troch in Wiedingharder foarm jin foar in erkend
foarbyld as us jtm, mar dat is mar in skyntsjinfoarbyld. It risseltaat fan us proses is
altyd in efterfokaal, en dat strykt net mei dy i ynjin. Boppedat docht nei it smiten fan
in each yn it wurdboek (Jensen 1927 of Petersen en dy 1994) bliken dat yn it Wieding
harder Noard-Frysk der foar in fokaal wol faker in j opdQkt. Gare foarbylden binne
jarm 'earm' ,jib 'ebbe' enjiddern 'ier, bloedfet'. It is hjir dus de er:) sels dy't brekt ta
ji, sjoch Hofmann (1996/1997) foar mear bysQnderheden. Wol binne der neffens Mie
dema (1966) oanwizingen ut Grinslanske toponimen as Julc-vverd, Joeswerd en Sjuxum
dat it fenomeen yndertiid yn it Easterlauwerske Aldfrysk dochs net hielendal finbe
kend west hat.

Ut in ynventarisaasje fan 'e literatuer docht bliken, dat der foar ditsoarte fan brek
king noch gjin eigen term bestiet. Jo komme wolris it wurd "aksintferspringing" tsjin,
mar dat is fansels eat dat jo hiel breed tapasse kinne, dat dat is gjin gaadlik etiket.
"Aldfryske brekking", dat dan foar de "Nijfryske brekking" oer stean moatte soe,
komt ek net moai tit. Foarst is it mar tige de fraach oft it proses him ta de Aldfryske
tiid beheind hat, mar oard is der ek noch dy hjirboppe al neamde brekking fan recht
nei riucht, dy't ek yn 'e Aldfryske tiid pleatst wurde moat, en nammers ek al faak as
"Aldfryske brekking" oantsjut wurdt, bygelyks yn Tiersma (1980, 55) of Visser
(1997, 201-202). It ferskynsel der't wy it oer ha sille, komt ek noch wol yn oare talen
foar as allinne it Frysk, mar wat ik der fan sjoen haw, bestiet der yn 'e ynternasjonale
literatuer ek gjin apart wurd foar. Hoekstra (200 Ib, 728) komt ek net fierder as in
Qnwis "breaking" eksplisyt tusken skrapkes. Derom soe ik hjir foar in dtidlik finder
skied de term Jorwertbrekking yntrodusearje wolle. Ik hie ek "Ljouwertbrekking"
brQke kind, mar yn 'e grutte sted hawwe se al sa folle, en it pleatslik sjauvinisme wol
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ek vat. Boppedat hat Miedema (1966) foar de titel fan syn ynaugurele rede Van York 
naar Jorwerd. Enkele problemen uit de Friese taalgeschiedenis, dy't foar in moai grut 
part oer dit type fan brekking giet, ek gebrûk makke fan 'e plaknamme Jorwert. Hiel-
endal sûnder histoaryske rjochten is it doarp dan ek net. 

2. Analyze 

lt bestean fan 'e Jorwertbrekking yn it Frysk is, alhielendal op dizze skaal, net yn te 
tinken sûnder de ferswakking, yn 'e f o arm fan in fokalisearring fan 'e NI yn it Ald-
fr- sk. Gosses (1940,40) praat yn dit ferbân tinkt my mei rjocht as "de V as moator". 
Dv ferswakking hat der nei alle gedachten foar soarge dat in v nei de floeilûden r en / 
ôffoel. Fan Aldfrysk /kalv/ ha wy sa keal oerholden, en fan /sterva/ stjerre. Tusken 
uva lüden yn fokalisearre de v ta in heallûd w. It Aldfryske skriva /skrkva/ 'skriuwe' 
feroare sa bygelyks yn /skri: wa/. 

In twadde útgongspunt foar myn analyze fan 'e Jorwertbrekking is, dat it Aldfrysk 
fjouwer fokaalhichten hân hat. Hoewol't net eltsenien dy yndieling oan skynt te hal
den (Markey 1981, 109), wurdt dy posysje bygelyks wol ferdigene troch Sipma 
(1947, 55-56) en neifolge troch Miedema (1960) en Hofmann (1964), en binne der al 
oansetten foar te finen yn Siebs (1885,22). Versloot (1991) hâldt oan 'e hân fan lettere 
lûdûntjouwings yn 'e Westerlauwerske dialekten út dat der yn it Aldwesterlauwerske 
Frysk twa lange e's west hawwe moatte. Hoekstra (2001b, 725) is fan it risseltaat dêr-
fan lykwols net oertsjûge, en Boutkan (2001,618) hat ek syn twifels oer it spjalten fan 
'e lange e. Iksels gean ynearsten mar wol fan it bestean fan dy twa lange e's út, mar 
sa't we fierderop sjen sille is it net sûnder nut om de fraachtekens oangeande dizze 
kwestje dochs yn it each te halden. Fan de twa e's soe de mear iepene, dy't ik foar it 
gemak mar werjou mei [e:], ûntstien wêze út de eardere twilûden ai en œy (út Ger-
maanske ai en au plus /-Umlaut), en de mear sletten e út in eardere lange œ, lange 0en 
lange v. It lestige is, dat dy beide e's yn 'e Aldfryske stavering net útinoar holden 
wurde. In praktysk helpmiddel om se dochs op it spoar te kommen is lykwols it wurd-
boekje fan Holthausen (1925), omdat dy (s. VI) de lange e út de âlde ienlûden werjout 
as ë en dy út 'e âlde twilûden as ê. Spenter (1968) jout foar de lange lüden yn it Ald-
westerlauwersk Frysk sels fiif fokaalhichten, mar dat liket my net gau in stabyl sys
teem foarmje te kinnen. Iksels soe it dêrom ynearsten leaver by fjouwer hâlde wolle, 
en ik nim dan ek mei ynstimming Sipma (1947) syn lûdtrijeherne oer: 

De lüden binne hjir as lang foarsteld, oanjûn troch de dûbelde punt, mar der hawwe yn 
it Aldfrysk ek koarte lüden foar de v stien. Om de ferskillende iepeningsgraden, ofwol 
fokaalhichten, oan te tsjutten, meitsje ik gebrûk fan 'e termen heech en leech. Heech 
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ek \\at. Boppedat hat Miedema (1966) foar de titel fan syn ynaugurele rede Van York
new! Jonverd. Enkele problemen uit de Friese taalgeschiedenis, dy't foar in moai gmt
pan oer dit type fan brekking giet, ek gebrfik makke fan 'e plaknamme Jorwert. Hiel
endal sunder histoaryske rjochten is it doarp dan ek net.

2.AJwlyze

It Destean fan 'e Jorwertbrekking yn it Frysk is, alhielendal op dizze skaal, net yn te
tinken silnder de ferswakking, yn 'e foarm fan in fokalisearring fan 'e Ivl yn it Ald
frysk. Gosses (1940,40) praat yn dit ferban tinkt my mei rjocht as "de V as moator".
Dy ferswakking hat der nei alle gedachten foar soarge dat in v nei de floeililden r en I
Dffoel. Fan Aldfrysk Ikalvl ha wy sa keal oerholden, en fan Ist2fval stjerre. Tusken
t\\a ltlden yn fokalisearre de v ta in heallild w. It Aldfryske skriva Iskri:val 'skriuwe'
feroare sa bygelyks yn Iskri:wa/.

In twadde litgongspunt foar myn analyze fan 'e Jorwertbrekking is, dat it Aldfrysk
fjouwer fokaalhichten han hat. Hoewol't net eltsenien dy yndieling oan skynt te hal
den (Markey 1981, 109), wurdt dy posysje bygelyks wol ferdigene troch Sipma
(1947,55-56) en neifolge troch Miedema (1960) en Hofmann (1964), en binne der al
oansetten foar te finen yn Siebs (1885,22). Versloot (1991) haldt oan 'e han fan lettere
Wduntjouwings yn 'e Westerlauwerske dialekten ut dat der yn it Aldwesterlauwerske
Frysk twa lange e's west hawwe moatte. Hoekstra (200 lb, 725) is fan it risseltaat der
fan lykwols net oertsjilge, en Boutkan (2001,618) hat ek syn twifels oer it spjalten fan
'e lange e. Iksels gean ynearsten mar wol fan it bestean fan dy twa lange e's ut, mar
sa't we fierderop sjen sille is it net sunder nut om de fraachtekens oangeande dizze
kwestje dochs yn it each te halden. Fan de twa e's soe de mear iepene, dy't ik foar it
gemak mar werjou mei [2:J, ilntstien weze ut de eardere twililden ai en cey (ut Ger
maanske ai en au plus i-Umlaut), en de mear sletten e ut in eardere lange ce, lange 0 en
lange y. It lestige is, dat dy beide e's yn 'e Aldfryske stavering net utinoar holden
wurde. In praktysk helpmiddel om se dochs op it spoar te kommen is lykwols it wurd
boekje fan Holthausen (1925), omdat dy (s. VI) de lange e ut de alde ienlilden werjout
as e en dy ut 'e aIde twililden as e. Spenter (1968) jout foar de lange lilden yn it Ald
\\esterIauwersk Frysk sels fiif fokaalhichten, mar dat liket my net gau in stabyl sys
teem foarrnje te kinnen. Iksels soe it derom ynearsten leaver by ~iouwer halde wolle,
en ik nim dan ek mei ynstimming Sipma (1947) syn lildtrijeheme oer:

(j) 1:

e:

a:

J:

0:

u:

De lilden binne hjir as lang foarsteld, oanjun troch de dilbelde punt, mar der hawwe yn
it Aldfrysk ek koarte lilden foar de v stien. Om de ferskillende iepeningsgraden, ofwo1
fokaalhichten, oan te tsjutten, meitsje ik gebrilk fan 'e termen heech en leech. Heech

275



Siebren Dyk 

binne dan de / en u, heal-heech de e en o, heal-leech binne E en o, en foar de lege 
posysje komt allinne de a yn 'e beneaming. 

De lüden oan 'e lofterkant wurde foar yn 'e raûle foarme, dy oan 'e rjochterkant, 
lykas u: en o:, efteryn. Dizze foarstelling is ek mei de boarne foar de oantsjuttings fan 
lûdferoarings. Sa kinne we bygelyks prate fan ferhegings, bygelyks fan e nei i, of fan 
foaropskowing (palatalisaasje). 

Hearde de frikatyf v foar de ferswakking grif noch ta de oanset fan 'e folgjende 
syllabe, byg. yn it Aldfryske skri-va, as heallûd waard er in (ambisyllabysk) oer-
gongslûd tusken de beide syllaben. Dêrmei waard de w fansels ek it léste illemint fan 
'e foargeande syllabe. En as heallûd koed er dan tige maklik gearrane mei de foar-
geande fokaal (Hofmann 1969, 71). By it oarspronklike skriva ûntstie sa bygelyks de 
sekwinsje /i.w/. Troch dy kontraksje ferskilde it Frysk noch wer wat mear fan 'e oan-
buorjende talen. Wy hawwe der hjoeddedei noch sokke foarmen as nâle (ferlykje 
Ned. navel), hauk (Ned. havik), Aldehou (Ned. Oldehove), do (Ned. duif) en ûne 
(Ned. oven) oan te tankjen. Tapast op (1) krije jo dan dit skematyske risseltaat: 

De oarspronklike lange fokaal is by it gearranen grif wat koarter wurden, en de oar-
spronklik koarte fokaal grif wat langer. We meie oannimme dat it risseltaat yn beide 
gefallen sawat op healwei útkaam is, dat ik oantsjutten haw mei in inkelde punt. Ik sil 
foar it gemak foar it oantsjutten fan it gearraningsprodukt wol de term "twilûd" brûke, 
al lit ik hjir de fraach iepen oft it dat yn technyske sin wol is, mei oare wurden, oft de 
w yndied diel útmakket fan 'e nukleus fan 'e syllabe, of dat er dêrbûten situearre 
wurde moat. 

By de foarfokalen koe nei de kontraksje noch in fierder proses pleats gripe: der 
ûntstie in opgeand twilûd. En dat is dus de Jorwertbrekking. Wy opstrewearje dan dat 
de foarfokaal feroaret yn in efterfokaal, en dat dy foarôfgongen wurdt fan in foarlik 
heallûd /j / . Omdat de /a.w/ net nei efteren springe kin, bliuwt dy buten it proses. Der is 
inkeld in gearlûken fan a(:) en fokalisearre v ta /a.w/, dy't letter mei /o.w/ gearfoel ta 
/D.W/ (Hoekstra 2001b, 727). 

In sûn útgongspunt yn 'e wittenskip is, dat de natuer simpel yninoar sit. Dêrom 
soe it it natuerlikste wêze dat de fokaalhichte by de operaasje konstant bleau. We krije 
dan: 

(3) i.w>ju.w 
e.w>jo.w 
e.w>J3.w 

Ik soe no ynearsten oannimme wolle dat dit ek yndied de gong fan saken west hat. Yn 
'e paragrafen 3 en 5 sil ik dêrfoar evidinsje bybringe. No kin al út it skema ôflêzen 
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binne dan de i en u, heal-heech de e en 0, heal-leech binne E: en J, en foar de lege
posysje komt allinne de a yn 'e beneaming.

De luden oan 'e lofterkant wurde foar yn 'e mUle foarme, dy oan 'e rjochterkant,
lykas u: en 0:, efteryn. Dizze foarstelling is ek mei de boame foar de oantsjuttings fan
lildferoarings. Sa kinne we byge1yks prate fan ferhegings, bygelyks fan e nei i, of fan
foaropskowing (palatalisaasje).

Hearde de frikatyf v foar de ferswakking grif noch ta de oanset fan 'e folgjende
syllabe, byg. yn it Aldfryske skri-va, as heallud waard er in (ambisyllabysk) oer
gongslild tusken de beide syllaben. Dermei waard de w fansels ek it leste illemint fan
'e foargeande syllabe. En as heallud koed er dan tige mak1ik gearrane mei de foar
geande fokaal (Hofmann 1969,71). By it oarspronklike skriva untstie sa byge1yks de
sekwinsje li.w/. Troch dy kontraksje ferski1de it Frysk noch wer wat mear fan 'e oan
buorjende ta1en. Wy hawwe der hjoeddedei noch sokke foarmen as nale (ferlykje
Ned. navel), hauk (Ned. havik), Aldehou (Ned. Oldehove) , do (Ned. duif) en une
(Ned. oven) oan te tankjen. Tapast op Cl) krije jo dan dit skematyske risseltaat:

De oarspronklike 1ange fokaal is by it gearranen grif wat koarter wurden, en de oar
spronklik koarte fokaa1 grif wat langer. We meie oannimme dat it risseltaat yn beide
gefallen sawat op healwei utkaam is, dat ik oantsjutten haw mei in inke1de punt. Ik sil
foar it gemak foar it oantsjutten fan it gearraningsprodukt wo1 de term "twilUd" bruke,
allit ik hjir de fraach iepen oft it dat yn technyske sin wol is, mei oare wurden, oft de
w yndied diel utmakket fan 'e nukleus fan 'e syllabe, of dat er derbuten situearre
wurde moat.

By de foarfokalen koe nei de kontraksje noch in fierder proses pleats gripe: der
untstie in opgeand twilild. En dat is dus de lorwertbrekking. Wy opstrewearje dan dat
de foarfokaal feroaret yn in efterfokaal, en dat dy foarOfgongen wurdt fan in foarlik
heallud Ij/. Omdat de la.wl net nei efteren springe kin, bliuwt dy buten it proses. Der is
inkeld in gearluken fan a(:) en fokalisearre v ta la.w/, dy't letter mei !:J.wl gearfoel ta
!:J.wl (Hoekstra 2001 b, 727).

In sun utgongspunt yn 'e wittenskip is, dat de natuer simpel yninoar sit. Derom
soe it it natuerlikste weze dat de fokaa1hichte by de operaasje konstant b1eau. We krije
dan:

(3) i.w > ju.w
e.w> jo.w
c.w> jJ.w

lk soe no ynearsten oannimme wone dat dit ek yndied de gong fan saken west hat. Yn
'e paragrafen 3 en 5 si1 ik derfoar evidinsje bybringe. No kin al ut it skema 6flezen
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wurde dat der yn 'e Jorwertbrekking trije delgeande twilûden behelle binne, en dêrfan 
rwa mei in e. Dy twa e's binne oant no ta yn 'e literatuer oer de Jorwertbrekking net 
jnderskaat. Beide e's, en ek de /, hawwe har eigen, fan de oare ferskillende, brek-
dngsprodukten, en dy opgeande twilûden wurde ek streekrjocht fan 'e korrespon-
dearjende delgeande twilûden ôflaat, dus op 'e eigen fokaalhichte. Dat is ek in aspekt 
dat, lykas út it oersjoch fan 'e eardere literatuer yn paragraaf 4 bliken dwaan sil, nij 
•leamd wurde kin. 

Om misferstannen foar te kommen, de Jorwertbrekking hat yn 'e fierte wol wat 
fan wat yn 'e literatuer as back-Umlaut, u- of w-Umlaut, labial mutation ensfh. oan-
:sjutten wurdt (sjoch bygelyks Philippa (1982) foar in oersjoch fan terminology en 
^rskynsels). In pear foarbylden út Gosses (1944,12) steane hjirûnder: 

> 4) njoggen. Ferlykje Aldingelsk nigun 
sjonge. Ferl. Goatysk siggwan 
tsjok < germ. *thekw(i)a-

In wichtich ferskil is fuortdaliks al, dat it w-eftige illemint hjir yn 'e oare syllabe stiet, 
sadat er net mei de te brekken fokaal in ienheid foarmje kin. Op dy back-Umlaut 
ensfh., foar it Aldfrysk okkerjiers noch besprutsen troch Boutkan (1998), gean ik hjir 
fierders net yn. Datselde jildt foar it Aldfryske twilûd io dat út Germaansk eu ûntstien 
is. Dy oergong is âlder. Foar Fryske foarbylden fan dy wiksel ferwiis ik nei Spenter 
: 1968), haadstik III, en foar wat bredere eftergrûnen nei Heeroma (1947). 

It is dus dúdlik dat it feroaringsproses by de Jorwertbrekking op gong brocht 
wurdt troch it heallûd w. Wat foar ynfloed hat dy w hjir no krekt? De w hat twa skaai-
merken dy't fan belang wêze kinne: hy is efterlik, en hy is rûn. Dy twa skaaimerken 
hingje in bytsje mei-inoar gear, yn safier dat efterlik altyd rûn ymplisearret, mar rûn 
net altyd efterlik - it lûd /ü/, bygelyks foarkommend yn it wurd tún, is in foarbyld fan 
in lûd dat foarlik en rûn is. Yn it skema (3) is de fokale kearn fan it troch de Jorwert
brekking ûntstiene opgeande twilûd hyltyd in efterfokaal, dat men soe dan tinke kinne 
dat it it skaaimerk [+ efter] fan it heallûd west hat dat de feroaring bewurkmastere hat. 
Dat skaaimerk [+ efter] moat dan fan 'e w út nei lofts wreide hawwe. Sokssawat moat 
ek it idee wêze fan Nübling (2000, 112-115), dy't yn har besprek fan 'e ûntjouwings 
yn it paradigma fan it tiidwurdjaan (Aldfrysk /eva) it yn ferbân mei foarms &s jouwe 
hat oer "eine nichtlautgesetzliche regressiv-assimilatorische Velarisierung und Labia-
iisierung des vorangehenden e > o(u)'\ 

By dat tiidwurd jeva soe sa'n foarm fan regressive assimilaasje yndied noch wol 
eigenskip ha kinne, omdat it tafallich al iny' yn 'e Anlaut hat. Mar it probleem is, dat 
yn alle oare gefallen fan Jorwertbrekking der foar de nije efterlike fokaal ek dat foarli-
ke heallûd j opdûkt. Wêrom is dat? At dy einichste w yndie de fokaal dy't foar him 
stiet it skaaimerk [+ efter] meijaan wol, wêrom kin it dêr dan net by litten wurde? 
Wêrom ûntstiet troch Jorwertbrekking net gewoan /u.w/ ynstee fan /ju.w/, /o.w/ 
ynstee fan /jo.w/ en /o.w/ ynstee fan /jo.w/? 

It antwurd sil nei alle gedachten yn 'e fonetyk fan it proses socht wurde moatte. 
Om sieht te krijen op wat him wier by Jorwertbrekking ôfspilet is it faaks it beste om 
it oarspronklike delgeande twilûd tige stadich út te sprekken. Dan sil nammentlik bli
ken dwaan dat de úteinlike útkomst al yn 'e oarsprong besletten sit. At wy bygelyks de 
i .w/ nimme, dan sil by goed hearren opfalle dat yn 'e oergong fan i nei w in lichte u te 

hearren is. De oergong fan i nei w is net abrupt, it is, lykas by alle ferbûne spraak, ear-
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,'urde dat der yn 'e Jorwertbrekking trije delgeande twililden behelle binne, en derfan
:wa mei in e. Dy twa e's binne oant no ta yn 'e literatuer oer de Jorwertbrekking net
:mderskaat. Beide e's, en ek de i, hawwe har eigen, fan de oare ferskillende, brek
"ingsprodukten, en dy opgeande twilUden wurde ek streekrjocht fan 'e korrespon
::learjende delgeande twililden oflaat, dus op 'e eigen fokaalhichte. Dat is ek in aspekt
dat, lykas ut it oersjoch fan 'e eardere literatuer yn paragraaf 4 bliken dwaan sil, nij
'leamd wurde kin.

Om misferstannen foar te kommen, de Jorwertbrekking hat yn 'e fierte wol wat
'-an wat yn 'e literatuer as back-Umlaut, u- ofw-Umlaut, labial mutation ensfh. oan
:sjutten wurdt (sjoch bygelyks Philippa (1982) foar in oersjoch fan terminology en
'erskynsels). In pear foarbylden ut Gosses (1944,12) steane hjirQnder:

njoggen. Ferlykje Aldingelsk nigun
sjonge. Ferl. Goatysk siggwan
tsjok < germ. *thekw(i)a-

In wichtich ferskil is fuortdaliks al, dat it w-eftige illemint hjir yn 'e oare syllabe stiet,
sadat er net mei de te brekken fokaal in ienheid foarmje kin. Op dy back-Umlaut
ensfh., foar it Aldfrysk okkerjiers noch besprutsen troch Boutkan (1998), gean ik hjir
fjerders net yn. Datselde jildt foar it Aldfryske twilild io dat ut Germaansk eu untstien
1S. Dy oergong is alder. Foar Fryske foarbylden fan dy wiksel ferwiis ik nei Spenter
1968), haadstik III, en foar wat bredere eftergrunen nei Heeroma (1947).

It is dus dudlik dat it feroaringsproses by de Jorwertbrekking op gong brocht
\vurdt troch it heallud w. Wat foar ynfloed hat dy w hjir no krekt? De what twa skaai
merken dy't fan belang weze kinne: hy is efterlik, en hy is run. Dy twa skaaimerken
hingje in bytsje mei-inoar gear, yn safier dat efterlik altyd run ymplisearret, mar run
net altyd efterlik - it lud liil, bygelyks foarkommend yn it wurd tun, is in foarbyld fan
in 1ud dat foarlik en run is. Yn it skema (3) is de fokale kearn fan it troch de Jorwert
brekking untstiene opgeande twilfid hyltyd in efterfokaal, dat men soe dan tinke kinne
dat it it skaaimerk [+ efter] fan it heallQd west hat dat de feroaring bewurkmastere hat.
Dat skaaimerk [+ efter] moat dan fan 'e w ut nei lofts wreide hawwe. Sokssawat moat
ek it idee weze fan Niibling (2000, 112-115), dy't yn har besprek fan 'e untjouwings
vn it paradigma fan it tiidwurdjaan (Aldfryskjeva) it yn ferban mei foarms asjouwe
hat oer "eine nichtlautgesetzliche regressiv-assimilatorische Velarisierung und Labia
lisierung des vorangehenden e > o(u)".

By dat tiidwurd jeva soe sa'n foarrn fan regressive assimilaasje yndied noch wol
eigenskip ha kinne, omdat it tafallich al inj yn 'e Anlaut hat. Mar it probleem is, dat
yn alle oare gefallen fan Jorwertbrekking der foar de nije efterlike fokaal ek dat foarli
ke healludj opdQkt. Werom is dat? At dy einichste w yndie de fokaal dy't foar him
stiet it skaaimerk [+ efter] meijaan wol, werom kin it der dan net by litten wurde?
Werom untstiet troch Jorwertbrekking net gewoan lu.wl ynstee fan Iju.w/, lo.wl
ynstee fan Ijo.wl en !J.wl ynstee fan IjJ.w/?

It antwurd sil nei alle gedachten yn 'e fonetyk fan it proses socht wurde moatte.
Om sicht te krijen op wat him wier by Jorwertbrekking 6fspilet is it faaks it beste om
it oarspronklike delgeande twilfid tige stadich ut te sprekken. Dan sil nammentlik bli
ken dwaan dat de uteinlike utkomst al yn 'e oarsprong besletten sit. At wy bygelyks de
i.wl nimme, dan sil by goed hearren opfalle dat yn 'e oergong fan i nei w in lichte u te

hearren is. De oergong fan i nei w is net abrupt, it is, lykas by alle ferbune spraak, ear-
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der sa dat it iene lud yn it oare oerglidet. De mûle raakket him nei de i klear op de w, 
en docht dat troch fest in rune stân oan te nimmen en him nei efteren te ferpleatsen. It 
risseltaat is in u, dy't yn 'e fuortgong fan it útsprekken dêrnei oergiet ta it heallûd w. 
At wy itselde eksperimint tapasse op de /e.w/, dan hearre wy dat him tusken e. en w in 
o-eftich lud oppenearret. Gjin niget, want troch rûning en efteropsetting ûntstiet út /e:/ 
in /o:/. En by de /e.w/ is dat tuskenlûd noch wer iepener, en soene wy it identifisearje 
kinne mei in /o:/. 

Op himsels binne dy tuskenlûden folslein sekunder. De sljochtwei taalbrûker sil se 
him net ergerje, dy sil him op 'en heechst bewust wêze fan de beide parten fan it 
twilûd, en net fan wat him krekt yn dy subtile oergong foardocht. Se fungearje dus 
suver fonetysk, as in soarte fan oergongsfaze fan de iene ein fan it twilûd, te witten de 
folie fokaal, nei de oare ein, it heallûd. Hiel simpel soe men dat foar bygelyks de mid
delste trime notearje kinne as EoW. De lytse letter hat derby inkeld in fonetyske rol, 
de lüden oantsjut mei kaptaal hawwe ek in fonologysken, wêrby't de fetprinte haad-
letter fungearret as haad fan it gehiel. Mar de ferhâldings kinne oars komme te lizzen 
as de boel begjint te ferskowen, en de promininsje fan de hiele kombinaasje net langer 
op it foarste illemint komt te lizzen. Dan kin it barre, dat dat oergongsillemint wol 
mear klam kriget en de promininsje oernimt, dus mei as skematysk tuskenstadium 
EOW. Fan gefolgen moat it foarste illemint wol ferswakje en sa oergean ta in heallûd, 
mooglik as gefolch fan de troch Visser (1997, 221) formulearre Glide Parameter: "a 
non-head vowel is [+ high]". It einrisseltaat is dan JOW. 

Faaks kinne we ek sûnder in berop op sa'n formeel prinsipe it ûntstean fan '&j wol 
oannimlik meitsje. It is nammentlik opfallend, dat it in eigenskip fan inj is, dat er fun
gearje kin as hiaatfoller, as in oergongsillemint yn it gefal dat in foarfokaal en in efter-
fokaal opinoar botse, seker at de léste mear de klam hat. Dat is moai te yllustrearjen 
oan de omropferiening EO of de namme Theo, dy't yn oaniensletten praat útsprutsen 
wurde as [e.jo:] en [te:jo:]. No hiene we oannommen dat de oergong fan [e:] nei [w] in 
[o] opropt. Dy nije oergong fan [e:] nei [o] kin dan dus ek wer iny'-eftich oergongslûd 
feroarsaakje. Suver fonetysk krije we dan sokssawat as: [e:jow], útsoarte fluch fer-
gliidzjend útsprutsen, mei it iene lûd oergeand yn it oare. 

At der fonetysk yndied [e:jow] foarme wurdt, dan lit him ek it neikommende sena-
rio yntinke. We geane der fan út dat de klam ferskode nei it twadde part, dus nei de o, 
en dat dêrmei it earste part de klam (fierhinne) ferlear, skematysk EJOW. Yn dy se-
kwinsje steane twa suver fokalyske eleminten, te witten E en O. Twa folie fokalen yn 
ien wurdlid kin net. It leit dan yn 'e reden, dat de sterkste, no dus de [o:], oerbliuwt, en 
dat de swakste fan beide, no de [e.], ferdwynt. Wat dan oerbliuwt is de sekwinsje 
[jo:w], of, sa't we earder al oannommen hawwe, faaks fonetysk krekter: [jo.w]. En sa 
begjint it oerbliuwsel dus mei in/. 

Alles mei-inoar hat yn dit fonetysk proses de w de oansetter west. Mar fierder hat 
er ek net meidien. Hy wie der foartiid, en neitiid is er der noch. Dat dat sa is, en dat dy 
w mear is as de altyd oanwêzige neislach dy't mei rune fokalen no ienris anneks is, kin 
men ôfharkje oan bygelyks it wurd bedriuw. Foar dy (súdlike of eastlike) sprekkers 
dy't dat wurd mei in keamfokaal /u/ útsprekke, sil it net folslein rymje op doe mei in 
koarte, of de ynterjeksje boeh mei in lange fokaal. 

De hjir sketste gong fan saken kin sûnder mis generalisearre wurde foar de trije 
oanbelangjende fokaalhichten. Dochs is it goed mooglik dat der wol graduele ferskil-
len binne. It ûntstean fan 'e oergongs-y' liket it maklikst te realisearjen by de i.w. Dat 
komt fansels omdat de i fonetysk tige ticht dy de7' stiet. Dat leit by de e.w dochs wol 
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der sa dat it iene Hid yn it oare oerglidet. De mule makket him nei de i klear op de w,
en docht dat trach fest in rune stfm oan te nimmen en him nei efteren te ferpleatsen. It
risseltaat is in u, dy't yn 'e fuortgong fan it utsprekken dernei oergiet ta it heallud w.
At wy itselde eksperimint tapasse op de le.w/, dan hearre wy dat him tusken e. en win
o-eftich lUd oppenearret. Gjin niget, want trach runing en efteropsetting untstiet ut le:1
in 10:/. En by de !E'.wl is dat tuskenlUd noch wer iepener, en soene wy it identifisearje
kinne mei in hi.

Op himsels binne dy tuskenlUden folslein sekunder. De sljochtwei taalbruker sil se
him net ergerje, dy sil him op 'en heechst bewust weze fan de beide parten fan it
twilUd, en net fan wat him krekt yn dy subtile oergong foardocht. Se fungearje dus
suver fonetysk, as in soarte fan oergongsfaze fan de iene ein fan it twilud, te witten de
folIe fokaal, nei de oare ein, it healIud. Hiel simpel soe men dat foar bygelyks de mid
delste trime notearje kinne as EoW. De lytse letter hat derby inkeld in fonetyske rol,
de luden oantsjut mei kaptaal hawwe ek in fonologysken, werby't de fetprinte haad
letter fungearret as haad fan it gehiel. Mar de ferhiildings kinne oars komme te lizzen
as de boel begjint te ferskowen, en de promininsje fan de hiele kombinaasje net langer
op it foarste illemint komt te lizzen. Dan kin it barre, dat dat oergongsillemint wol
mear klam kriget en de pramininsje oemimt, dus mei as skematysk tuskenstadium
EOW. Fan gefolgen moat it foarste ilIemint wol ferswakje en sa oergean ta in heallild,
mooglik as gefolch fan de trach Visser (1997, 221) formulearre Glide Parameter: "a
non-head vowel is [+ high)" .It einrisseltaat is dan JOW.

Faaks kinne we ek sunder in berop op sa'n formeel prinsipe it untstean fan' e} wol
oannimlik meitsje. It is nammentlik opfallend, dat it in eigenskip fan in} is, dat er fun
gearje kin as hiaatfoller, as in oergongsillemint yn it gefal dat in foarfokaal en in efter
fokaal opinoar botse, seker at de leste mear de klam hat. Dat is moai te yllustrearjen
oan de omropferiening EO of de namme Theo, dy't yn oaniensletten praat utsprutsen
wurde as [ejo:] en [te:jo:]. No hiene we oannommen dat de oergong fan le:] nei [w] in
[0] opropt. Dy nije oergong fan le:] nei [0] kin dan dus ek wer inj-eftich oergongsli1d
feroarsaakje. Suver fonetysk krije we dan sokssawat as: [e:jow], utsoarte fluch fer
gliidzjend utsprutsen, mei it iene lild oergeand yn it oare.

At der fonetysk yndied [e:jow] foarme wurdt, dan lit him ek it neikommende sena
rio yntinke. We geane der fan ut dat de klam ferskode nei it twadde part, dus nei de 0,

en dat derrnei it earste part de klam (fierhinne) ferlear, skematysk EJOW. Yn dy se
kwinsje steane twa suver fokalyske eleminten, te witten E en O. Twa folle fokalen yn
ien wurdlid kin net. It leit dan yn 'e reden, dat de sterkste, no dus de [0:], oerbliuwt, en
dat de swakste fan beide, no de [e.], ferdwynt. Wat dan oerbliuwt is de sekwinsje
[jo:w], of, sa't we earder al oannommen hawwe, faaks fonetysk krekter: [jo.w]. En sa
begjint it oerbliuwsel dus mei in).

Alles mei-inoar hat yn dit fonetysk proses de w de oansetter west. Mar fierder hat
er ek net meidien. Hy wie der foartiid, en neitiid is er der noch. Dat dat sa is, en dat dy
w mear is as de altyd oanwezige neislach dy't mei rune fokalen no ienris anneks is, kin
men 6fharkje oan bygelyks it wurd hedriuw. Foar dy (sudlike of eastlike) sprekkers
dy't dat wurd mei in keamfokaal lul utsprekke, sil it net folslein rymje op doe mei in
koarte, of de ynterjeksje boeh mei in lange fokaal.

De hjir sketste gong fan saken kin sunder mis generalisearre wurde foar de trije
oanbelangjende fokaalhichten. Dochs is it goed mooglik dat der wol graduele ferskil
len binne. It untstean fan 'e oergongs-} liket it maklikst te realisearjen by de i.w. Dat
komt fansels omdat de i fonetysk tige ticht dy de} stiet. Dat leit by de c.w dochs wol
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oars. yn 'e oergong fan E nei de tusken-e lit dyj' him dêr lang sa opfallend net feststel
le. Fansels hat dat te krijen mei de folie gruttere iepeningsgraad fan e en D, dêr't dy 
sletten j him minder maklik mei foarmje lit. Utsoarte sil de e.w tusken dizze beide 
utersten yn sitte. Dat dy j him by de /e:/ makliker foarmje lit as by de /E:/ is oars ek ôf 
te harkjen oan 'e ienlûden sels. By de /e:/ sit der altyd wat fan in /'-neislach by, reden 
wêrom't dy ek wol wat licht diftongysk neamd wurdt. De /E:/ hat wat dat oangiet fan 
himsels in mear monoftongyske útspraak. 

De graduele ferskillen yn it ûnstean fan 'e j hawwe mooglik har reperkusjes foar it 
ûntstean fan 'e Jorwertbrekking sels. It ferskynsel Jorwertbrekking komt net safolle 
fear, mar sa't we yn 'e paragraaf hjirnei sjen sille, at it der is, dan meast allinne op it 
heechste nivo, dat fan 'e oergong i.w > ju.w. De oergong e.w > jo.w bin ik oarsearne 
noch net tsjinkaam, en ek dy fan e.w >jo.w net. No is it ferskynsel better net te witten 
wat syn foarkommen oer de talen fan 'e wrâld oangiet nea ûndersocht, dat der kinne 
skoan talen wêze dy't wol Jorwertbrekking op dy legere nivo's hawwe. It soe nijsgjir-
rich wêze at dan útkaam wat ik tink, nammentlik dat de hegere nivo's mear foarkom-
rr.e as de legere, en dat dy hiërargy him ek sa manifestearje sil dat at in taal ien fan 'e 
legere nivo's hat, dat er dan ek Jorwertbrekking yn dy hegere útspraaknivo's ha moat. 
Dat léste utsoarte op it betingst dat de hegere fokalen wol yn it fonologyske systeem 
fan 'e oanbelangjende taal foarkomme moatte. Dy hiërargy foarseit dus ek, dat de Jor
wertbrekking e.w > jo.w it dreechste te realisearjen is. Sa't we yn paragraaf 5 noch 
sjen sille, is it net ûnmooglik dat it Frysk dêr in yllustraasje fan is. 

Wêr't hjir ek noch even op wiisd wurde moat, is, dat de aksintferspringing op him
sels net eksklusyf foar de Jorwertbrekking is. Blykber sit der yn it Frysk in tendins om 
fan delgeande twilûden opgeande te meitsjen. Ik haw al wiisd op 'e Nijfryske brek-
king, mar njonken de Jorwertbrekking sels wie dy tendins der yn it Aldfrysk oars ek 
al. Ik tink hjir oan it Aldfrysk dua (ferlykje Nederlânsk doen), dat nei ferspringing fan 
de klam nei it twadde part fan it oarspronklike twilûd úteinliks ús dwaan opsmiten 
hat. Sjoch Meijering (1990) foar in oersjoch fan lyksoartige tiidwurden. Of, om in 
foarbyld út in oare wurdsoarte en mei in foarlik heallûd te nimmen, it Aldfryske Haf 
(ferlykje Nederlânsk lief), dat nei aksintferspringing Ijaaf waard, en oer Ijeaf úteinliks 
dat heallûd falie liet ta ús hjoeddeisk leaf. Fan dit type aksintferspringing binne mear 
foarbylden oan te wizen. De gefolgen fan it proses binne hjir lykwols net sa fiergeand 
as by de Jorwertbrekking. Ien fan 'e ferskillen is, dat it foarste part fan it oarspronkli
ke twilûd al in hege fokaal (z of ü) hie, en dat dy dêrom fansels ek frij maklik oergean 
koe nei in heallûdstatus. In noch grutter ferskil is lykwols te finen by it twadde part 
fan it oarspronklike twilûd. Dat bestie dus net út in heallûd, mar út in folie fokaal, ek 
al hie dy dan net it haadaksint. Dat krige er nei de ferspringing lykwols al, wêrnei't dy 
beklamme fokaal alle feroarings ûndergean koe dy't ferlykbere folie fokalen ek mei-
meitsje koene. 

3. Evidinsje (I): de lüden 

Oant no ta hat myn analyze fan 'e Jorwertbrekking frijwat in teoretyske konstruksje 
west, dat it wurdt de heechste tiid om der bewizen foar by te bringen. Ik sil derby earst 
útgean fan direkte evidinsje, en dêr út wei nei eardere taaistadia oergean. 

It nije yn myn analyze is benammen, dat er foarseit dat by Jorwertbrekking de 
fokaalhichte konstant bliuwt, sjoch it skema fan (3), dat ik hjirûnder efterhelje: 
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oar,. yn 'e oergong fan E: nei de tusken-21it dy j him der lang sa opfallend net feststel
le Fansels hat dat te krijen mei de folie gruttere iepeningsgraad fan E: en :J, der't dy
sletten j him minder maklik mei foarmje lit. Utsoarte sil de e,W tusken dizze beide
utersten yn sitte. Dat dy j him by de le:1 makliker foarmje lit as by de Id is oars ek of
te barkjen oan 'e ienlUden sels. By de le:1 sit der altyd wat fan inj-neislach by, reden
werom't dy ek wol wat licht diftongysk neamd wurdt. De 12:1 hat wat dat oangiet fan
himsels in mear monoftongyske utspraak.

De graduele ferskillen yn it fmstean fan 'ej hawwe mooglik har reperkusjes foar it
untstean fan 'e Jorwertbrekking sels. It ferskynsel Jorwertbrekking komt net safolle
fcar, mar sa't we yn 'e paragraaf hjirnei sjen sille, at it der is, dan meast allinne op it
heechste nivo, dat fan 'e oergong i.w > ju.w. De oergong e.w > jo.w bin ik oarsearne
noch net tsjinkaam, en ek dy fan E:,W > j:J.w net. No is it ferskynsel better net te witten
\\at syn foarkommen oer de talen fan 'e wrald oangiet nea undersocht, dat der kinne
skoan talen weze dy't wol Jorwertbrekking op dy legere nivo's hawwe. It soe nijsgjir
rich weze at dan utkaam wat ik tink, nammentlik dat de hegere nivo's mear foarkom
me as de legere, en dat dy hierargy him ek sa manifestearje sil dat at in taal ien fan 'e
legere nivo's hat, dat er dan ek Jorwertbrekking yn dy hegere titspraaknivo's ha moat.
Dat leste utsoarte op it betingst dat de hegere fokalen wol yn it fonologyske systeem
fan 'e oanbelangjende taal foarkomme moatte. Dy hierargy foarseit dus ek, dat de Jor
vertbrekking 2.W > jJ.w it dreechste te realisearjen is. Sa't we yn paragraaf 5 noch
sjen silIe, is it net finmooglik dat it Frysk der in yllustraasje fan is.

Wer't hjir ek noch even op wiisd wurde moat, is, dat de aksintferspringing op him
sels net eksklusyf foar de Jorwertbrekking is. Blykber sit der yn it Frysk in tendins om
fan delgeande twilUden opgeande te meitsjen. lk haw al wiisd op 'e Nijfryske brek
king, mar njonken de Jorwertbrekking sels wie dy tendins der yn it Aldfrysk oars ek
211. Ik tink hjir oan it Aldfrysk dua (ferlykje Nederlansk doen) , dat nei ferspringing fan
de klam nei it twadde part fan it oarspronklike twilfid uteinliks us dwaan opsmiten
hat. Sjoch Meijering (1990) foar in oersjoch fan lyksoartige tiidwurden. Of, om in
foarbyld Ut in oare wurdsoarte en mei in foarlik heallfid te nimmen, it Aldfryske liaf
(ferlykje Nederlansk lie/), dat nei aksintferspringing ljaafwaard, en oer ljeafuteinliks
dat heallfid falIe liet ta us hjoeddeisk leaf. Fan dit type aksintferspringing binne mear
foarbylden oan te wizen. De gefolgen fan it proses binne hjir lykwols net sa fiergeand
as by de Jorwertbrekking. len fan 'e ferskillen is, dat it foarste part fan it oarspronkli
ke twilUd al in hege fokaal (i of u) hie, en dat dy derom fansels ek frij maklik oergean
koe nei in heallfidstatus. In noch grutter ferskil is lykwols te finen by it twadde part
fan it oarspronklike twilUd. Dat bestie dus net ut in heallfid, mar ut in folle fokaal, ek
211 hie dy dan net it haadaksint. Dat krige er nei de ferspringing lykwols aI, wernei't dy
beklamme fokaal alle feroarings findergean koe dy't ferlykbere folie fokalen ek mei
meitsje koene.

3. Evidinsje (/): de laden

Oant no ta hat myn analyze fan 'e Jorwertbrekking frijwat in teoretyske konstruksje
west, dat it wurdt de heechste tiid om der bewizen foar by te bringen. lk sil derby earst
utgean fan direkte evidinsje, en der ut wei nei eardere taalstadia oergean.

It nije yn myn analyze is benammen, dat er foarseit dat by Jorwertbrekking de
fokaalhichte konstant bliuwt, sjoch it skema fan (3), dat ik hjirunder efterhelje:
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(5) i.w>ju.w 
e.w>jo.w 
e.w >jo.w 

It foarste bewiis foar dy lykbliuwende fokaalhichte woe ik helje út in ienfâldich fone-
tysk eksperimint. At jo besykje om sels stadichwei mei de mule in Jorwertbrekking te 
raeitsjen, dan sil büken dwaan dat dat it maklikste giet at jo yndied yn 'e selde fokaal
hichte bliuwe. Dus: /i.w/ glidet it noflikste oer yn /ju.w/. In potinsjele oergong nei 
/jo.w/ kostet al aardich mear muoite, en dat kostet it alhielendal om fan /i.w/ op /jo.w/ 
te kommen. Fan 'e oare ein ôf jildt itselde: /e.w/ wurdt it maklikste transformearre ta 
/jo.w/, wylst bygelyks in oergong nei /ju.w/ as hiel ûnnatuerlik oanfielt. 

In oanwizing hoe maklik oft dy oergong dan yn syn wurken gean kin, is yn myn 
eigen taal bygelyks it wurd sleau. Ik tink dat ik dat wurd fan hûs út as /sle.w/ útsprek, 
mar ik soe it leau 'k like maklik, sa't party oaren dat nammers ek dogge, as /sljo.w/ 
útsprekke kinne. Lykwols, potinsjele útspraakfarianten as /sli.w/, /sle.w/, /slju.w/ of 
/sljo.w/ binne út noch yn net oan 'e oarder. Mar binnen deselde fokaalhichte ha we dus 
te krijen mei in maklike en hast gliidzjende oergong. Datselde makket ek, dat it moog-
lik is dat binnen it delgeande twilûd der him op wei nei it eindoel by it earste illemint 
al in rûning ynset. Hoekstra (2001a, 84) bygelyks notearret de útspraak fan it twilûd 
yn liuw en bliuwe as "/yn/". It WFT hat deselde útspraak. 

Dat by Jorwertbrekking de fokaalhichte konstant bliuwt, is foar in part ek út oare 
talen te heljen. Nim it dialekt fan it eilân Skiermûntseach. Yn 'e earste tekst dêr't it 
Skiermûntseagersk yn ôfprinte is, Halbertsma (1827), sjogge wy al in foarm jieoewer 
foar hjoeddeisk ieuwr 'oer', en it yn it eilannersk oersette fragmint fan De Burkerij 
fan Rinze Posthumus syn hân (Posthumus 1827) komt de foarm Bjuer foar foar hjoed
deisk bieuwr en djuesen 'tûzen' foar hjoeddeisk dieuwzen. Neffens Eijkman (1925, 
30) waard yn it begjin fan 'e foarrige ieu it wurd hieuwn 'hûn' op it eilân as hju.n út-
sprutsen. En Fokkema (1969, 10) notearret noch oer de /i.w/: "Deze tweeklank is 
soms stijgend en klinkt dan als ju:". Neifraach hat my útwizing dien dat hjoeddedei it 
twilûd /i.w/ inkel noch mar delgeand is, mar dizze obstrewaasjes tsjutte der wol op dat 
it earder maklik omset wurde koe yn /ju.(w)/. In omsetting yn /jo.w/ of /jo.w/ bin ik yn 
it Skiermûntseagersk lykwols net tsjinkaam. 

Wat soartgelikens fine wy yn it Ingelsk. Wurden as new, ewe 'ei, wyfkeskiep' en 
de namme fan 'e tillefyzjeheld út 'e searje "Dallas", J.R. Ewing, wurde útsprutsen as 
respektyflik /nju.7, /ju:/ en /ju:wlr|/. De datearring fan dizze Jorwertbrekking yn it 
Ingelsk wurdt troch Lass (1999, 99) set yn 'e 17de ieu, doe't, sa't hy it notearret, it 
eardere twilûd /eu/ al lang ferhege wie ta /iu/. Dat wy yn it Ingelsk en it Skiermûnts
eagersk krekt Jorwertbrekking fan /i.w/ sjogge, is, sa't yn 'e foarrige paragraaf beär-
gumintearre is, mooglik net alhiel tafallich. 

At dy Jorwertbrekking, sa't hjir saniis útholden is, yndied sa maklik yn syn wurken 
gean kin, en soms sels yn 'e persepsje ûndúdlik is yn syn útwurking, dan ferklearret 
dat feit faaks fuortendaliks ek dat der fariaasje bestean kin. Yn Aldfryske boarnen 
geane foarmen mei en sûnder Jorwertbrekking faak fleurich mei-inoar op, en it komt 
ek wol foar dat wurden dy't yn 'e Aldfryske tiid noch Jorwertbrekking fertoanden, dy 
yn letter tiid hielendal wer kwyt rekke binne. Miedema (1966,12) wiist ek op it njon-
keninoar foarkommen fan foarms mei in del- en opgeand twilûd, mar ek yn letter tiid 
kaam dat ferkynsel noch wol foar (Miedema 1973, 36-38). Syn ferklearring (1966, 
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(5) i.w > ju.w
e.w> jo.w
2.W > j::J.w

It foarste bewiis foar dy lykbliuwende fokaalhichte woe ik helje ut in ienfiildich fone
tysk eksperimint. At jo besykje om sels stadichwei mei de mUle in Jorwertbrekking te
meitsjen, dan sil bliken dwaan dat dat it maklikste giet atjo yndied yn 'e selde fokaal
hichte bliuwe. Dus: Ii.wl glidet it noflikste oer yn Iju.w/. In potinsjele oergong nei
Ijo.wl kostet al aardich mear muoite, en dat kostet it alhielendal om fan li.wl op IjJ.wl
te kommen. Fan 'e oare ein of jildt itselde: 12.wl wurdt it maklikste transformearre ta
IjJ.w/, wylst bygelyks in oergong nei Iju.wl as hie! finnatuerlik oanfielt.

In oanwizing hoe maklik oft dy oergong dan yn syn wurken gean kin, is yn myn
eigen taal bygelyks it wurd sleau. Ik tink dat ik dat wurd fan hus ut as Isle.wl utsprek,
mar ik soe it leau 'k like maklik, sa't party oaren dat nammers ek dogge, as Isljo.wl
utsprekke kinne. Lykwols, potinsjele utspraakfarianten as Isli.w/, IsI2.w/, Islju.wl of
Is1jJ.wl binne ut noch yn net oan 'e oarder. Mar binnen deselde fokaalhichte ha we dus
te krijen mei in maklike en hast gliidzjende oergong. Datselde makket ek, dat it moog
lik is dat binnen it delgeande twilild der him op wei nei it eindoel by it earste illemint
al in rfining ynset. Hoekstra (2001a, 84) bygelyks notearret de utspraak fan it twilUd
yn liuw en bliuwe as "/yul". It WFT hat deselde utspraak.

Dat by Jorwertbrekking de fokaalhichte konstant bliuwt, is foar in part ek ut oare
talen te heljen. Nim it dialekt fan it eiHin Skiermuntseach. Yn 'e earste tekst der't it
Skiermuntseagersk yn ofprinte is, Halbertsma (1827), sjogge wy al in foarmjieoewer
foar hjoeddeisk ieuwr 'oer', en it yn it eilannersk oersette fragmint fan De Burkerij
fan Rinze Posthumus syn Mn (Posthumus 1827) komt de foarm Bjuer foar foar hjoed
deisk bieuwr en djuesen 'tfizen' foar hjoeddeisk dieuwzen. Neffens Eijkman (1925,
30) waard yn it begjin fan 'e foarrige ieu it wurd hieuwn 'hun' op it eilan as hju.n ut
sprutsen. En Fokkema (1969, 10) notearret noch oer de li.w/: "Deze tweeklank is
soms stijgend en klinkt dan als ju:". Neifraach hat my utwizing dien dat hjoeddedei it
twilild li.wl inkel noch mar delgeand is, mar dizze obstrewaasjes tsjutte der wol op dat
it earder maklik omset wurde koe yn Iju.(w)/. In omsetting yn Ijo.wl of IjJ.wl bin ik yn
it Skiermuntseagersk lykwols net tsjinkaam.

Wat soartgelikens fine wy yn it Ingelsk. Wurden as new, ewe 'ei, wyfkeskiep' en
de namme fan 'e tillefyzjeheld ut 'e searje "Dallas", JR. Ewing, wurde utsprutsen as
respektyflik Inju:/, Iju:1 en Iju:wI11/. De datearring fan dizze Jorwertbrekking yn it
Ingelsk wurdt trach Lass (1999,99) set yn 'e 17de ieu, doe't, sa't hy it notearret, it
eardere twilud leul allang ferhege wie ta liu/. Dat wy yn it Ingelsk en it Skiermunts
eagersk krekt Jorwertbrekking fan li.wl sjogge, is, sa't yn 'e foarrige paragraaf bear
gumintearre is, mooglik net alhiel tafallich.

At dy Jorwertbrekking, sa't hjir saniis utholden is, yndied sa maklik yn syn wurken
gean kin, en soms sels yn 'e persepsje undudlik is yn syn Utwurking, dan ferklearret
dat feit faaks fuortendaliks ek dat der fariaasje bestean kin. Yn Aldfryske boamen
geane foarmen mei en sunder Jorwertbrekking faak f1eurich mei-inoar op, en it komt
ek wol foar dat wurden dy't yn 'e Aldfryske tiid noch Jorwertbrekking fertoanden, dy
yn letter tiid hielenda1 wer kwyt rekke binne. Miedema (1966, 12) wiist ek op it njon
keninoar foarkommen fan foarms mei in del- en opgeand twilild, mar ek yn letter tiid
kaam dat ferkynse1 noch wol foar (Miedema 1973, 36-38). Syn ferklearring (1966,
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12) dat staveringskonservatisme in rolle spylje soe, kin wat fan oan wêze, mar dat 
hoecht dus neffens my yn it ljocht fan 'e fonetyske ûnwissens net de hiele wierheid te 
wezen. 

It feit dat dy Jorwertbrekking sa maklik komme, en blykber ek wer gean kin, mak-
ket jin ek wat erchtinkend oer it sintrale boadskip fan Miedema syn ynaugurele rede 
Van York naar Jorwerd. Enkele problemen uit de Friese taalgeschiedenis (1966). Hy 
skilderet dêr dat der yn 'e iere midsieuwen tal fan kontakten west hawwe tusken de 
seefarrende Friezen en de Noarmannen. En omdat yn it Aldnoarsk ek Jorwertbrekking 
foarkaam, wol Miedema hawwe, dy Wytsingen hawwe it ferskynsel meinaam nei 
Fryslân ta. As gearbinend foarbyld neamt er York, in âlde Noarmannedelsetting oan 'e 
eastkust fan Ingelân. Dy namme York moat ûntstien wêze út Ever-vik, dus in Varkens
baai, mar dan net op Kuba, mar yn Ingelân. En Jorwert kaam, sa't wy al sjoen hawwe, 
fan Ever-werd. De swierrichheid by ditsoarte fan teoryen is altyd dat jo min bewize 
kinne dat se wier binne, en al like min dat se net wier binne. Jo kinne op 'en heechst in 
berop dwaan op in beskate mjitte fan plausibelens, en dan achtsje ik Miedema syn 
opsje net sa kânsryk. Foarst is it altyd mar de fraach yn hoefier oft dy Noarmannen no 
werklik yntinsyf kontakt hân ha mei de gewoane Friezen - neffens Blok (1978) moat 
it measte dêr net by foarsteld wurde - , en fierders giet taalkontakt no ienkear it 
maklikst mei it lienen fan yndividuele wurden, en net mei it lienen fan grammatikale 
ferskynsels. En it tal mienskiplike wurden mei Jorwertbrekking dat Miedema 
bybringt is bepaald net grut. Oan 'e oare kant geane foarstanners fan ditsoarte lienteo-
ryen der almeast oan foarby dat elk grammatikaal ferskynsel no ienkear in opsje bin
nen de minsklike taal is, dat it dus spontaan ûntstean kin, en net needsaaklik ûnder 
ynfloed fan in oare taal hoecht te begjinnen. En yn it Frysk foei, sa't wy sjoen hawwe, 
de Jorwertbrekking yn fruchtbere grûn omdat troch ferswakking de v dêr fokalisearre 
wie, sadat der in navenant grut tal wurden as ynput fungearje koe. By myn twifel oan 
dy Aldnoarske ynfloed op 'e Jorwertbrekking bin ik oars yn goed selskip: Hofmann 
(1976, 38) en Gildemacher (2001,167) leauwe der ek net oan, allikemin as Blok, dy't 
ek wiist (s. 45) op it grutte tiidsferskil tusken it him oppenearjen fan 'e brekking by 
York (9de ieu) en Jorwert (14de ieu). 

4. Oersjochfan it eardere ûndersyk 

Ear't ik no oergean nei it jaan fan noch mear evidinsje fan myn analyze, woe ik in 
koart tuskenspul ynlaskje. Oant no ta hat it miskien sa like dat dy Jorwertbrekking der 
as in foech Jiskepûster ûnopfallend hinne lein hat om no pas ûntdutsen te wurden. 
Mar sa is it net, dizze lûdoergong kin fan sein wurde dat er al mear as 100 jier lang it 
omtinken hat, miskien net altyd mar troch as ûnderwerp fan djipgeande stúdzje, mar 
yn alle gefal dochs wol as in fenomeen dat net ûnbekend wie en dat neamd waard yn 
stúdzjes en oersjoggen. Ik soe hjir no graach in oersjoch fan dy ûndersyksskiednis 
jaan wolle. Utsoarte hat dat in historiografysk belang, mar it is ek goed om jins eigen 
analyze tsjin dy fan jins foargongers ofte setten. Meastentiids wurdt in artikel ek mei 
sa'n eksersysje begûn. Om útliskundige reden bin ik hjir fan dy tradisjonele folchoar-
der ôfwykt. Dat leit him oan 'e dregens fan it ûnderwerp, en, faaks lykop mei dy fak-
tor, oan it feit dat dy eardere publikaasjes soms slim fet op te krijen is. Botte kweaôf 
kinne jo dat de âlde mannen ek net iens nimme, want de fonology wie yn har tiid as 
wittenskip ek noch mar kwealik ûntwikkele. 
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12) dat staveringskonservatisme in roIle spylje soe, kin wat fan oan weze, mar dat
Loecht dus neffens my yn it ljocht fan 'e fonetyske ilnwissens net de hiele wierheid te
-,vezen.

It feit dat dy Jorwertbrekking sa maklik komme, en blykber ek wer gean kin, mak
ket jin ek wat erchtinkend oer it sintrale boadskip fan Miedema syn ynaugurele rede
Fan York naar Jorwerd. Enkele problemen uit de Friese taalgeschiedenis (1966). Hy
skilderet der dat der yn 'e iere midsieuwen tal fan kontakten west hawwe tusken de
seefarrende Friezen en de Noarmannen. En omdat yn it Aldnoarsk ek Jorwertbrekking
foarkaam, wol Miedema hawwe, dy Wytsingen hawwe it ferskynsel meinaam nei
FrysHin ta. As gearbinend foarbyld neamt er York, in alde Noarmannedelsetting oan 'e
eastkust fan Ingelan. Dy namme York moat ilntstien weze tit Ever-vik, dus in Varkens
baai, mar dan net op Kuba, mar yn Ingelan. En Jorwert kaam, sa't wy al sjoen hawwe,
fan Ever-werd. De swierrichheid by ditsoarte fan teoryen is altyd dat jo min bewize
kinne dat se wier binne, en allike min dat se net wier binne. Jo kinne op 'en heechst in
berop dwaan op in beskate mjitte fan plausibelens, en dan achtsje ik Miedema syn
opsje net sa kansryk. Foarst is it altyd mar de fraach yn hoefier oft dy Noarmannen no
werklik yntinsyf kontakt han ha mei de gewoane Friezen - neffens Blok (1978) moat
it measte der net by foarsteld wurde -, en fierders giet taalkontakt no ienkear it
maklikst mei it lienen fan yndividuele wurden, en net mei it lienen fan grammatikale
ferskynsels. En it tal mienskiplike wurden mei Jorwertbrekking dat Miedema
bybringt is bepaald net grut. Oan 'e oare kant geane foarstanners fan ditsoarte lienteo
ryen der almeast oan foarby dat elk grammatikaal ferskynsel no ienkear in opsje bin
nen de minsklike taal is, dat it dus spontaan ilntstean kin, en net needsaaklik ilnder
ynfloed fan in oare taal hoecht te begjinnen. En yn it Frysk foel, sa't wy sjoen hawwe,
de Jorwertbrekking yn fruchtbere griln omdat trach ferswakking de v der fokalisearre
wie, sadat der in navenant grut tal wurden as ynput fungearje koe. By myn twifel oan
dy Aldnoarske ynfloed op 'e Jorwertbrekking bin ik oars yn goed selskip: Hofmann
(1976,38) en Gildemacher (2001,167) leauwe der ek net oan, aIlikemin as Blok, dy't
ek wiist (s. 45) op it grutte tiidsferskil tusken it him oppenearjen fan 'e brekking by
York (9de ieu) en Jorwert (14de ieu).

4. Oersjochfan it eardere Ctndersyk

Ear't ik no oergean nei it jaan fan noch mear evidinsje fan myn analyze, woe ik in
koart tuskenspul ynlaskje. Oant no ta hat it miskien sa like dat dy Jorwertbrekking der
as in foech Jiskepilster ilnopfaIlend hinne lein hat om no pas ilntdutsen te wurden.
Mar sa is it net, dizze lildoergong kin fan sein wurde dat er al mear as 100 jier lang it
omtinken hat, miskien net altyd mar troch as ilnderwerp fan djipgeande studzje, mar
yn aIle gefal dochs wol as in fenomeen dat net unbekend wie en dat neamd waard yn
studzjes en oersjoggen. Ik soe hjir no graach in oersjoch fan dy ilndersyksskiednis
jaan wolle. Utsoarte hat dat in historiografysk belang, mar it is ek goed om jins eigen
analyze tsjin dy fan jins foargongers of te setten. Meastentiids wurdt in artikel ek mei
sa'n eksersysje begiln. Om utliskundige reden bin ik hjir fan dy tradisjonele folchoar
der ofwykt. Oat leit him oan 'e dregens fan it ilnderwerp, en, faaks lykop mei dy fak
tor, oan it feit dat dy eardere publikaasjes soms slim fet op te krijen is. Botte kweaof
kinne jo dat de aide mannen ek net iens nimme, want de fonology wie yn har tiid as
wittenskip ek noch mar kwealik ilntwikkele.
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De earste dy't by myn witten it ferskynsel sinjalearre hat, hat Buitenrust Hettema 
west, yn syn dissertaasje Bijdragen tot het Oudfriesch Woordenboek fan 1888. Dat 
bart nei oanlieding fan it Aldfryske tyola, dat er ôfliede wol fan in foarm tewla. "Is de 
e kort, zoo verspringt toch meermalen het accent, terwijl de e tot i (y) wordt, die later 
verder inj' overgaat" (s. 64). Dat "toch" wurdt fierder oannimlik makke mei noch in 
fjouwertal oare foarbylden, yndied allegearre mei in e. In oare fokaalhichte wurdt net 
neamd, en dat hoegde miskien ek net omdat Buitenrust Hettema hjir spesifyk it wurd 
tyola op it harspit hie. Hoe't er him dy aksintferspringing krekt yntocht hie, wurdt net 
dúdlik, en bygelyks ek net wêrom oft der in /o:/ ûntstean moatte soe. De Onderstelde 
histoaryske oergong nei inj fia in i koe wolris berêste op de stavering yn 'e midsieu-
ske boarnen, dêr't injno ienris almeast stavere waard as in i. 

In jier letter makket Siebs yn syn Zur Geschichte der englisch-friesischen Sprache 
ek melding fan 'e Jorwertbrekking, mar krekt as by Buitenrust Hettema ek allinne mar 
dy mei /e:+w/: "Jedoch entwickelte sich ê + tönender bilabialer spirans (b) durch Spal
tung des ê und vocalisierung des Szu iou" (Siebs 1889,262). Dat de fokalisearring in 
betingst is foar de brekking, komt der sa dus net dúdlik út. 

Dat it proses ek de /i: + w/ oanpakke kin, wurdt wol sjoen troch Van Heiten yn syn 
lange opstel Zur Lexicologie und Grammatik des Altwestfriesischen (1894). De 
behanneling wurdt holden nei oanlieding fan it wurd biliouwa, en dijt dan ta mar 
leafst 13 siden út (s. 351-364). Dêrmei is it fuortdaliks it wiidweidichste stik dat yn 'e 
eardere literatuer oer de Jorwertbrekking te finen is. Folie helderder wurdt it der lyk-
wols net fan, sterker noch, it is in toer om yn it stik it paad te finen en út te finen wat de 
auteur no winliken bedoeld hawwe kin. Hy begjint fansels ek by it bilabiaal wurden 
fan 'e v. Nei syn betinken bart dat yn dy gefallen dat der yn in folgjende syllabe in o of 
u folget, bygelyks yn "liûwes, -e vitae, corpori (...) Das w entstand im gen. dat. pl. 
Hîvo, -um" (s. 355). Dy ynfloed, dêr't men jin überhaupt al fan ôffreegje moat hoe 
grut at dy west hawwe kin at mar in minderheid fan 'e útgongen in rune fokaal hie, 
koe neffens Van Heiten sels oer in tuskenlizzende konsonant hinne gean, lykas yn it 
foarbyld jowns 'gleichfalls' < *evno (s. 358). Foar de sa ûntstiene w kin dan in u yn-
skood wurde, en dy u kin dan omset wurde yn ou, sadat der yn it gefal fan in oarspronk-
like kombinaasje iv in kloft iouw ûntstiet. Mar in ûntjouwing ta iuw kin likegoed. De 
ev kin ek meidwaan, en dan ûntstiet troch deselde ynfoeging fan dy u de kloft euw. It 
part eu kin dan feroarje yn iû, en dat folget de gong fan hjirboppen, dus mei iouw of 
iuw as útkomst. Koartsein, de ynput hat by Van Heiten gjin twingende ynfloed op de 
kar fan de output, alle útkomsten lykje mooglik. Dat wurdt noch ris fersterke trochdat 
der hjir en dêr rynsk gebrûk makke wurdt fan analogy. It liket der by dit alles ek sterk 
op dat Van Heiten him yn syn analyze mear stjoere litten hat troch de lettertekens, dus 
troch de stavering, as troch de lüden. Hy lit him der bygelyks ek net oer út dat der in 
opgeand twilûd ûntstien wêze soe, mar mooglik sit dat yn dy tuskenstap fan eu nei iu 
bebakt, sadat de i dan ynterpretearre wurde moat as it inisjele heallûd j . En wat 
útspraak oft efter Van Heiten syn lettertekenkombinaasje iouw sit, is ek net rjocht 
dúdlik. Likemin oft it ynskowen fan dy u by Van Heiten fonetysk motivearre is. Dat 
ynskowen bart oars likefolle wat lûd oft foar de w stiet. Dit ynfoegjen fan u is troch 
gans in rige lettere auteurs oernaam, oant Boutkan (2001,617) ta. 

Van Heiten syn wichtige publikaasje hat net fuortdaliks brede ynfloed. Siebs syn 
twadde grutte oersjoch fan 'e histoaryske Fryske taalkunde (Siebs 1901) neamt him 
teminsten net, en yn Siebs syn summiere behanneling fan 'e Jorwertbrekking binne ek 
gjin spoaren fan Van Heiten syn stik werom te finen. Brekking fan 'e /i+w/ wurdt 
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De earste dy't by myn witten it ferskynsel sinjalearre hat, hat Buitenrust Bettema
west, yn syn dissertaasje Bi}dragen tot het Oudfriesch Woordenboek fan 1888. Dat
bart nei oanlieding fan it Aldfryske tyola, dat er 6fliede wol fan in foarm fewla. "Is de
e kort, zoo verspringt toch meermalen het accent, terwijl de e tot i (y) wordt, die later
verder in} overgaat" (s. 64). Dat "toch" wurdt fierder oannimlik makke mei noch in
fjouwertal oare foarbylden, yndied allegearre mei in e. In oare fokaalhichte wurdt net
neamd, en dat hoegde miskien ek net omdat Buitenrust Bettema hjir spesifyk it wurd
tyola op it harspit hie. Boe't er him dy aksintferspringing krekt yntocht hie, wurdt net
dudlik, en bygelyks ek net weram oft der in 10:/ untstean moatte soe. De understelde
histoaryske oergong nei in} fia in i koe wolris bereste op de stavering yn 'e midsieu
ske boarnen, der't in} no ienris almeast stavere waard as in i.

Injier letter makket Siebs yn syn Zur Geschichte der englisch-friesischen Sprache
ek melding fan 'e Jorwertbrekking, markrekt as by Buitenrust Bettema ek allinne mar
dy mei le:+w/: "Jedoch entwickelte sich e+ tonender bilabialer spirans (0) durch spal
tung des e und vocalisierung des 0 zu iou" (Siebs 1889,262). Dat de fokalisearring in
betingst is foar de brekking, komt der sadus net dudlik ut.

Dat it proses ek de li: + wl oanpakke kin, wurdt wol sjoen trach Van Belten yn syn
lange opstel Zur Lexicologie und Grammatik des Altwestfriesischen (1894). De
behanneling wurdt holden nei oanlieding fan it wurd biliouwa, en dijt dan ta mar
leafst 13 siden ut (s. 351-364). Dermei is it fuortdaliks it wiidweidichste stik dat yn 'e
eardere literatuer oer de Jorwertbrekking te finen is. Folle helderder wurdt it dh lyk
wols net fan, sterker noch, it is in toer om yn it stik it paad te finen en ut te finen wat de
auteur no winliken bedoeld hawwe kin. By begjint fansels ek by it bilabiaal wurden
fan' e v. Nei syn betinken bart dat yn dy gefallen dat der yn in folgjende syllabe in 0 of
u folget, bygelyks yn "liuwes, -e vitae, corpori (...) Das w entstand im gen. dat. pI.
*lfvo, -um" (s. 355). Dy ynfloed, der't men jin tiberhaupt al fan Offreegje moat hoe
grut at dy west hawwe kin at mar in minderheid fan 'e utgongen in rune fokaal hie,
koe neffens Van Belten sels oer in tuskenlizzende konsonant hinne gean, lykas yn it
foarbyld}owns 'gleichfalls' < *evno (s. 358). Foar de sa untstiene w kin dan in u yn
skood wurde, en dy u kin dan omset wurde yn ou, sadat der yn it gefal fan in oarsprank
like kombinaasje iv in kloft iouw untstiet. Mar in untjouwing ta iuw kin likegoed. De
ev kin ek meidwaan, en dan untstiet trach deselde ynfoeging fan dy u de kloft euw. It
part eu kin dan feraarje yn ht, en dat folget de gong fan hjirboppen, dus mei iouw of
iuw as utkomst. Koartsein, de ynput hat by Van Belten gjin twingende ynfloed op de
kar fan de output, alle utkomsten lykje mooglik. Dat wurdt noch ris fersterke trachdat
der hjir en der rynsk gebruk makke wurdt fan analogy. It liket der by dit alles ek sterk
op dat Van Belten him yn syn analyze mear stjoere litten hat trach de lettertekens, dus
trach de stavering, as trach de lUden. By lit him der bygelyks ek net oer ut dat der in
opgeand twilUd untstien weze soe, mar mooglik sit dat yn dy tuskenstap fan eu nei iu
bebakt, sadat de i dan ynterpretearre wurde moat as it inisjele heallud j. En wat
utspraak oft efter Van Belten syn lettertekenkombinaasje iouw sit, is ek net rjocht
dudlik. Likemin oft it ynskowen fan dy u by Van Belten fonetysk motivearre is. Dat
ynskowen bart oars likefolle wat ](id oft foar de w stiet. Dit ynfoegjen fan u is trach
gans in rige lettere auteurs oemaam, oant Boutkan (2001 , 617) ta.

Van Belten syn wichtige publikaasje hat net fuortdaliks brede ynfloed. Siebs syn
twadde grutte oersjoch fan' e histoaryske Fryske taalkunde (Siebs 1901) neamt him
teminsten net, en yn Siebs syn summiere behanneling fan' e Jorwertbrekking binne ek
gjin spoaren fan Van Belten syn stik werom te finen. Brekking fan 'e li+wl wurdt
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noch Siebs bygelyks noch altyd net neamd. Op side 1217 docht er in nije smeet op it 
ûntstean fan 'e efterlike /o:/. Dy soe nammentlik it produkt wêze fan 'e (fierdere?) 
fokalisearring fan 'e v, njonken it lûd û. Wêrom oft dy û dan sakje moatte soe, wurdt 
eer net by ferteld. Yn alle gefal smyt it de twilûden "êû, êô oder (mit Übergangslaut û 
zu folgendem Vokal) êô"" op, "und dieser ist unter Akzentverschiebung auch zu iû iô 
in ióô geworden". Oan 'e ein fan 'e operaasje is dus ek by Siebs in grut ferskaat oan 
jùden beskikber. Siebs docht ek in útspraak oer it aard fan 'e feroaring: "An lautge-
«etzliche Entwicklung ist nicht zu denken; es ist eine Kette von Analogiebildungen" 
•'s. 1194). Mar dat liket by him benammen te slaan op 'e ûnderskate foarmen yn it 
paradigma fan it Aldfryske tiidwurdjevra (ús hjoeddeiske jaan); om dan ek al dy oare 
wurden mei goed fetsoen troch middel fan analogy te ferklearjen, liket my te minsten 
net in maklike opjefte ta. 

Fan Van Heiten syn artikel is wol kundskip naam troch Jacobs (1899). By him (s. 
21) kin de Jorwertbrekking ek tapast wurde op de /e:/ èn de l'v.l. Mar ek hy hat gjin 
fierdere restriksjes op it proses: elke ynput kin ta elke output liede. Jacobs hat ek kri-
ivk op Van Heiten. Dy syn ferklearring foar de fokalisearring fan 'e v en it ynskowen 
dêrfoar fan in /u/-lûd wol him net oan. Neffens him wie dat léste ûntstien troch fer-
koarting fan it stamlûd en ferdûbeling fan it bylûd foar in jonge i of j , dus byg. nimma 
< nîmia. In swierrichheid by dizze ferklearring liket my lykwols yn elk gefal dat yn in 
wurd as biliva noait in foarm bilivia bestien hat. En wat soene wy ús fonetysk by in 
foarm as bliuua (s. 66) foarstelle moatte? Dêrnei docht by Jacobs in oare lûdwet syn 
wurk, nammentlik de ferskowing fan it aksint yn diftongen: ia > iâ, ensfh. Sa komme 
we op bliûwa "met û, of noch duidelijker met o(u)(w) uit ûw" (s. 67). Wat dêr noch 
dúdliker oan wêze soe is my nammers net alhiel dúdlik. Dat men mei Jacobs nam
mentlik alle kanten út kin, bewust er ek nochris op side 67 mei syn skets fan in ûntjou-
wingsgong fan /e:+v/: "oorspr. êv (zal) altijd ten gevolge der verdubbelingswet, ach
tereenvolgens êw, éuw, éûw, iûw, iouw geworden zijn". Jacobs hat syn opfettings 
noch ris efterhelle yn in lezing (publisearre as Jacobs 1900-1902), mar folie wiisder 
wurdt men dêr ek net fan. 

Yn tsjinstelling ta Siebs, Van Heiten en Jacobs wie Pieter Kloosterman in native 
speaker fan it Frysk, en dat is te fernimmen. Yn syn dissertaasje (Kloosterman 1907) 
folget er oars yn grutte halen syn promotor Van Heiten. By him dus ek it ynskowen 
fan in û foar de w, dy û raant dan gear mei it foarôfgeande lûd (sawol /i/ as /e:/), en 
"daarop (ontstaat) bij accentverschuiving een stijgende diphtong iû, die, voorzover de 
w behouden blijft en niet met de ü versmelt, zich ontwikkelt tot iou (...), doch anders 
naar omstandigheden (...) zich als iû of als io" vertoont" (s. 18/19). Mar as sprekker 
fan it Mitselwierster Frysk koe Kloosterman ek oanjaan wat der dêrnei mei de brek-
kingsprodukten barre koe. Sa wiist er (s. 60) op 'e ferleging fan /ju/ nei /jo/, bygelyks 
yn bliuwe (= [bljo:wa]), en op 'e mooglikheid ta palatalisearring, bygelyks yn bleaun 
(= [blö.an]). Syn analyze skimert ek troch yn 'e wize fan beskriuwen fan in tredde 
"ûntjouwing": "slechts in iün avond (...) en gegeven (...) is ze (d.i. iü S.D.) bewaard 
gebleven" (s. 60), wylst dêr nei myn betinken krekt net in hanthavening mar in ferhe-
ging fan /o:/ nei /u/ oan 'e oarder is. Oer dy lettere ferskynsels kom ik yn 'e paragraaf 
hjirnei noch op 'e tekst. 

It soe oant 1939 duorje ear't de Jorwertbrekking wer op in ridlike skaal it omtin-
ken krijt. Wol is it sa dat Holthausen (1925) it yn 'e ynlieding by syn Altfriesisches 
Wörterbuch opnimt by de bysûnderheden fan it Aldwestfrysk, mar fan 'e summiere 
behanneling sels kin yn dy tiid slim immen wizer wurden wêze. Van der Meer (1929), 
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tlOch Siebs bygelyks noch altyd net neamd. Op side 1217 docht er in nije smeet op it
Dntstean fan 'e efterlike 10:1. Dy soe nammentlik it pradukt weze fan 'e (fierdere?)
fokalisearring fan 'e v, njonken it IUd a. Werom oft dy Gdan sakje moatte soe, wurdt
der net by ferteld. Yn alle gefal smyt it de twilQden "ea, eo oder (mit Ubergangslaut a
IU folgendem Vokal) eo"" op, "und dieser ist unter Akzentverschiebung auch zu fa fo

i60 geworden". Oan 'e ein fan' e operaasje is dus ek by Siebs in grut ferskaat oan
'uden beskikber. Siebs docht ek in utspraak oer it aard fan 'e feroaring: "An lautge
oetzliche Entwicklung ist nicht zu denken; es ist eine Kette von Analogiebildungen"
(s. 1194). Mar dat liket by him benammen te slaan op 'e Gnderskate foarmen yn it
paradigma fan it Aldfryske tiidwurdjewa (us hjoeddeiskejaan); om dan ek al dy oare
~vurden mei goed fetsoen troch middel fan analogy te ferklearjen, liket my teminsten
net in maklike opjefte ta.

Fan Van Helten syn artikel is wol kundskip naam trach Jacobs (1899). By him (s.
27) kin de Jorwertbrekking ek tapast wurde op de le:! en de li:/. Mar ek hy hat gjin
fierdere restriksjes op it proses: elke ynput kin ta elke output liede. Jacobs hat ek kri
Iyk op Van Helten. Dy syn ferklearring foar de fokalisearring fan 'e v en it ynskowen
derfoar fan in lu/-lUd wol him net oan. Neffens him wie dat leste Gntstien troch fer
koarting fan it stamlGd en ferdGbeling fan it bylGd foar in jonge i ofj, dus byg. nimma
< nfmia. In swierrichheid by dizze ferklearring liket my lykwols yn elk gefal dat yn in
wurd as biliva noait in foarm bilivia bestien hat. En wat soene wy us fonetysk by in
foarm as blfuua (s. 66) foarstelle moatte? Demei docht by Jacobs in oare IUdwet syn
wurk, nammentlik de ferskowing fan it aksint yn diftongen: fa> ia, ensfh. Sa komme
we op bliawa "met a, of noch duidelijker met o(u)(w) uit aw" (s. 67). Wat der noch
dudliker oan weze soe is my nammers net alhiel dudlik. Dat men mei Jacobs nam
mentlik alle kanten Ut kin, bewiist er ek nochris op side 67 mei syn skets fan in Gntjou
wingsgong fan le:+v/: "oorspr. ev (zal) altijd ten gevolge der verdubbelingswet, ach
tereenvolgens ew, euw, eaw, iaw, iouw geworden zijn". Jacobs hat syn opfettings
noch ris efterhelle yn in lezing (publisearre as Jacobs 1900-1902), mar folie wiisder
wurdt men der ek net fan.

Yn tsjinstelling ta Siebs, Van Helten en Jacobs wie Pieter Kloosterman in native
speaker fan it Frysk, en dat is te femimmen. Yn syn dissertaasje (Kloosterman 1907)
folget er oars yn grutte halen syn promotor Van Helten. By him dus ek it ynskowen
fan in afoar de w, dy araant dan gear mei it foar6fgeande IGd (sawol lil as le:/), en
"daarop (ontstaat) bij accentverschuiving een stijgende diphtong fa, die, voorzover de
w behouden blijft en niet met de a versmelt, zich ontwikkelt tot iou ( ...), doch anders
naar omstandigheden (...) zich als fa of als fo" vertoont" (s. 18/19). Mar as sprekker
fan it Mitselwierster Frysk koe Kloosterman ek oanjaan wat der demei mei de brek
kingspradukten barre koe. Sa wiist er (s. 60) op 'e ferleging fan Ijul nei Ijol, bygelyks
yn bliuwe (= [bljo:wg]), en op 'e mooglikheid ta palatalisearring, bygelyks yn bleaun
(= [bliLm]). Syn analyze slGmert ek troch yn 'e wize fan beskriuwen fan in tredde
"Gntjouwing": "slechts in fan avond (...) en gegeven (...) is ze (d.i. fa S.D.) bewaard
gebleven" (s. 60), wylst der nei myn betinken krekt net in hanthavening mar in ferhe
ging fan 10:1 nei lul oan 'e oarder is. Oer dy lettere ferskynsels kom ik yn 'e paragraaf
hjimei noch op 'e tekst.

It soe oant 1939 duorje ear't de Jorwertbrekking wer op in ridlike skaal it omtin
ken krijt. Wol is it sa dat Holthausen (1925) it yn 'e ynlieding by syn Altfriesisches
Worterbuch opnimt by de bysGnderheden fan it Aldwestfrysk, mar fan 'e summiere
behanneling sels kin yn dy tiid slim immen wizer wurden weze. Van der Meer (1929),
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dy't in populêr-wittenskiplike ynlieding yn it fak etymology jout, is yn safier opfal-
lend dat er de oergong fan /e:/ ta /j/ eksplisyt gearfalle lit raei de algemiene Fryske fer-
heging fan /e:/ ta /i.a/. Mooglik hat er syn foargongers folge, dy't op dit punt lykwols 
folie dizeniger wiene. Hoe dan ek, dy histoaryske ûntjouwing hat tinkt my neat te krij-
en mei it syngroan ferskowen fan 'e klam binnen in twilûd, lykas ik dat útsteld haw yn 
paragraaf 2 hjirboppe. Boppedat is de iepen /e:/ oer it ginneraal ek hielendal net ferhe-
ge ta in /i.a/, wylst dat lûd yn kombinaasje mei in w nei alle gedachten wol Jorwert-
brekking ûndergean koe. 

Boersma bliuwt yn syn dissertaasje (Boersma 1939) ek noch hielendal yn it âlde 
spoar fan Van Heiten (s. 11). Dat hy der sa't it liket ek gjin aan fan hie dat de output 
fan it proses wat te krijen hawwe kinne soe mei de ynput, docht moai bliken oan syn 
prissintaasje op s. 96. Dêr steane skriuwfoarms mei oan 'e iene kant yu of iu en oan 'e 
oare kant you of iou. De earsten sitte yn bygelyks de ynfinitiven fan it skift tiidwurden 
as bliuwe, dy't dúdlik ôflaat binne fan foarmen mei in lid, en de lésten binne mul-
wurdfoarms dy't ôflaat binne fan in foarm mei in led of led, wat noch altyd te sjen is 
oan bygelyks it Nederlânske blijven neffens gebleven. Dy foarmen mei you of iou 
wurdt net folie mear fan sein as dat se "een verdere ontwikkeling" binne, en fan de 
twadde en tredde persoan inkeltal * bliüst en büßt wurdt sein "dat sommige vormen 
met iuw zijn achtergebleven in de ontwikkeling tot iouw moet worden verklaard uit 
aanpassing bij vormen met iu". Hoe, en wêrom dan, en wêrom krekt dizzen, wurdt der 
lykwols net by ferteld. 

Dy tendins om de feiten hast de skuld te jaan dat se har net hâlde en drage neffens 
de teory sjocht men noch sterker by Gosses yn in fierders flotskreaune bydrage foar 
De Pompeblêdden (Gosses (1940). Hy ûnderskiedt dêryn trije fokaalhichten, en 
omdat er de a ta de efterfokalen rekkenet, bliuwe allimie e en i as foarfokalen oer. 
Beide smite neffens him yn kombinaasje mei in w it lûd iou(w) op. "No wit ik skoan", 
sa skriuwt er op side 41, "det men yn in grou stik fen Fryslân net bliouwe, skriouwe 
seit; dêr is it proses faeks yette net alhiel ôfroun. Mar dialektyske fariaesjes kin ik nou 
net mei stean". Dat der neffens Hof (1933) sels op gjin inkel plak bijouwe sein wurdt, 
hie him dochs te tinken jaan moatten. Wat wol wer yn it foardiel fan Gosses opmurken 
wurde moat, is, dat er each hie foar fierdere lûdûntjouwings, lykas de palatalisaasje. 

Nei de oarloch ferdwynt de Jorwertbrekking winliken út de grutte oersjoggen (of 
faaks moat earder sein wurde dat de grutte oersjoggen sels net mear skreaun wurde?). 
Wol is der fansels noch Spenter syn dissertaasje oer it Skiermûntseagersk (Spenter 
1968), mar dy (s. 313) bringt net mear as de konstatearring dat /e:/foar wbrekt ta iö. 
By him dus net de omwei oer iu, mar folie ynsjoch jout sa'n beskriuwing fansels net, 
benammen net omdat net dúdlik makke wurdt hokker rol oft de w krekt spilet. Nei alle 
gedachten inkeld in kontekstuele, omdat Spenter yn 'e ynlieding ta syn haadstikje oer 
triftongen stelt dat de trjilûden ûntstien binne omdat "die zweite Komponente eines 
steigenden Zwielautes mit einem folgenden Laut eine Verbindung herstellte" (s. 312). 

It ferskynsel wurdt yn 'e twadde helte fan 'e tweintichste ieu fierders troch oare 
skriuwers benammen brûkt om yn 'e pleit te gean foar beskate etymologyen; foarbyl-
den binne al jûn yn paragraaf 1. De measten ferwize nei Van Heiten en/of Boersma. 
Fan de etymologen moat Hoekema (1968) lykwols mei eare neamd wurde, omdat hy, 
at it oer de lûdkombinaasje juw giet, suggerearret dat dy streekrjocht ûntstien is út 
/i:+w/: "As regel wiist dy kombinaesje [nïl.ju.w] op in fokalisaesje fan in âlde -v-, 
b.g. nei in -i-, lykas yn Aldfrysk Miva, dat bliuwe wurden is" (s. 72). Buma (1957,35) 
brûkt it ferskynsel om te beargumintearjen dat de Aldfryske houlikstaspraken fan 
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dy't in populer-wittenskiplike ynlieding yn it fak etymology jout, is yn safier opfal
lend dat er de oergong fan le:1 ta Ijl eksplisyt gearfaIle lit mei de algemiene Fryske fer
heging fan le:1 ta li.d/. Mooglik hat er syn foargongers folge, dy't op dit punt lykwols
foIle dizeniger wiene. Boe dan ek, dy histoaryske untjouwing hat tinkt my neat te krij
en mei it syngroan ferskowen fan 'e klam binnen in twiIUd, lykas ik dat utsteld haw yn
paragraaf 2 hjirboppe. Boppedat is de iepen lel oer it ginneraal ek hielendal net ferhe
ge ta in /i'd/, wylst dat lud yn kombinaasje mei in w nei alIe gedachten wol Jorwert
brekking undergean koe.

Boersma bIiuwt yn syn dissertaasje (Boersma 1939) ek noch hielendal yn it aIde
spoar fan Van Belten (s. 11). Dat hy der sa't it liket ek gjin aan fan hie dat de output
fan it proses wat te krijen hawwe kinne soe mei de ynput, docht moai bliken oan syn
prissintaasje op s. 96. Dh steane skriuwfoarms mei oan 'e iene kant yu of iu en oan 'e
oare kant you of iou. De earsten sitte yn bygelyks de ynfinitiven fan it skift tiidwurden
as bliuwe, dy't dudlik 6flaat binne fan foarmen mei in /i:/, en de lesten binne mul
wurdfoarms dy't 6flaat binne fan in foarm mei in le:1 of IF__ :/, wat noch altyd te sjen is
oan bygelyks it Nederlanske blijven neffens gebleven. Dy foarmen mei you of iou
wurdt net folIe mear fan sein as dat se "een verdere ontwikkeling" binne, en fan de
twadde en tredde persoan inkeltal * bljust en bljut wurdt sein "dat sommige vormen
met iuw zijn achtergebleven in de ontwikkeIing tot iouw moet worden verklaard uit
aanpassing bij vormen met iu". Hoe, en werom dan, en werom krekt dizzen, wurdt der
lykwols net by ferteld.

Dy tendins om de feiten hast de skuld te jaan dat se har net halde en drage neffens
de teory sjocht men noch sterker by Gosses yn in fierders flotskreaune bydrage foar
De Pompebledden (Gosses (1940). By underskiedt deryn trije fokaalhichten, en
omdat er de a ta de efterfokalen rekkenet. bliuwe aIIinne e en i as foarfokalen oeI.
Beide smite neffens him yn kombinaasje mei in w it lUd iou(w) op. "No wit ik skoan",
sa skriuwt er op side 41, "det men yn in grou stik fen Fryslan net bliouwe, skriouwe
seit; der is it proses faeks yette net alhie16froun. Mar dialektyske fariaesjes kin ik nou
net mei stean". Dat der neffens Hof (1933) sels op gjin inkel plak bljouwe sein wurdt,
hie him dochs te tinken jaan moatten. Wat wol wer yn it foardiel fan Gosses opmurken
wurde moat, is, dat er each hie foar fierdere luduntjouwings, lykas de palatalisaasje.

Nei de oarloch ferdwynt de Jorwertbrekking winliken ut de grutte oersjoggen (of
faaks moat earder sein wurde dat de grutte oersjoggen sels net mear skreaun wurde?).
Wol is der fansels noch Spenter syn dissertaasje oer it Skiermuntseagersk (Spenter
1968), mar dy (s. 313) bringt net mear as de konstatearring dat le:1 foar w brekt ta ja.
By him dus net de omwei oer iu, mar folIe ynsjochjout sa'n beskriuwing fansels net,
benammen net omdat net dudlik makke wurdt hokker rol oft de w krekt spilet. Nei alle
gedachten inkeld in kontekstuele, omdat Spenter yn 'e ynlieding ta syn haadstikje oer
triftongen stelt dat de trjiIUden untstien binne omdat "die zweite Komponente eines
steigenden Zwielautes mit einem folgenden Laut eine Verbindung hersteIIte" (s. 312).

It ferskynsel wurdt yn 'e twadde helte fan 'e tweintichste ieu fierders troch oare
skriuwers benammen brlikt om yn 'e pleit te gean foar beskate etymologyen; foarbyl
den binne al jiin yn paragraaf 1. De measten ferwize nei Van Belten en/of Boersma.
Fan de etymologen moat Boekema (1968) lykwols mei eare neamd wurde, omdat hy,
at it oer de liidkombinaasje juw giet, suggerearret dat dy streekrjocht iintstien is ut
li:+w/: "As regel wiist dy kombinaesje [ntl. ju.w] op in fokalisaesje fan in aIde -v-,
b.g. nei in -i-, lykas ynAldfrysk bliva, dat bliuwe wurden is" (s. 72). Buma (1957, 35)
brlikt it ferskynsel om te beargumintearjen dat de Aldfryske houlikstaspraken fan
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Westerlauwersk komôf binne. Fierders jout er deselde ôflieding as en ferwiist er nei 
Van Heiten. Yn Buma (1975) docht kleare büken dat er dy syn ôflieding fan /e.w/ ta 
jo:/ of /jo.w/ oer it tuskenstadium /iuw/ ek werklik as histoarysk ynterpretearret, en 

net as in abstraktum, wat ek kind hie. De evidinsje dy't er dêrfoar jout, de njonken-
foarm griuwen foar greauwen, is lykwols wippelich. Visser (1997, 202) neamt Jor
wertbrekking ek as feroarsaker fan opgeande twilûden yn it Frysk. Hy beskriuwt lyk
wols "diphthongisation of l'v.l when preceding fw]" en "transition of /e:u/ to 
<jou/jû/jeau>" as ferskillende prosessen, dêr't er op himsels, hoopje ik oantoand te 
hawwen, in generalisaasje mei mist hat. 

It Handbuch yn 'e foarm fan Hoekstra (2001b) sit winliken op it selde spoar. Yn 
syn notaasje kin Aldwestfrysk /i:u/ troch klamferskowing ta /ju:/ wurde, en dat kin, 
mar hoecht net, yn /jo:/ feroarje. De /e:u/ wurdt dêrfoaroer altyd ta /jo:/, mar dat giet 
by him ek wer oer de tuskenstap /ju:/. It wêrom fan dy tuskenstap wurdt net ferant-
wurde, en ek is net dúdlik hoe't de taalbrûker yndertiid witte koe hokker /ju:/ stean 
bliuwe koe en hokker oft him fierder ûntwikkelje moast. Brekking fan /e:/ foar w 
wurdt net behannele, omdat Hoekstra gjin twa lange e's foar it âldere Aldfrysk oan-
nimt. Wol neamt er noch de brekking fan 'e koarte e (S. 728), dy't in /jo(:)/ opsmite 
soe, wat, sjoch paragraaf 5.3, net alhiel mei de feiten blykt te striken. Yn 'e selde boar-
ne, yn it haadstik oer "Phonology and Orthographie system of Old Frisian", docht 
Boutkan (2001) it wer wat oars. By him (s. 617) ha we de oergong ïw ta de triftong 
iou, wat dus net doocht. Fierders meldt er noch dat eu ta ouw wurdt. Foar it foarbyld 
dat er put. jeva 'jaan', komt dat wol út, want dat hat fan himsels al in inisjele y. Mar 
foar de oare gefallen fan Jorwertbrekking jout syn beskriuwing, omdat de foarlike /j/ 
dêr net ynboud is, in ferkearde útkomst. In tredde Handbuch-skriuwer, Bremmer 
(2001), is op side 604 noch koarter om 'e hoeke. Lange en koarte ; en e foar in w kinne 
ynput fan it proses wêze, en de útkomst is hyltyd it opgeande twilûd [iau]. Dy notaasje 
lit oan dúdlikens neat te winskjen oer, en dêr moat de auteur om priizge wurde, mar 
doge docht it tinkt my net. 

De man dy't nei de oarloch it faakste oer de Jorwertbrekking skreaun hat, hat grif 
H.T.J. Miedema west. It wichtichste fan Miedema syn stikken oer de Jorwertbrekking 
is, dat er navenant in soad data boppe wetter hellet. Mar oan 'e oare kant: folie yn-
sjoch yn it proses sels kriget men by him net. It ferskynsel komt benammen te praat 
omdat it yn tsjinst stiet fan wat oars, bygelyks om ta beskate etymologyen te kommen 
of, sa't wy al sjoen ha, om de ynfloed fan 'e Noarmannen yn Fryslân oannimlik te 
meitsjen. Om ta in delgeand twilûd as ynput te kommen lit er foar de w in u ûntstean, 
of as gefolch fan felaar-Umlaut, lykas yn 1966 by syn ôflieding fan Jorwert út Ever-, 
dat feroaret yn eofor-, iufur- of iofur-. Wat no krekt de goede foarm west hat, wurdt 
net dúdlik. Oft er yn 1978, nei krityk fan Hofmann (1976), noch altyd oan dy felaar-
Umlaut fêsthâldt, is net rjocht dúdlik. Ien problematysk faset oan dizze oplossing is, 
dat der fakernôch foar it wurkjen fan dy «-Umlaut gjin oansetter oan te wizen is. 
Bygelyks yn it Aldfryske tiidwurd lêwa ieauwe', dêr't Miedema (1973, 35) dan ek 
spontaan in u foar de w ynskoot ta de foarm *lêuwa. Lykwols, dy hiele ynskowing fan 
dy u is net nedich om ta in delgeand twilûd te kommen, de ferswakking fan 'e w is 
dêrta genôch, sa't wy al sjoen hawwe. Oft er sjoen hat dat de fokaalhichte in faktor is 
yn it proses, is net oannimlik. De twa e's wurde net ûnderskaat. En fierders liket alles 
mei alles ferbûn wurde te kinnen: "de oudfriese stijgende tweeklanken iô en iû (kun
nen) zowel op êw als op îw teruggaan" (Miedema 1980b. 176). Yn Miedema (1973, 
35) wiist er foar de ôflieding fan lêwa 'Ieauwe' in hypotetyske tuskenfoarm *liûwa ôf. 
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\Vesterlauwersk komof binne. Fierders jout er deselde oflieding as en ferwiist er nei
Van Helten. Yn Buma (1975) docht kleare bliken dat er dy syn oflieding fan le.wl ta
jo:1 of IjJ.wl oer it tuskenstadium huwl ek werklik as histoarysk ynterpretearret, en
net as in abstraktum, wat ek kind hie. De evidinsje dy't er derfoar jout, de njonken
foarm griuwen foar greauwen, is lykwols wippelich. Visser (1997, 202) neamt Jar
wertbrekking ek as feroarsaker fan opgeande twilfiden yn it Frysk. Hy beskriuwt lyk
wols "diphthongisation of li:i when preceding [w]" en "transition of le:ul to
<jou/jQ/jeau>" as ferskillende prosessen, der't er op himsels, hoopje ik oantoand te
bawwen, in generalisaasje mei mist hat.

It Handbuch yn 'e foarm fan Hoekstra (2001 b) sit winliken op it selde spoar. Yn
syn notaasje kin Aldwestfrysk li:ul troch klamferskowing ta Iju:1 wurde, en dat kin,
mar hoecht net, yn /jo:/ feroarje. De le:ul wurdt derfoaroer altyd ta Ijo:/, mar dat giet
by him ek wer oer de tuskenstap Iju:l. It whom fan dy tuskenstap wurdt net ferant
wurde, en ek is net dudlik hoe't de taalbrQker yndertiid witte koe hokker Iju:1 stean
bliuwe koe en hokker oft him fierder Qntwikkelje moast. Brekking fan 12:1 foar w
wurdt net behannele, omdat Hoekstra gjin twa lange e's foar it aldere Aldfrysk oan
nimt. Wol neamt er noch de brekking fan 'e koarte 2 (s. 728), dy't in /jo(:)1 opsmite
soe, wat, sjoch paragraaf 5.3, net alhiel mei de feiten blykt te striken. Yn 'e selde boar
ne, yn it haadstik oer "Phonology and orthographic system of Old Frisian", docht
Boutkan (2001) it wer wat oars. By him (s. 617) ha we de oergong fw ta de triftong
iou, wat dus net doocht. Fierders meldt er noch dat eu ta ouw wurdt. Foar it foarbyld
dat er jout,jeva 'jaan', komt dat wol ut, want dat hat fan himsels al in inisjele j. Mar
foar de oare gefallen fan Jorwertbrekking jout syn beskriuwing, omdat de foarlike IjI
der net ynboud is, in ferkearde utkomst. In tredde Handbuch-skriuwer, Bremmer
(2001), is op side 604 noch koarter om 'e hoeke. Lange en koarte i en e foar in w kinne
ynput fan it proses weze, en de utkomst is hyltyd it opgeande twilQd [iau]. Dy notaasje
lit oan dudlikens neat te winskjen oer, en der moat de auteur om priizge wurde, mar
doge docht it tinkt my net.

De man dy't nei de oarloch it faakste oer de Jarwertbrekking skreaun hat, hat grif
H.T.J. Miedema west. It wichtichste fan Miedema syn stikken oer de Jorwertbrekking
is, dat er navenant in soad data boppe wetter hellet. Mar oan 'e oare kant: foUe yn
sjoch yn it proses sels kriget men by him net. It ferskynsel komt benammen te praat
omdat it yn tsjinst stiet fan wat oars, bygelyks om ta beskate etymologyen te kommen
of, sa't wy al sjoen ha, om de ynfloed fan 'e Noarmannen yn Fryslan oannimlik te
meitsjen. Om ta in delgeand twiWd as ynput te kommen lit er foar de w in u Qntstean,
of as gefolch fan felaar-Umlaut, lykas yn 1966 by syn of1ieding fan Jorwert ut Ever-,
dat feroaret yn eofor-, iufur- of iofur-. Wat no krekt de goede foarm west hat, wurdt
net dudlik. Oft er yn 1978, nei krityk fan Hofmann (1976), noch altyd oan dy felaar
Umlaut festhaldt, is net rjocht dudlik. Ien problematysk faset oan dizze oplossing is,
dat der fakemoch foar it wurkjen fan dy u-Umlaut gjin oansetter oan te wizen is.
Bygelyks yn it Aldfryske tiidwurd lewa 'leauwe', der't Miedema (1973, 35) dan ek
spontaan in u foar de w ynskoot ta de foarm *leuwa. Lykwols, dy hiele ynskowing fan
dy u is net nedich om ta in delgeand twilGd te kommen, de ferswakking fan 'e w is
derta genoch, sa't wy al sjoen hawwe. Oft er sjoen hat dat de fokaalhichte in faktar is
yn it proses, is net oannimJik. De twa e's wurde net underskaat. En fierders liket alles
mei alles ferbun wurde te kinnen: "de oudfriese stijgende tweekJanken i6 en iCt (kun
nen) zoweJ op ew aJs op iw teruggaan" (Miedema 1980b. 176). Yn Miedema (1973,
35) wiist er foar de 6flieding fan lewa 'Jeauwe' in hypotetyske tuskenfoarm *liCtwa Of,
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mar dat fanwegen it feit dat dy yn gjin inkel dialekt foarkomt, en net op prinsipiële 
grünen. 

Sa it hear ris oereagjend kin ôfnommen wurde dat der hjir en der yn 'e eardere lite-
ratuer wolris in brûkber idee oanlevere is. In foarbyld is dat fan 'e aksintferskowing 
(al by Buitenrust Hettema), en it ynskowen fan in u kin sa faaks ek besjoen wurde, al 
hat de fonetyske motivearring dêrfan nea oertsjûgjend west. Mar it ûntstean fan [j] yn 
'e output, en ek fan de [o] en [o] dêryn, binne nea befredigjend ferklearre, en de 
relaasje tusken ynput en output fan it proses is hast by alle auteurs arbitrêr. It idee fan 
in konstante fokaalhichte, troch nimmen blykber as sadanich ûnderkend, hie dan syn 
seinigjende wurk dwaan kind. Dan wie by de /e.w/ (en /e.w/) - hoewol begryplik as in 
besykjen om de inisjeley te ferklearjen - ek nea de omwei oer /i.w/ > /ju.w/ útsteld. En 
útsoarte hat it net problematisearjen fan 'e ferhâlding stavering-útspraak ek al net 
bydroegen ta in helder sieht op 'e saak. 

Alles mei-inoar komt hjir dus wol it byld út nei foaren dat eardere behannelingen 
fan 'e Jorwertbrekking net altyd gelokkich west ha, en hast altyd ek de summiere kant 
neist wiene. Ien en oar is fansels net alhiel tafallich. Ik haw der yn myn ynlieding al op 
wiisd dat de wichtichste publikaasjes foelen yn in tiid dat de fonology noch net sa fier 
ûntwikkele wie as hjoeddedei. Miskien noch wol sa wichtich hat lykwols ek west, dat 
it ûnderwerp winliken nea op himsels beskôge is. Meastentiids kaam it te praat yn it 
ramt fan it ûntdekken fan in etymology, en dan hat it ferskynsel inkel in ynstramint 
west om efter it komôf fan in wurd te kommen. Dat jildt yn wezen ek noch foar it 
langste ferhaal, Van Heiten (1894). Of it wie sa dat it oan bod kaam as ûnderdiel fan in 
grutte beskriuwing fan 'e histoaryske grammatika fan it Frysk (bygelyks by Siebs of 
Boersma), mar dan wie it mar ien fan in grut tal ferskynsels, en bleau de behanneling 
fanneed ek wer summier. 

5. Evidinsje (II): de wurden 

5.1 Ynlieding 
Ik soe no oergean wolle nei mear histoaryske evidinsje út it Frysk sels. It doel is dat 
alle wurden dy't Jorwertbrekking ûndergien ha, hjir presintearre wurde. Dat wurdt 
uteraard dien omdat it wichtich is dat der safolle mooglik data beskikber binne, mar in 
reden is ek om te sjen oft út dy data ek fierdere stipe foar de analyze fan paragraaf 2 
helle wurde kin. 

It gearstallen fan 'e list is net sûnder swierrichheden. Us rekonstruksjes fan earde
re foarmen en tastannen bliuwe fansels teoretyske konsepten: se hoege net mei de 
werklikheid fan doe oerien te kommen. In moai foarbyld dêrfan is de ûnwissens oer 
de beide lange e's, dêr't we yn paragraaf 2 al oer op 'e tekst west ha. It is ek net by 
foarried sein dat Jorwertbrekking him op ien punt yn 'e tiid foardien hat. In kompli-
searjende faktor is dan wol, dat der yn it Frysk yn 'e rin fan 'e tiid allegearre lûdfer-
oarings west hawwe, sadat de ynput (en nammers ek de output) fan it proses feroare 
wêze kin. Sa hat de rekking fan 'e koarte /a/ in hiel kompleks ferhegings yn gong set, 
wêrby't de eardere /a:/ oergong nei /e:/, de eardere /e .7 feroare yn /e:/ of sels /i.s/, en 
ek de eardere /e:/ ferhege waard ta /i.a/ (Versloot 1991). Boppedat kinne der dialektys-
ke ferskillen wêze. Benammen dy út earder tiden witte we net folie fan. 

In grut probleem binne ek de eardere sta veringen dêr't we lang net altyd op oan 
kinne. Om mar ien ding te neamen, de beide e's, de iepene en de slettene, wurde yn 'e 
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mar dat fanwegen it feit dat dy yn gjin inkel dialekt foarkomt, en net op prinsipiele
grunen.

Sa it hear ris oereagjend kin 6fnommen wurde dat der hjir en der yn 'e eardere lite
ratuer wolris in brukber idee oanlevere is. In foarbyld is dat fan 'e aksintferskowing
(al by Buitenrust Hettema) , en it ynskowen fan in u kin sa faaks ek besjoen wurde, al
hat de fonetyske motivearring derfan nea oertsjugjend west. Mar it untstean fan [j] yn
'e output, en ek fan de [0] en [J] deryn, binne nea befredigjend ferklearre, en de
relaasje tusken ynput en output fan it proses is hast by alle auteurs arbitrer. It idee fan
in konstante fokaalhichte, troch nimmen blykber as sadanich underkend, hie dan syn
seinigjende wurk dwaan kind. Dan wie by de le.wl (en lew/) - hoewol begryplik as in
besykjen om de inisjelej te ferklearjen - ek nea de omwei oer li.wl > Iju.wl utsteld. En
utsoarte hat it net problematisearjen fan 'e ferhaIding stavering-utspraak ek al net
bydroegen ta in helder sicht op 'e saak.

Alles mei-inoar komt hjir dus wol it byld ut nei foaren dat eardere behannelingen
fan' e Jorwertbrekking net altyd gelokkich west ha, en hast altyd ek de summiere kant
neist wiene. len en oar is fansels net alhiel tafallich. Ik haw der yn myn ynlieding al op
wiisd dat de wichtichste publikaasjes foelen yn in tiid dat de fonology noch net sa fier
untwikkele wie as hjoeddedei. Miskien noch wol sa wichtich hat lykwols ek west, dat
it underwerp winliken nea op himsels besk6ge is. Meastentiids kaam it te praat yn it
ramt fan it untdekken fan in etymology, en dan hat it ferskynsel inkel in ynstrumint
west om efter it kom6f fan in wurd te kommen. Dat jildt yn wezen ek noch foar it
langste ferhaal, Van Helten (1894). Of it wie sa dat it oan bod kaam as underdiel fan in
grutte beskriuwing fan 'e histoaryske grammatika fan it Frysk (bygelyks by Siebs of
Boersma), mar dan wie it mar ien fan in grut tal ferskynsels, en bleau de behanneling
fanneed ek wer summier.

5. Evidinsje (ll): de wurden

5.1 Ynlieding
Ik soe no oergean wolk nei mear histoaryske evidinsje ut it Frysk sels. It doel is dat
alle wurden dy't Jorwertbrekking undergien ha, hjir presintearre wurde. Dat wurdt
uteraard dien omdat it wichtich is dat der safolle mooglik data beskikber binne, mar in
reden is ek om te sjen oft ut dy data ek fierdere stipe foar de analyze fan paragraaf 2
helIe wurde kin.

It gearstallen fan 'e list is net sunder swierrichheden. Us rekonstruksjes fan earde
re foarmen en tastannen bliuwe fansels teoretyske konsepten: se hoege net mei de
werklikheid fan doe oerien te kommen. In moai foarbyld derfan is de unwissens oer
de beide lange e's, der't we yn paragraaf 2 al oer op 'e tekst west ha. It is ek net by
foarried sein dat Jorwertbrekking him op ien punt yn 'e tiid foardien hat. In kompli
searjende faktor is dan wol, dat der yn it Frysk yn 'e rin fan 'e tiid allegearre lUdfer
oarings west hawwe, sadat de ynput (en nammers ek de output) fan it proses feroare
weze kin. Sa hat de rekking fan 'e koarte lal in hiel kompleks ferhegings yn gong set,
werby't de eardere la:1 oergong nei IE:/, de eardere IE:I feroare yn le:1 of sels li.g/, en
ek de eardere le:1 ferhege waard ta li .gl (Versloot 1991). Boppedat kinne der dialektys
ke ferskillen weze. Benammen dy ut earder tiden witte we net folle fan.

In grut probleem binne ek de eardere staveringen der't we lang net altyd op oan
kinne. Om mar ien ding te neamen, de beide e's, de iepene en de slettene, wurde yn 'e
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Aldfryske stavering net útinoar holden. En wat moatte we oan mei de digraaf <ou>? 
Dat soe in /o.w/, mar ek in /o:/, in diftongearre o: (/o.w/) en miskien sels wol in /u(:)/ 
wêze kinne. Feitsma (1974) har oersjoch (s. 448-451 en 482-490) is in moaie oanwi-
zing foar de ûnwissens op dit stik fan saken. Of wat dogge jo mei in skriuwfoarm as 
ioegh foar 'ivich'? Miedema (1980a, 219) tinkt dat dêr in útspraak [ju(:)x] efter stiket, 
wylst nei myn betinken foar itselde jild in ynterpretaasje [jo:x] mooglik is. Noch in 
oar foarbyld: oer de Aldfryske stavering iuw is ek net folie te sizzen. De ;' kin opfette 
wurde as in skriuwwize foar / j / , en dan ha we te krijen mei in brutsen lûd. Mar hy kin 
ek likegoed in /i/ foarstelle, en dan foarmet er it earste part fan in delgeand twilûd. 

Der binne mei in histoaryske rekonstruksje fan 'e Jorwertbrekking noch folie 
mear swierrichheden anneks, mar dy komme geandewei de behanneling wol op it 
aljemint. It giet derby benammen ek om lettere ûntjouwings dy't it goede sieht op it 
risseltaat út 'e wei nimme. In proses dêr't dat oars noch wol wat mei tafalt, en dat 
dêrom hjir al fêst even neamd wurdt, is it weifallen fan 'e foarlike j fan 'e brutsen 
kloft. Dat is oars ûnderdiel fan in breder ferskynsel dat him foaral oppenearre yn 'e 
Súdwesthoeke, benammen nei in / of in r (sjoch Van der Meer (1970)). Sa wurdt dêr 
bygelyks de doetiid /blp.w/, bleau, hiel maklik ta /bto.w/. Mar yn 'e Aldfryske tiid 
waard dy j soms ek al net skreaun, bygelyks yn op grouwa 'opgrave' yn Codex 
Aysma, en Van Heiten (1894, 360) neamt foar 'neef' ek al de skriuwwizen nowa en 
nouua. Oft dêr in reële útspraak of in skriuwflater efter sit, is fansels min út te meit-
sjen. 

Lykas al sein, de behanneling fan 'e Jorwertbrekking yn it Frysk sa't dy yn 'e 
kommende paragrafen folget, is yn it foarste plak bedoeld om de hypteze fan 'e kon
stante fokaalhichte stipe te jaan, dat de yndieling is ek dêrneffens. Elts oanbelangjend 
wurd hat derby in apart besprekje krigen. Oer it ginneraal binne derby allinne de 
"grûnwurden" oanjûn, de gearsettings en ôfliedings moatte der by tocht wurde. Dus 
bygelyks yn in wurd as bedriuw hat ek wol Jorwertbrekking pleatsfûn, mar dat wurdt 
al ferantwurde ûnder driuwe. Binnen de skiften is de folchoarder alfabetysk. Derby 
jildt foar wurden dy't noch yn it Nijfrysk foarkomme de Nijfryske stavering. By wur
den dy't allinne yn it Aldfrysk optekene binne, is dat oanjûn. 

Ik haw oars net de yllúzje dat de samling folslein is. By it gearstallen bin ik swier 
te seil gien op wat ik sa by it trochwurkjen fan 'e literatuer tsjin kaam bin, mar iksels, 
en ek dy oaren, kinne maklik wat oer de kop sjoen ha; wat dat oanbelanget ferwiis ik 
graach nei it sitaat dêr't dit artikel mei iepenet. Benammen op it ûnoersichtlike mêd 
fan 'e nammen kinne gatten sitte. Mar ek it feit dat krekt it Aldwestfrysk leksikogra-
fysk min ûntsletten is, wierret ús hjir tsjin. De list is dan ek beheind ta de min of mear 
dúdlike gefallen, dus ta dy wurden dêr't in plausibele etymology fan beskikber is. 
Guon wurden dy't ik wol fertink, bygelyks Ijuentsje of reauntsje, haw ik der om dy 
reden buten litten. Soms jout ek krekt de foarm fan in wurd reden foar tefolle twifel. 
Sa hat bygelyks sou, souwe (Ned. 'zeef') in opfallende efterfokaal en is de etymology 
ôfgeande op 'e Nederlânske oersetting grif ek net in al te grut probleem. Mar fan dat 
wurd haw ik gjin inisjele j fine kind, en dêrom is it ek net yn 'e list opnaam. 

5.2 De heechste trime: /i .w/ > /ju .w/ 
By it meast sletten lûd, de /i(:)/, ha wy dus oannommen dat der in oergong fan /i.w/ ta 
/ju.w/ west hat. Dy is oer it ginneraal ek noch goed werom te kennen: 
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Aldfryske stavering net Utinoar holden. En wat moatte we oan mei de digraaf <ou>?
Dat soe in IJ.w/, mar ek in 10:/, in diftongearre 0: (lo.w/) en miskien sels wol in lu(:)1
weze kinne. Feitsma (1974) har oersjoch (s. 448-451 en 482-490) is in moaie oanwi
zing foar de unwissens op dit stik fan saken. Of wat dogge jo mei in skriuwfoarm as
ioegh foar 'ivich'? Miedema (1980a, 219) tinkt dat der in utspraak Uu(:)x] efter stiket,
wy1st nei myn betinken foar itselde jild in ynterpretaasje Uo:x] mooglik is. Noch in
oar foarby1d: oer de Aldfryske stavering iuw is ek net folle te sizzen. De i kin opfette
wurde as in skriuwwize foar Ij/, en dan ha we te krijen mei in brutsen IUd. Mar hy kin
ek likegoed in lil foarstelle, en dan foarrnet er it earste part fan in delgeand twilUd.

Der binne mei in histoaryske rekonstruksje fan 'e Jorwertbrekking noch folle
mear swierrichheden anneks, mar dy komme geandewei de behanneling wo1 op it
aljemint. It giet derby benammen ek om lettere untjouwings dy't it goede sicht op it
risseltaat ut 'e wei nimme. In proses der't dat oars noch wol wat mei tafalt, en dat
derom hjir al test even neamd wurdt, is it weifallen fan 'e foarlike j fan 'e brutsen
kloft. Dat is oars underdiel fan in breder ferskynsel dat him foaral oppenearre yn 'e
Sudwesthoeke, benammen nei in l of in r (sjoch Van der Meer (1970». Sa wurdt der
byge1yks de doetiid IbljJ.w/, bleau, hiel maklik ta /bb.w/. Mar yn 'e Aldfryske tiid
waard dy j soms ek al net skreaun, bygelyks yn op grouwa 'opgrave' yn Codex
Aysma, en Van Helten (1894,360) neamt foar 'neef' ek al de skriuwwizen nowa en
nouua. Oft der in reele utspraak of in skriuwflater efter sit, is fansels min ut te meit
sjen.

Lykas al sein, de behanneling fan 'e Jorwertbrekking yn it Frysk sa't dy yn 'e
kommende paragrafen folget, is yn it foarste plak bedoeld om de hypteze fan 'e kon
stante fokaalhichte stipe te jaan, dat de yndieling is ek derneffens. Elts oanbelangjend
wurd hat derby in apart besprekje krigen. Oer it ginneraal binne derby allinne de
"grunwurden" oanjun, de gearsettings en 6f1iedings moatte der by tocht wurde. Dus
bygelyks yn in wurd as bedriuw hat ek wol Jorwertbrekking pleatsfUn, mar dat wurdt
al ferantwurde under driuwe. Binnen de skiften is de folchoarder alfabetysk. Derby
jildt foar wurden dy't noch yn it Nijfrysk foarkomme de Nijfryske stavering. By wur
den dy't allinne yn it Aldfrysk optekene binne, is dat oanjun.

Ik haw oars net de ylluzje dat de samling folslein is. By it gearstallen bin ik swier
te seil gien op wat ik sa by it trochwurkjen fan 'e literatuer tsjin kaam bin, mar iksels,
en ek dy oaren, kinne maklik wat oer de kop sjoen ha; wat dat oanbelanget ferwiis ik
graach nei it sitaat der't dit artikel mei iepenet. Benammen op it unoersichtlike med
fan 'e nammen kinne gatten sitte. Mar ek it feit dat krekt it Aldwestfrysk leksikogra
fysk min untsletten is, wierret us hjir tsjin. De list is dan ek beheind ta de min of mear
dudlike gefallen, dus ta dy wurden der't in plausibele etymology fan beskikber is.
Guon wurden dy't ik wol fertink, bygelyks ljuentsje of reauntsje, haw ik der om dy
reden buten Iitten. Soms jout ek krekt de foarm fan in wurd reden foar tefolle twifel.
Sa hat bygelyks sou, souwe (Ned. 'zeef') in opfallende efterfokaal en is de etymology
6fgeande op ,e Neder1anske oersetting grif ek net in al te grut probleem. Mar fan dat
wurd haw ik gjin inisjele j fine kind, en derom is it ek net yn 'e list opnaam.

5.2 De heechste trime: li.w/ > /ju.w/
By it meast sletten lud, de li(:)/, ha wy dus oannommen dat der in oergong fan li.wl ta
Iju.wl west hat. Dy is oer it ginneraal ek noch goed werom te kennen:
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(6) 
liuw(e(s). Yn it AJdfrysk, fan it haadwurd liif, 'lichem'. Van Helten (1894, 355) sug-

gerearret, dat yn 'e Aldfryske oarkonden en yn it hânskrift Jus yn foarmen fan dat 
wurd Jorwertbrekking foarkomt, mei de útspraak /ju/, lykas te ferwachtsjen. Foar 
Van Helten syn teory komt dat lykwols min út, hy moat der wat ekstra's by betin-
ke: "iû wurde vor Übergang in iou geschützt durch analogisch gebildetes *liûf'. 
Staveringen yn Buma (1996) s.v. ///'lykas liuwe en liuwes wize der oars wol op dat 
mei Van Helten syn obstrewaasjes sels net safolle mis hoecht te wezen. 

liuwath, liuwade, Huw et. Foarmen fan it Aldfryske tiidwurd foar hjoeddeisk libje, 
respektyflyk as foarmen fan 'e notiid, doetiid en mulwurd. Troch Van Helten 
(1894, 359) sinjalearre, en yndied sa stavere yn it hânskrift Jus werom te finen 
(Buma 1996 s.v. libba). It Aldfrysk moat ek in eigenskipswurd liuwech, mei as 
betsjutting 'lebend' hân ha, alteast sa is it troch Buma (1996) destillearre út Jus. 
Op himsels is dat nammers in ferbettering fan luweth út it hânskrift sels, op grûn 
fan it foarkommen fan lijuich yn Codex Roorda. Beide fynplakken wize tinkt my 
op Jorwertbrekking. 

skiüd. Ofgeande op Boersma (1939, 96) foarkommend yn Aldfryske oarkonden. Hy 
merkt dêr op: "Van het verbum *skîvia (o.ijsl. skîfa) 'bevredigen', 'deelen' treffen 
we aan de volgende participia: schiwet, schiiwet, schywd, schiud, schyoed in de 
uitdrukking schiwet ende schat 'scheidsrechterlijk beslist'." De beide léste skriuw-
wizen wize op Jorwertbrekking. Hofmann hat yn syn oanfollings op Holfhausen 
(1925) by dy syn skîvia 'teilen; befriedigen' as presisearring "nur Part.Prät. skïved 
(skivedl), skêw(e)d, skiowet, skiüd, skiöd (sküd, sköd) u.a. Formen 'entschieden'". 
Skiüd liket hjir ek wer de brutsen foarm fan skïved, en oan sküd is ôf te lieden dat 
fan 'e komplekse begjinkloft skj- àsj ôffalle koe. Ut Hof mann syn foarbylden soe 
men ek ôfnimme kinne dat der ûnder de farianten in Jorwertbrekking fan /e.w/ ta 
/jo.7 west ha moat. Sjoch skiöd yn (14) yn paragraaf 5.4 hjirnei. Sjoch ek sjudden 
yn(10). 

Dat wiene dus foarmen dy't yn it Aldfrysk de feroaring ûndergien ha, mar dêr't no 
neat mear fan te bespeuren is. Streekrjochte foarbylden fan 'e oergong /i.w/ > /ju.w/ 
yn nijer Frysk binne der net safolle. De folgjende twa falie der ûnder, mar mooglik ek 
net, omdat oer harren etymology striden wurde kin: 

(7) 
slûch. Neffens Miedema (1980a) út in Aldfrysk *sléwich, dat wol yn Holthausen 

(1925) foarkomt, mar dêr't oant no ta noch gjin bewiisplak foar fûn is. Mooglik is 
Holthausen te seil gongen op in rekonstruearre *slêwig dat Van Helten (1894,359) 
nammers ek al as basis foar slûch oannimt, en dat ek suggerearre wurdt troch Hee
roma (1951, 290). It grûnwurd sleeuw komt ek foar yn it âldere Nederlânsk, mei 
ûnder oare de betsjutting 'stomp, bot, stroef', mar ek 'traag, loom, moe'. 
(W.N.T.). Mei in ôflieding út *slêwich binne lykwols in pear problemen. Foarst 
hiene men fansels *sljooch, of sels *sljowich ferwachte, analooch oan de wol be-
steande útspraakfariaasje fan sleau: /sle.w/ en /sljo.w/. No is der op it foarkommen 
fan dy fokaal /u/ ynstee fan /o:/ noch wol wat te betinken. Dat *slêwich soe mei-
nommen wêze kinne yn 'e algemiene Fryske beweging ta it ferheegjen fan in /e:/ 
ta /i(:)/, en at Jorwertbrekking dêr op tapast wurdt, soe dat yndied slûch opsmite 
kinne. Of sels soe men noch oannimme kinne dat de útkomst *sl(j)ooch meidocht 
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(6)
liuw(e(s). Yn it Aldfrysk, fan it haadwurd liif, 'lichem'. Van Helten (1894, 355) sug

gerearret, dat yn 'e Aldfryske oarkonden en yn it hfmskrift Jus yn foarmen fan dat
wurd Jorwertbrekking foarkomt, mei de utspraak Iju/, lykas te ferwachtsjen. Foar
Van Helten syn teory komt dat lykwols min ut, hy moat der wat ekstra's by betin
ke: "di wurde vor iibergang in IOU geschtitzt durch analogisch gebildetes *liCtj'.
Staveringen yn Buma (1996) s.v.liflykas liuwe en IhLWes wize der oars wol op dat
mei Van Helten syn obstrewaasjes sels net safolle mis hoecht te wezen.

liuwath, liuwade, li~LWet. Foarmen fan it Aldfryske tiidwurd foar hjoeddeisk libje,
respektyflyk as foarmen fan 'e notiid, doetiid en mulwurd. Troch Van Helten
(1894, 359) sinjalearre, en yndied sa stavere yn it hanskrift Jus werom te finen
(Buma 1996 s.v. libba). It Aldfrysk moat ek in eigenskipswurd liuwech, mei as
betsjutting 'lebend' han ha, alteast sa is it troch Buma (1996) destillearre ut Jus.
Op himsels is dat nammers in ferbettering fan luweth ut it h:lnskrift sels, op grfin
fan it foarkommen fan lijuich yn Codex Roorda. Beide fynplakken wize tinkt my
op Jorwertbrekking.

shad. Ofgeande op Boersma (1939, 96) foarkommend yn Aldfryske oarkonden. Hy
merkt del' op: "Van het verbum *sklvia (o.ijsl. skf{a) 'bevredigen', 'deelen' treffen
we aan de volgende participia: schiwet, schiiwet, schywd, schiud, schyoed in de
uitdrukking schiwet ende schat 'scheidsrechterlijk beslist'." De beide H~ste skriuw
wizen wize op Jorwertbrekking. Hofmann hat yn syn oanfollings op Holthausen
(1925) by dy syn sklvia 'teilen; befriedigen' as presisearring "nur Part.Prat. skIved
(skived?), skew(e)d, showet, skiM, skiod (ski7d, skOd) u.a. Formen 'entschieden"'.
Skiad liket hjir ek wer de brutsen foarm fan skIved, en oan ski7d is of te lieden dat
fan 'e komplekse begjinkloft skj- dej 6ffalle koe. Ut Hofmann syn foarbylden soe
men ek 6fnimme kinne dat der under de farianten in Jorwertbrekking fan le.wl ta
Ijo:/ west ha moat. Sjoch skiOd yn (14) yn paragraaf 5.4 hjirnei. Sjoch ek ~judden

yn(lO).

Dat wiene dus foarmen dy't yn it Aldfrysk de feroaring undergien ha, mar der't no
neat mear fan te bespeuren is. Streekrjochte foarbylden fan' e oergong /i.wl > Iju.wl
yn nijer Frysk binne der net safolle. De folgjende twa falle der under, mar mooglik ek
net, omdat oer harren etymology striden wurde kin:

(7)
slzich. Neffens Miedema (l980a) Ut in Aldfrysk *slewich, dat wol yn Holthausen

(1925) foarkomt, mar der't oant no ta noch gjin bewiisplak foar fUn is. Mooglik is
Holthausen te seil gongen op in rekonstruearre *slewig dat Van Helten (1894,359)
nammers ek al as basis foar sllich oannimt, en dat ek suggerearre wurdt troch Hee
roma (1951,290). It gnlnwurd sleeuw komt ek foar yn it aIdere Nederlansk, mei
under oare de betsjutting 'stomp, bot, stroef', mar ek 'traag, loom, moe'.
(W.NT). Mei in 6flieding ut *slewich binne lykwols in pear problemen. Foarst
hiene men fansels *sljooch, of sels *sljowich ferwachte, analooch oan de wol be
steande utspraakfariaasje fan sleau: Isle.wl en Isljo.w/. No is der op it foarkommen
fan dy fokaal lul ynstee fan 10:1 noch wol wat te betinken. Dat *slewich soe mei
nommen weze kinne yn 'e algemiene Fryske beweging ta it ferheegjen fan in le:1
ta li(:)/, en at Jorwertbrekking der op tapast wurdt, soe dat yndied slCtch opsmite
kinne. Of sels soe men noch oannimme kinne dat de utkomst *sl(j)ooch meidocht
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oan in algemiene ferheging ta in /u(:)/ foar felaren (lykas Aldfrysk book > boek; 
sjoch Hoekstra 2001b, 726). Mar dan noch bliuwe der twifels. Foarst is dêr de j , 
dêr't allinne yn Starter syn stavering sliuch in bewyske fan oer is, mar dy stave-
ring fertrout Miedema ek al net. Yn it oare Midfryske materiaal is neat fan inj te 
fernimmen. Mar by Jorwertbrekking, alteast at dy net fierder palatalisearre wurdt, 
is it gewoanwei sa dat de j stean bliuwt, lykas bygelyks nei de bylûdkloft si- yn 
sleau /sljo.w/. Fierders makket Miedema der melding fan dat der yn it Grinslânsk 
ek in sloeg bestiet, dus yn in gebiet dêr't Jorwertbrekking gjin wizânsje wie. Mis-
kien is it dêrom mar better om mei te gean yn Weijnen (1996, 184) syn útstel om 
Frysk slûch, Grinslânsk sloeg te ferbinen mei Leechdútsk slü, Heechdútsk schlau 
en Beiersk schlauch. Dêrmei soe slûch dus ôffierd wurde kinne fan 'e list fan Jor-
wertbrekkingen. 

njoer, eigenskipswurd, dat neffens it WFT as betsjuttings hat 'boos, kwaad, nors' en 
'angstaanjagend, benauwend, naar'. Foar de etymology soe der oer tocht wurde 
kinne om it wurd op te fetsjen as in suske fan nuver. Dat nuver wurdt algemien 
opfette as in rûningsprodukt fan in earder *niver, al wurde der yn 'e literatuer wol 
twa wegen oanjûn om dêr op út te kommen. De iene opfetting is dy fan Spenter 
(1968, 244), yn neifolging fan Franck, Van Wijk en Van Haeringen (1912-1936, 
460), dy't it yn ferbân bringt mei Nederlânsk nijver. De oare is De Vries (1913) 
sines dat it ôflaat is fan nij, mooglik fia it Saksysk. It WFT liket foar nuver wat 
mear dy léste kant oer te hingjen. Hoe dan ek, Jorwertbrekking fan niver smyt 
streekrjocht njoer op. Kwa betsjutting is soks ek noch wol yn te passen, al liket it 
wol sa dat by njoer de wat mear driigjende, eangstjaande aspekten fan 'nuver' de 
klam krigen hawwe. Dy lichte semantyske beswieren binne der minder yn in oar 
útstel ta etymologyske ferklearring sa't dy nei foaren brocht is troch Jarich Hoek
stra yn stelling IX by syn proefskrift (Hoekstra 1997). Hy nimt in Aldfrysk *unhi-
ure oan, dêr't Dútsk ungeheur en Nederlânsk (on)guur en ek it Fryske ûnhuer mei 
te krijen hawwe soene. Soe Hoekstra gelyk ha, dan kin dit wurd ek út 'e list fan 
Jorwertbrekkings skrast wurde. It hat der oars in soad fan dat njoer almeast in 
literêr wurd bleaun is. Yn it Midfrysk kaam it winliken allinne mar foar by Gys-
bert Japix. Dy brûkte it trije kear, hyltyd yn 'e foarm njuer. Dy stavering wiist nei 
alle gedachten (sjoch Feitsma (1974,479-481) op palatalisaasje. 

Dêrmei binne wy op ien fan 'e fierdere feroarings nei de Jorwertbrekking kommen, 
feroarings dy't it weromkennen fan it oarspronklike proses dreger meitsje. Ien dêrfan 
is dus palatalisaasje, it nei foaren skowen fan it lûd. Ear't ik dat behannelje woe ik 
lykwols earst in oare feroaring op it aljemint bringe, dy't noch wol sa folie om him 
hinne slein hat. It kearnlûd koe nammentlik ek sakje, wat ta de iepener útspraakfariant 
/jo.(w)/ late. In moai grut part fan 'e troch Jorwertbrekking ûntstiene /ju.w/-produkten 
hat oan dy feroaring meidien. Dy feroaring is ûnderdiel fan in breder proses, dêr't de 
Jorwertbrekkinggefallen op meilifte binne. De Aldfryske /u:/ feroare derby yn in /o:/. 
Foarbylden binne ko (Afr. kü) en skowe (Afr. sküva). Hoekstra (2001b, 725) neamt as 
betingst dat it lûd yn "word-final position and in hiatus" stean moat. At we dat gear-
nimme meie as de posysje yn iepen wurdlid, dan liket dat yndied by it part dat út 'e 
Jorwertbrekking komt, wol út te kommen, al hat analogywurking hjir en dêr grif sines 
ek dien. It is ferliedlik om oan te nimmen dat it kearngebiet fan dizze ferleging yn it 
noardwesten leit. Yn 'e Bjirmen binne nammentlik wurden as ko en skowe noch fier
der ferlege ta in /o.w/-lûd, en oan 'e wurden dy't Jorwertbrekking ûndergien hawwe 
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oan in algemiene ferheging ta in lu(:)1 foar felaren (lykas Aldfrysk book> boek;
sjoch Hoekstra 200lb, 726). Mar dan noch bliuwe der twifels. Foarst is der dej,
der't allinne yn Starter syn stavering sliuch in bewyske fan oer is, mar dy stave
ring fertrout Miedema ek al net. Yn it oare Midfryske materiaal is neat fan in j te
fernimmen. Mar by Jorwertbrekking, alteast at dy net fierder palatalisearre wurdt,
is it gewoanwei sa dat de j stean bliuwt, lykas bygelyks nei de bylUdkloft sl- yn
sleau Isljo.w/. Fierders makket Miedema der melding fan dat der yn it Grinslfmsk
ek in sloeg bestiet, dus yn in gebiet der't Jorwertbrekking gjin wizansje wie. Mis
kien is it derom mar better om mei te gean yn Weijnen (1996, 184) syn utstel om
Frysk slUch, Grinslansk sloeg te ferbinen mei Leechdlitsk sifi, Heechdlitsk schlau
en Beiersk schlauch. Dermei soe slCtch dus 6ffierd wurde kinne fan 'e list fan Jar
wertbrekkingen.

njoer, eigenskipswurd, dat neffens it WFT as betsjuttings hat 'boos, kwaad, nars' en
'angstaanjagend, benauwend, naar'. Foar de etymology soe der oer tocht wurde
kinne om it wurd op te fetsjen as in suske fan nuver. Dat nuver wurdt algemien
opfette as in rilningsprodukt fan in earder *niver, al wurde der yn 'e literatuer wol
twa wegen oanjfm om der op ut te kommen. De iene opfetting is dy fan Spenter
(1968,244), yn neifolging fan Franck, Van Wijk en Van Haeringen (1912-1936,
460), dy't it yn ferban bringt mei Nederlansk nijver. De oare is De Vries (1913)
sines dat it 6flaat is fan nij, mooglik fia it Saksysk. It WFT liket foar nuver wat
mear dy leste kant oer te hingjen. Hoe dan ek, Jorwertbrekking fan niver smyt
streekrjocht njoer op. Kwa betsjutting is soks ek noch wol yn te passen, alliket it
wol sa dat by njoer de wat mear driigjende, eangstjaande aspekten fan 'nuver' de
klam krigen hawwe. Dy lichte semantyske beswieren binne der minder yn in oar
utstel ta etymologyske ferklearring sa't dy nei foaren brocht is troch Jarich Hoek
stra yn stelling IX by syn proefskrift (Hoekstra 1997). Hy nimt in Aldfrysk *unhi
ure oan, der't Dlitsk ungeheur en Nederlansk (on)guur en ek it Fryske Ctnhuer mei
te krijen hawwe soene. Soe Hoekstra gelyk ha, dan kin dit wurd ek ut 'e list fan
lorwertbrekkings skrast wurde. It hat der oars in soad fan dat njoer almeast in
literer wurd bleaun is. Yn it Midfrysk kaam it winliken allinne mar foar by Gys
bert Japix. Dy bnlkte it trije kear, hyltyd yn 'e foarrn njuer. Dy stavering wiist nei
alle gedachten (sjoch Feitsma (1974,479-481) op palatalisaasje.

Dermei binne wy op ien fan 'e fierdere feroarings nei de Jorwertbrekking kommen,
feroarings dy't it weromkennen fan it oarspronklike proses dreger meitsje. Ien derfan
is dus palatalisaasje, it nei foaren skowen fan it lUd. Ear't ik dat behannelje woe ik
lykwols earst in oare feroaring op it aljemint bringe, dy't noch wol sa folle om him
hinne slein hat. It kearnlUd koe nammentlik ek sakje, wat ta de iepener utspraakfariant
Ijo.(w)1 late. In moai grut part fan 'e troch Jorwertbrekking fintstiene Iju.w/-produkten
hat oan dy feroaring meidien. Dy feroaring is finderdiel fan in breder proses, der't de
Jorwertbrekkinggefallen op meilifte binne. De Aldfryske lu:! feroare derby yn in 10:/.
Foarbylden binne ko (Afr. hi) en skowe (Afr. skuva). Hoekstra (200lb, 725) neamt as
betingst dat it lfid yn "word-final position and in hiatus" stean moat. At we dat gear
nimme meie as de posysje yn iepen wurdlid, dan liket dat yndied by it part dat ut 'e
Jorwertbrekking komt, wol ut te kommen, al hat analogywurking hjir en der grif sines
ek dien. It is ferliedlik om oan te nimmen dat it kearngebiet fan dizze ferleging yn it
noardwesten leit. Yn 'e Bjirmen binne nammentlik wurden as ko en skowe noch fier
der ferlege ta in IJ.w/-lUd, en oan 'e wurden dy't Jorwertbrekking findergien hawwe
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kinne jo sjen dat de ferleging fan /ju.w/ nei /jo.w/, foarsafier't der gegevens oer binne, 
almeast lokalisearre wurde moat yn it noarden en it westen fan it taalgebiet. Yn in stri-
pe bylâns de súdlike en eastlike grinzen is de oarspronklike /ju.w/ meast bewarre, en 
dat jildt soms ek foar plakken yn 'e noardlike perifery (Peazens-Moddergat) of de 
eiJannen. 

It lestige fan dizze ferleging is, dat dêrmei de útkomsten fan 'e Jorwertbrekking 
fan 'e heechste trime net fuortdaliks mear te ûnderskieden binne fan dy fan 'e middel
ste trime, de oergong /e.w/ > /jo.w/. Dochs binne der wol metoaden om se útinoar te 
halden. Fansels kin dat op grûn fan de etymologyske gegevens, mar it docht ek bliken 
dat der, faak dialektyske, farianten besteane dêr't de /ju.w/-útkomst him noch wol yn 
oppenearret. Fan 'e wurden dêr't de ferleging wurke hat, bin ik dizzen op it spoar 
kaam: 

(8) 
bliuwe ensfh. Dat tiidwurd wie yn it Aldfrysk b(i)liva. Yn it suden en súdeasten fan 

Fryslân is dat hjoeddedei neffens Hof (1933, 58-60) /bljuwa/ wurden, sis mar fan 
Makkum nei Akkrum en dan skean omheech nei de Lauwerssee ta. De noardliker 
foarm /bljows/ is neffens Hof - en ik bin it hjir graach mei him iens - in lettere 
ûntjouwing. Yndied jouwe de Aldfryske skriuwfoarmen, ôfgeande op Vries 
(1990), noch gjin staveringen mei <o>, en dy is ek noch net by Gysbert Japix te 
obstrewearjen (Brandsma 1936). Neffens Hof hat Peazens-Moddergat noch altyd 
/blju.ws/. Dy foarm is ek noch gongber op Skylge en Skiermûntseach. De lûdsfer-
dieling jildt net allinne foar de ynfinityf, mar ek foar de notiid. Krekt as bliuwe 
giet noch in hiel nustje oare tiidwurden: driuwe, riuwe, skriuwe, triuwe, wiuwe, 
wriuwe, en nei alle gedachten ek kliuwe. 

Diuwke. Froulike foarm fan Dieuwe, neffens Van der Schaar/Gerritzen (2002,109) út 
Diet + war(d). Der binne in grut tal farianten. Diuwke sels wurdt as [djuka] út-
sprutsen, mar ek wol ferlege ta [djo:ka]. 

driuwe, Aldfrysk drlva. Sjoch bliuwe. 
Juw. Neffens Winkler (1898, 204) "van den algemeen Germaanschen naam Ivo, die 

ook als Ive, Iwe in Friesland voorkomt". De namme komt oars yn in grut tal 
farianten foar (sjoch by Winkler), dêr 't net allinne staveringsfarianten, mar grif ek 
lûdfarianten by sitte. De /u./ koe derby, lykas in bliuwe, sakje ta in /o./, mar sels 
noch fierder ta in /o.w/, alteast neffens Winkler, dy't hjoeddeiske nammen as 
Jouke, Joute, Jouwsma, Joustra, Jouta of Joukema mei dizze stam ferbynt. Sjoch 
foar in oare opfetting by dy lésten lykwols ek ûnder Jouke yn (13), yn paragraaf 
5.3. 

kliuwe, Aldfrysk klîva. Sjoch fierders by bliuwe. 
liuweria, 'leverje'. Yn it Aldfrysk, Van Heiten (1894, 362) suggerearret hjir Jorwert

brekking. Yn it WFT komt njonken it haadlemma leverje in bylemma lieuwerje 
foar, dêr't dat wurdboek, ek al is it mei in fraachteken, in brutsen útspraak foar 
oannimt. Datselde jildt nammers foar in bylemma leauwerje, mar dan mei de 
útspraak [ljo.]-. It is lykwols ek skoan mooglik dat dizze njonkenfoarm net ûnt-
stien is troch ferleging, mar streekrjocht út Jorwertbrekking op /e.w/. Sjoch ek by 
leauwerje yn (14), yn paragraaf 5.4. 

riuwe, haadwurd, 'harke'. Yn it Nederlânsk rijf, wat wiist op in eardere l'v.l; Van Hei
ten (1894, 355) nimt foar it Aldfrysk dan ek *hriva oan, en Arhammar (1989, 98) 
rekonstruearret Aldfrysk *hnve. Holthausen (1925) hat yndied in lemma rïva 
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kinne jo sjen dat de ferleging fan Iju.wl nei Ijo.w/, foarsafier't der gegevens oer binne,
almeast lokalisearre wurde moat yn it noarden en it westen fan it taalgebiet. Yn in stri
pe bylfms de sudlike en eastlike grinzen is de oarspronklike Iju.wl meast bewarre, en
dat jildt soms ek foar plakken yn 'e noardlike perifery (Peazens-Moddergat) of de
eilannen.

It lestige fan dizze ferleging is, dat dermei de titkomsten fan 'e Jorwertbrekking
fan' e heechste trime net fuortdaliks mear te underskieden binne fan dy fan 'e middel
ste trime, de oergong le.wl > Ijo.w/. Dochs binne der wol metoaden om se titinoar te
halden. Fansels kin dat op grun fan de etymologyske gegevens, mar it docht ek bliken
dat der, faak dialektyske, farianten besteane der't de Iju.w/-utkomst him noch wol yn
oppenearret. Fan 'e wurden der't de ferleging wurke hat, bin ik dizzen op it spoar
kaam:

(8)
bliuwe ensfh. Dat tiidwurd wie yn it Aldfrysk b(i)liva. Yn it suden en stideasten fan

Fryslan is dat hjoeddedei neffens Hof (1933,58-60) Ibljuwgl wurden, sis mar fan
Makkum nei Akkrum en dan skean omheech nei de Lauwerssee ta. De noardliker
foarm /bljowgl is neffens Hof - en ik bin it hjir graach mei him iens - in lettere
untjouwing. Yndied jouwe de Aldfryske skriuwfoarmen, Ofgeande op Vries
(1990), noch gjin staveringen mei <0>, en dy is ek noch net by Gysbert Japix te
obstrewearjen (Brandsma 1936). Neffens Hof hat Peazens-Moddergat noch altyd
Iblju.wg/. Dy foarm is ek noch gongber op Skylge en Skiermuntseach. De lfidsfer
dieling jildt net allinne foar de ynfinityf, mar ek foar de notiid. Krekt as bliuwe
giet noch in hiel nustje oare tiidwurden: driuwe, riuwe, skriuwe, triuwe, wiuwe,
wriuwe, en nei alle gedachten ek kliuwe.

Diuwke. Froulike foarm fan Dieuwe, neffens Van der Schaar/Gerritzen (2002,109) tit
Diet + war(d). Der binne in grut tal farianten. Diuwke sels wurdt as [djub] tit
sprutsen, mar ek wol ferlege ta [djo:b].

driuwe, Aldfrysk drlva. Sjoch bliuwe.
Juw. Neffens Winkler (1898, 204) "van den algemeen Germaanschen naam lvo, die

ook als Ive, lwe in Friesland voorkomt". De namme komt oars yn in grut tal
farianten foar (sjoch by Winkler), der't net allinne staveringsfarianten, mar grif ek
lfidfarianten by sitte. De lu.! koe derby, lykas in bliuwe, sakje ta in lo.!, mar sels
noch fierder ta in IJ.w/, alteast neffens Winkler, dy't hjoeddeiske nammen as
Jouke, Joute, Jouwsma, ]oustra, Jouta of Joukema mei dizze stam ferbynt. Sjoch
foar in oare opfetting by dy lesten lykwols ek under Jouke yn (13), yn paragraaf
5.3.

kliuwe, Aldfrysk klfva. Sjoch fierders by bliuwe.
liuweria, 'leverje'. Yn it Aldfrysk, Van Helten (1894, 362) suggerearret hjir Jorwert

brekking. Yn it WPT komt njonken it haadlemma leverje in bylemma lieuwerje
foar, der't dat wurdboek, ek al is it mei in fraachteken, in brutsen utspraak foar
oannimt. Datselde jildt nammers foar in bylemma leauwerje, mar dan mei de
titspraak [1jo.]-. It is lykwols ek skoan mooglik dat dizze njonkenfoarm net ilnt
stien is troch ferleging, mar streekrjocht tit Jorwertbrekking op le.w/. Sjoch ek by
leauwerje yn (14), yn paragraaf 5.4.

riuwe, haadwurd, 'harke'. Yn it Nederlansk rijj, wat wiist op in eardere li:/; Van Hel
ten (1894, 355) nimt foar it Aldfrysk dan ek *hriva oan, en Arhammar (1989, 98)
rekonstruearret Aldfrysk *hrfve. Holthausen (1925) hat yndied in lemma rfva
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'Harke'. Kloosterman (1907,60) wüst op it Aldnoarske hrïfa.lt wurd komt hjoed-
dedei neffens Hof (1933, 191) allinne mar yn it easten foar, fan wegen leksikale 
konkurrinsje fan it wurd harke. Súdeastlik is it /rju.ws/, noardeastlik /rjo.ws/. 

Sieuwke, en in grut tal farianten. De namme hat neffens Van der Schaar/Gerritzen 
(2002,354) itselde komôf as Sjoerd, sjoch fierderop ûnder (11). It wurdt brutsen ta 
[sjuka], mar ek wol ferlege ta [sjoika]. 

skriuwe, Aldfrysk skrïva. Sjoch by bliuwe. 
triuwe. Miedema (1979, 56-57) ferbynt it mei Aldnoarsk thrîfa 'gripe, pakke' en re-

konstruearret in Aldfryske foarm *thriva. Sjoch fierders by bliuwe. 
wiuwe. Yn it Middelnederlânsk (sjoch it MNW) bestie in foarm wiven. Dat soe yn it 

Aldfrysk *wïva west ha kinne. Sjoch fierders by bliuwe. 
Wiuwert. Neffens Brouwer (1958,691) út 'de gewijde werd', mar mei in fraachteken. 

Van Berkel & Samplonius (1995, 259) jouwe út 1370 in foarm Wywerth, en fer-
klearje it as 'wierde van de persoon Wige'. Hoe dan ek, dat doarp wurdt wol brut
sen útsprutsen: [wju.wat]. In brutsen útspraak mei in ferieging ta [wjo.wat] komt 
ek foar. 

wriuwe. Middelnederlânsk wriven, yn it Aldfrysk grif *wrïva, in foarm dy't ek troch 
Kloosterman (1907,60) oannommen wurdt. Sjoch fierders by bliuwe. 

In apart probleem is noch it tiidwurd priwvve. Dat hie neffens Van Heiten (1894, 356) 
earder de foarm *prêva. Spenter (1968, 305) nimt ek *prëva oan. Dat strykt mei de 
troch Hof (1933,58) opjûne noardlike foarm 'prl.auws', mei v-fokalisaasje, mar sûn-
der Jorwertbrekking. Mar fierder hat it wurd him neffens Hof oanpast oan it skift bliu
we ensfh. Dat kin bard wêze troch analogywurking,5 en dan soe it gefal net passe yn 
dizze paragraaf. Lykwols, de eardere /e:/ kin ek al ferhege wêze ta /i:/ ear't er de Jor
wertbrekking yngie. 

Lykas al oankundige, in oare feroaring fan 'e útkomst fan 'e Jorwertbrekking wie, 
dat de kearn fan it opgeande lûd, de efterfokaal, nei foaren skode, mar al mei behâld 
fan syn rune karakter. Benammen Gosses (1940) hat yn it ramt fan Jorwertbrekking 
op dat ferskynsel wiisd. De oansetter fan dy palatalisearring is sûnder mis it (ek foarli-
ke) heallûd j , dat nei de foaropskowing nammers faak weifoel. Dy palatalisaasje is 
oars ek wer in breder proses dêr't de produkten fan 'e Jorwertbrekking gewoan yn 
meinaam waarden; Hof (1933,238-242) jout moaie data, en wiist ek al op 'ej as oan
setter. Ut dy data kin men nammers ek helje dat dizze palatalisearring inkel te obstre-
wearjen is nei komplekse begjinkloften, dus at der foar de j noch op syn minst ien oar 
bylûd stiet. Troch dy kompleksens wie der blykber oanswettend ferlet fan ferienfâldi-
ging, en dat koe troch de kearn fan 'e syllabe, de folie fokaal, him oanpasse te litten 
oan 'e foarôfgeandej. Dat soe dus bygelyks ek ferklearje kinne wêrom oft yn in wurd 
as jûn mei syn simpele oanset net palatalisearre is, mar yn sneon nei de komplekse 
bylûdkloft sn- wol, wylst beide ea itselde illemint joon (< ewend) beletten. 

Dat is in foarbyld fan palatalisaasje fan /o(:)/, en dêr komme we fierderop noch oer 
te sprekken. Palatalisaasje in trime heger, dus fan /u(:)/, is fansels ek net by foarried út 
te sluten. By lykbliuwende fokaalhichte soene men dan sokssawat as /(j)ü(:)/ fer-
wachtsje, en yndied is in stavering njuer by Gysbert Japix, sjoch (7), in oanwizing dat 
der palatalisaasje op it heechste lûdsnivo west hat. En Hoekstra (2001b, 727) notear-
ret by it skift tiidwurden à la bliuwe njonken -/ju.w/- ek noch in hjoeddeiske palatali
searre útspraakfariant mei -/(j)ü.w/-, bygelyks yn [skr(j)ü.wa]. In oar foarbyld is: 
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'Harke'. Kloosterman (1907,60) wiist op it Aldnoarske hrffa. It wurd komt hjoed
dedei neffens Hof (1933, 191) allinne mar yn it easten foar, fanwegen leksikale
konkurrinsje fan it wurd harke. Sudeastlik is it Irju.wdl, noardeastlik Irjo.wg/.

5ieuwke, en in grut tal farianten. De namme hat neffens Van der Schaar/Gerritzen
(2002,354) itselde kom6f as Sjoerd, sjoch fierderop under (11).11 wurdt brutsen ta
[sjub], marek wol ferlege ta [sjo:b].

skriuwe, Aldfrysk skrfva. Sjoch by bliuwe.
triuwe. Miedema (1979, 56-57) ferbynt it mei Aldnoarsk thrfla 'gripe, pakke' en re

konstruearret in Aldfryske foarm *thriva. Sjoch fierders by bliuwe.
wiuwe. Yn it Middelnederlfmsk (sjoch it MNW) bestie in foarm wiven. Dat soe yn it

Aldfrysk *wfva west ha kinne. Sjoch fierders by bliuwe.
Wiuwert. Neffens Brouwer (1958, 691) Lit 'de gewijde werd', mar mei in fraachteken.

Van Berkel & Samplonius (1995, 259) jouwe ut 1370 in foarm H}!werth, en fer
klearje it as 'wierde van de persoon Wige'. Hoe dan ek, dat doarp wurdt wol brut
sen Utsprutsen: [wju.Wgt]. In brutsen Litspraak mei in ferleging ta [wjo.Wgt] komt
ek foar.

wriuwe. Middelnederliinsk wriven, yn it Aldfrysk grif *wrfva, in foarm dy't ek troch
Kloosterman (1907,60) oannommen wurdt. Sjoch fierders by bliuwe.

In apart probleem is noch it tiidwurd priuwe. Dat hie neffens Van Helten (1894,356)
earder de foarm *preva. Spenter (1968, 305) nimt ek *preva oan. Dat strykt mei de
troch Hof (1933, 58) opjune noardlike foarm 'prI.guwg', mei v-fokalisaasje, mar sun
der Jorwertbrekking. Mar fierder hat it wurd him neffens Hof oanpast oan it skift bliu
we ensfh. Dat kin bard weze troch analogywurking,5 en dan soe it gefal net passe yn
dizze paragraaf. Lykwols, de eardere le:1 kin ek al ferhege weze ta jj:1 ear't er de Jor
wertbrekking yngie.

Lykas al oankundige, in oare feroaring fan 'e Litkomst fan 'e Jorwertbrekking wie,
dat de kearn fan it opgeande IUd, de efterfokaal, nei foaren skode, mar al mei behiild
fan syn rune karakter. Benammen Gosses (1940) hat yn it ramt fan Jorwertbrekking
op dat ferskynsel wiisd. De oansetter fan dy palatalisearring is sunder mis it (ek foarli
ke) heallud j, dat nei de foaropskowing nammers faak weifoel. Dy palatalisaasje is
oars ek wer in breder proses der't de produkten fan 'e Jorwertbrekking gewoan yn
meinaam waarden; Hof (1933, 238-242) jout moaie data, en wiist ek al op 'ej as oan
setter. Ut dy data kin men nammers ek helje dat dizze palatalisearring inkel te obstre
wearjen is nei komplekse begjinkloften, dus at der foar de j noch op syn minst ien oar
bylUd stiet. Troch dy kompleksens wie der blykber oanswettend ferlet fan ferienfaIdi
ging, en dat koe troch de kearn fan 'e syllabe, de folie fokaal, him oanpasse te litten
oan 'e foar6fgeande j. Dat soe dus bygelyks ek ferklearje kinne werom oft yn in wurd
as jun mei syn simpele oanset net palatalisearre is, mar yn sneon nei de komplekse
byludkloft sn- wol, wylst beide ea itselde illemintjoon « ewend) befetten.

Dat is in foarbyld fan palatalisaasje fan 10(:)1, en der komme we fierderop noch oer
te sprekken. Palatalisaasje in trime heger, dus fan lu(:)/, is fansels ek net by foarried ut
te sluten. By lykbliuwende fokaalhichte soene men dan sokssawat as IU)ii(:)1 fer
wachtsje, en yndied is in stavering njuer by Gysbert Japix, sjoch (7), in oanwizing dat
der palatalisaasje op it heechste IUdsnivo west hat. En Hoekstra (200 Ib, 727) notear
ret by it skift tiidwurden ala bliuwe njonken -/ju.w/- ek noch in hjoeddeiske palatali
searre utspraakfariant mei -IWti.w/-, bygelyks yn [skrWti.Wg]. In oarfoarbyld is:
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(9) 
Ruerd. Neffens Van der Schaar/Gerritzen (2002,340), út Rieuwert. Op dy foarm moat 

Jorwertbrekking, palatalisearring en j-deleesje tapast wêze, en dan is de namme 
toerrfitrisseltaat. 

Wol is it opfallend dat yn 'e measte fan 'e yn 'e beneaming kommende gefallen, en 
dan benammen yn ferkoartingsomkriten, der in /ö/ ûntstiet, en net in /ü/, dy't men fer-
wachtsje soe at it hege nivo konsekwint oanholden wie. Dat legere palatalisaasjepro-
dukt soe men ferklearje kinne troch oan te nimmen dat de oanbelangjende wurden 
earst meidien hawwe oan 'e hjirfoar besprutsen ferleging fan /ju.w/ nei /jo.w/. Ek 
syen kamen dêrmei dus yn it farwetter fan in oare trime fan 'e Jorwertbrekking, en 
hawwe dêrmei har oanpart hân oan it betiizjende byld fan it gehiel. It giet ûnder oare 
om: 

(10) 
r/w. Ferlykje Middelnederlânsk en Middelnederdútsk rive 'overvloedig, royaal', 

ensfh. Miedema (1987b, 192) neamt ek it Ingelske rife en de oars as Nederlânsk 
bedoelde foarmen ryf en rywe by de Boalserter kronykskriuwer Petrus fan Thabor. 
Hof (1933) skriuwt op side 239 dat er it wurd noch wol heard hat, mei twa ferskil
lende fokaalhichten: "Ik heb het in mijn jeugd nog wel van ouderen gehoord, in 
twee uitspraken: rjö (Westelijk) en ry.a (Oostelijk)". 

sjudden. Neffens Dijkstra (1911) 'vlasscheven, houtachtig afval bij het vlasbraken'; 
yn it Skylgersk hat it de betsjutting 'bern' (Smit 1968). Neffens Hoekema (1968) 
út Aldfrysk skiv-, fan it tiidwurd skivia 'dele' of it adjektyf skif 'skaet, deeld', plus 
in efterheaksel afr. -(i)the. Ferlykje Ned. vlasscheef. It weifallen fan 'e k yn 'e be-
gjinkloft ferklearret Hoekema mei in ferwizing nei Nijfrysk sjitte út afr. skiata; it 
Nijfryske sjudden hat nammers neffens Dijkstra (1911) en Zantema (1984) noch 
altyd in njonkenfoarm skiuwden. Nei Jorwertbrekking moat it wurd dus ferlege 
wêze en dêrnei palatalisearring ûndergien hawwe (sjoch ek skiúd yn (6), en yn 
(14) fan paragraaf 5.4 skiöd). 

stjurje, neffens Miedema (1966,12) út stiverje, 'stuf wurde'. Dat hie nei Jorwertbrek
king /stju.grjs/ opsmite moatten, en dat moat ferlege en palatalisearre wêze ta 
stjurje. 

Wat ek foarkomme kin, wy hawwe dat winliken by njoer en sjudden al sjoen, is, dat in 
wurd inkeld yn guon farianten palatalisaasje sjen lit, mar yn oare farianten wol de 
streekrjochte ôflieding /i.w/ > /ju.w/: 

(11) 
Sjoerd, neffens Miedema (1966, 12) út Sieuwerd, en dat wer út Sigiward. Hoekstra 

(2001b, 728) suggerearret dat /ju:/ út (in tuskenfoarm?) /jo:/ ûntstien is, mar at 
Miedema gelyk hat, is dy oanname tinkt my net nedich. De froulike foarm is net 
allinne Sjoerdsje, mar hat neffens Winkler (1898, 349) ek palatalisearre farianten 
as Sjutsje en Sjuurdtje, Sjuutje, de lésten fansels op syn Nederlânsk stavere. 

stjûch. Dizze foarm kaam yn it Midfrysk by byg. Burmania en Gysbert Japix foar, mar 
is no útstoarn, al is de net-brutsen fariant stiuwch 'stiif' noch yn Hylpen bekend. 
Miedema (1980a) wol him ôfliede fan in eardere foarm *stevich (ek al suggerearre 
troch Van Heiten (1894,359 en 427)), of fan *stivich. Ik soe hjir pleitsje wolle foar 
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(9)
Ruerd. Neffens Van der Schaar/Gerritzen (2002,340), ut Rieuwert. Op dy foarm moat

Jorwertbrekking, palatalisearring en j-deleesje tapast weze, en dan is de namme
Ruerd it risseltaat.

Wol is it opfallend dat yn 'e measte fan 'e yn 'e beneaming kommende gefallen, en
dan benammen yn ferkoartingsomkriten, der in 101 untstiet, en net in liiI, dy't men fer
wachtsje soe at it hege nivo konsekwint oanholden wie. Dat legere palatalisaasjepro
dukt soe men ferklearje kinne trach oan te nimmen dat de oanbelangjende wurden
earst meidien hawwe oan 'e hjirfoar besprutsen ferleging fan Iju.wl nei Ijo.w/. Ek
syen kamen dermei dus yn it farwetter fan in oare trime fan 'e Jorwertbrekking, en
hawwe dermei har oanpart han oan it betiizjende byld fan it gehiel. It giet under oare
om:

(10)
rju. Ferlykje Middelnederlfmsk en Middelnederdutsk rive 'overvloedig, rayaal',

ensfh. Miedema (1987b, 192) neamt ek it Ingelske rife en de oars as NederHinsk
bedoelde foarmen ryfen rywe by de Boalserter kronykskriuwer Petrus fan Thabor.
Hof (1933) skriuwt op side 239 dat er it wurd noch wol heard hat, mei twa ferskil
lende fokaalhichten: "Ik heb het in mijn jeugd nog wel van ouderen gehoord, in
twee uitspraken: rjo (Westelijk) en ry.'d (Oostelijk)".

sjudden. Neffens Dijkstra (1911) 'vlasscheven, houtachtig afval bij het vlasbraken';
yn it Skylgersk hat it de betsjutting 'bern' (Smit 1968). Neffens Hoekema (1968)
ut Aldfrysk skiv-, fan it tiidwurd skivia 'dele' of it adjektyf skif'skaet, deeld', plus
in efterheaksel afr. -(i)the. Ferlykje Ned. vlasscheef. It weifallen fan 'e k yn 'e be
gjinkloft ferklearret Hoekema mei in ferwizing nei Nijfrysk sjitte tit afr. skiata; it
Nijfryske sjudden hat nammers neffens Dijkstra (1911) en Zantema (1984) noch
altyd in njonkenfoarm skiuwden. Nei Jorwertbrekking moat it wurd dus ferlege
weze en dernei palata1isearring undergien hawwe (sjoch ek skiiid yn (6), en yn
(14) fan paragraaf 5.4 skiM).

stjurje, neffens Miedema (1966, 12) Ut stiverje, 'stiif wurde'. Dat hie nei Jorwertbrek
king Istju.grjgl opsmite moatten, en dat moat ferlege en palatalisearre weze ta
stjwje.

Wat ek foarkomme kin, wy hawwe dat winliken by njoer en sjudden al sjoen, is, dat in
wurd inkeld yn guon farianten palatalisaasje sjen lit, mar yn oare farianten wol de
streekrjochte 6flieding Ii.wl > Iju.w/:

(11)
Sjoerd, neffens Miedema (1966, 12) ut Sieuwerd, en dat wer ut Sigiward. Hoekstra

(2001b, 728) suggerearret dat Iju:1 ut (in tuskenfoarm?) Ijo:1 untstien is, mar at
Miedema ge1yk hat, is dy oanname tinkt my net nedich. De froulike foarn1 is net
allinne Sjoerdsje, mar hat neffens Winkler (1898, 349) ek palatalisearre farianten
as Sjutsje en Sjuurdtje, Sjuutje, de lesten fanse1s op syn NederEinsk stavere.

stjttch. Dizze foarm kaam yn it Midfrysk by byg. Burmania en Gysbert Japix foar, mar
is no utstoarn, al is de net-brutsen fariant stiuwch 'stiif' noch yn Hylpen bekend.
Miedema (1980a) wol him 6fliede fan in eardere foarm *stevich (ek al suggerearre
troch Van Helten (1894,359 en 427», offan *stivich. Ik soe hjir pleitsje wolle foar

292



Jorwertbrekking 

de léste. De betsjutting ferset him dêr net tsjin (sjoch ek it Hylper wurd), en foar 
*stevich is in ekstra oanname nedich dat de stamfokaal foar de Jorwertbrekking 
earst ferhege wêze moat. Miedema besprekt yn syn artikel noch twa oare nijsgjir-
rige foarras. De iene is stjuch, dy't allinne foarkomt by Jan fan 'e Gaestmar. skriu-
wersnamme fan J.J. Hof. Miedema tinkt dêrom dat it dakje fergetten wêze moatte 
en dat it in printflater is fan stjûch. Mar omdat dat dan twa kear bard wêze moatte 
soe, en omdat stjûch yn it Nijfrysk fierders ek net foarkomt, soene jo ek tinke 
kinne oan in palatalisearre fariant fan dat stjûch. Sokssawat soe ek jilde kinne foar 
in oare fariant. te witten foar it noardwestlike steuch. Krekt troch dy situearring 
leit it idee fan in rune fariant fan steech net yn 'e reden, want it wurd heech hat ek 
wol in fariant heuch, mar dy komt no krekt yn it súdeasten foar. Mar om dan te tin
ken oan "een rekkingsvorm (...) van een aan het Nederlands ontleend stug", sa't 
Miedema (1980a, 217) docht, giet faaks ek wer wat fier. Hjir soe dus tinkt my ek 
in palatalisearre foarm fan stjûch, mei ferlies fan 'ey' yn 'e komplekse kloft stj-, in 
útwei jaan kinne. Troch Feitsma (1974, 627) wurdt oars suggerearre dat dat niis-
neamde steech, by Gysbert Japix as steeg, in staveringsfariant is fan syn 
stjoeg/stjuwg. Mar dat liket nochal in grut ferskil, en dat is it ek: Miedema (1980a) 
hat al útholden dat steech fan stedig ôfstamme moat. 

Alles mei-inoar sjogge we dus, dat de Jorwertbrekking op it heechste útspraaknivo 
him kreas oan 'e ferwachting hâldt: de /i.w/ wurdt yndied ta in /ju.w/, en hâldt derby 
dus syn fokaalhichte. Wol is it sa, dat it sieht op 'e útkomst fan it proses faak aardich 
fertsjusteremoanne is, omdat er meigongen is yn fierdere feroarings as palatalisaasje 
en/of ferleging. 

5.3 De leechste trime: c.w>jo.w 
Lykas behannele is yn paragraaf twa, meie we, mei de nedige dêr al besprutsen slag
gen om 'e earmtakke, oannimme dat de lange e yn it Aldfrysk útinoar fallen is yn in 
iepen en in sletten fariant. Nei myn idee soe de iepene troch Jorwertbrekking dus 
/jo.w/ opsmite moatte. Wat de boel komplisearret, is, dat yn 'e let-Aldfryske tiid, doe't 
dus de Jorwertbrekking ek wakkere aktyf wie, der in hiele rige fan ophegings west 
hat. Dy wie bygelyks fan gefolgen dat der út de lange /a:/ in nije /e:/ ûntstie. Hoe dan 
ek, fan 'e wurden mei in lange fokaal komme de no folgjende yn 'e beneaming: 

(12) 
jouwe, Aldfrysk haadwurd mei as betsjutting 'wet', út êwa (Holthausen/Hofmann 

(1925,23 en 156). De Aldfryske Houlikstaspraken ha de foarm jowe (Buma (1957, 
61). 

Houwen, 'skaal'. Yn it Aldfryske hânskrift Jus, mar ek mei de stavering liowen, en 
dêrnjonken sûnder Jorwertbrekking as lewen. Yn it Middelnederlânsk en Middel-
nederdútsk is it loven. Holthausen (1925) hat de notaasje léven, wat tsjutte soe op 
in iepen/e:/. 

liôwa, Aldfrysk, Buma (1996) jout as betsjutting û.o. 'hinterlassen', ferlykje it Ingel-
ske tiid wurd leave. Yn it Aldfrysk komt it ek as lêva foar. De staveringen yn Jus 
binne mei Houw- en liow-. It West-Fries hat noch love 'overhouden' en lówegie, 
'financieel meevallertje' (Pannekeet 1984), op te fetsjen as foarmen fan Jorwert
brekking mei letter weifallen fan 'ey', dat yn 'e reden leit om't de begjinkloft Ij-
komt yn it West-Fries fierder net foar (mei tank oan Arjen Versloot foar de fynst). 
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de H~ste. De betsjutting ferset him der net tsjin (sjoch ek it Hylper wurd), en foar
*stevich is in ekstra oanname nedich dat de stamfokaal foar de Jorwertbrekking
earst ferhege weze moat. Miedema besprekt yn syn artikel noch twa oare nijsgjir
rige foarms. De iene is stjuch, dy't allinne foarkomt by Jan fan 'e Gaestmar, skriu
wersnamme fan J.J. Hof. Miedema tinkt derom dat it dakje fergetten weze moatte
en dat it in printflater is fan stjCtch. Mar omdat dat dan twa kear bard weze moatte
soe, en omdat stjCtch yn it Nijfrysk fierders ek net foarkomt, soene jo ek tinke
kinne oan in palatalisearre fariant fan dat stjCtch. Sokssawat soe ek jilde kinne foar
in oare fariant, te witten foar it noardwestlike steuch. Krekt troch dy situearring
leit it idee fan in rune fariant fan steech net yn 'e reden, want it wurd heech hat ek
wol in fariant heuch, mar dy komt no krekt yn it sudeasten foar. Mar om dan te tin
ken oan "een rekkingsvorm (...) van een aan het Nederlands ontleend stug", sa't
Miedema (1980a, 217) docht, giet faaks ek wer wat fier. Hjir soe dus tinkt my ek
in palatalisearre foarm fan stjCtch, mei ferlies fan 'ej yn 'e komplekse kloft S(j-, in
litwei jaan kinne. Troch Feitsma (1974, 627) wurdt oars suggerearre dat dat niis
neamde steech, by Gysbert Japix as steeg, in staveringsfariant is fan syn
stjoeg/stjuwg. Mar dat 1iket nocha1 in grut ferski1, en dat is it ek: Miedema (1980a)
hat al utholden dat steech fan stedig 6fstamme moat.

Alles mei-inoar sjogge we dus, dat de Jorwertbrekking op it heechste utspraaknivo
him kreas oan 'e ferwachting hiildt: de /i.w/ wurdt yndied ta in /ju.w/, en ha1dt derby
dus syn fokaa1hichte. Wol is it sa, dat it sicht op 'e utkomst fan it proses faak aardich
fertsjusteremoanne is, omdat er meigongen is yn fierdere feroarings as palatalisaasje
en/of ferleging.

5.3 De leechste trime: E:..W > jJ.w
Lykas behannele is yn paragraaf twa, meie we, mei de nedige der al besprutsen slag
gen om 'e earmtakke, oannimme dat de 1ange e yn it Aldfrysk utinoar fallen is yn in
iepen en in sletten fariant. Nei myn idee soe de iepene troch lorwertbrekking dus
!jJ.w/ opsmite moatte. Wat de boel komplisearret, is, dat yn 'e let-Aldfryske tiid, doe't
dus de Jorwertbrekking ek wakkere aktyf wie, der in hiele rige fan ophegings west
hat. Dy wie byge1yks fan gefolgen dat der ut de 1ange /a:/ in nije /2:/ untstie. Hoe dan
ek, fan 'e wurden mei in lange fokaa1 komme de no folgjende yn 'e beneaming:

(12)
jouwe, Aldfrysk haadwurd mei as betsjutting 'wet', ut ewa (Holthausen/Hofmann

(1925,23 en 156). De Aldfryske Houlikstaspraken ha de foarmjowe (Buma (1957,
61).

liouwen, 'skaal'. Yn it A1dfryske hanskrift Jus, mar ek mei de stavering liowen, en
demjonken sunder Jorwertbrekking as lewen. Yn it Midde1nederlansk en Midde1
nederdutsk is it loven. Ho1thausen (1925) hat de notaasje leven, wat tsjutte soe op
in iepen /2:/.

liowa, A1dfrysk, Buma (1996) jout as betsjutting u.o. 'hinterlassen', ferlykje it Inge1
ske tiidwurd leave. Yn it Aldfrysk komt it ek as leva foar. De staveringen yn Jus
binne mei liouw- en liow-. It West-Fries hat noch love 'overhouden' en 16wegie,
'financiee1 meevallertje' (Pannekeet 1984), op te fetsjen as foarmen fan Jorwert
brekking mei letter weifallen fan 'e j, dat yn 'e reden 1eit om't de begjink10ft lj
komt yn it West-Fries fierder net foar (mei tank oan Arjen Vers100t foar de fynst).
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Siebren Dyk 

Nei alle gedachten fait ûnder it Aldfryske grûnwurd ek in ôflieding mei it foar-
heaksel bi-. Van Helten (1894) jout op side 356 de foarm bilyowa 'gewähren' en 
op side 357 biliouwa 'einen oder etwas bleiben lassen, von einem oder etwas 
scheiden', en by Boersma (1939,97) stiet de prachtige foarbyldsin (hwanneer ick) 
liuwis bylyow, 'wanneer ik sterf'. 

sjouwe. Krekt as de stam sjoel- (sjoch (18) yn paragraaf 5.4 hjirnei) troch Hoekema 
(1985, 104) tebekbrocht op in Aldfrysk tiidwurd *skiâva, 'skowe'. Hoekema sels 
nimt Jorwertbrekking oan op in lettere foarm *skiëva, dat neffens him dan *skiöua 
opsmite soe. Dêr moat dan lykwols noch wol as ekstra by oannommen wurde dat 
dat wurd dan letter ferlege is ta in ow-lûd. Men soene jin lykwols ek noch in 
streekrjochte ôflieding ta ou yntinke kinne troch de Jorwertbrekking op in tusken-
foarm *skæ.wa wurkje te litten. Sels is it mooglik om Jorwertbrekking hielendal 
lizze te litten en op it oarspronklike -iâv- gewoan v-ferswakking en kontraksje ta 
te passen. Hoe't it ek wêze mei, wat yn al dizze útstellen al barre moat is dat de k 
yn 'e sfcy-kloft ferdwynt, wat, te sjen oan it foarbyld Nijfrysk sjitte út Aldfrysk 
skiâta, net ûnmooglik is. Der bestiet oars in âldere etymology dy't ek in berop 
docht op Jorwertbrekking. Hy stamt fan Buitenrust Hettema (1891,247-249), dy't 
sjouwe tebekbringe wol op Hylpers seeuwe, 'door zee wadende de victualie over
brengen naar de fluiten', dat dan wer fan it wurd se e ôfstamme soe. Dy ûnwier-
skynlike ôflieding hat sels de Nederlânske etymologyske wurdboeken helle, mar 
Hoekema weeft dêr nei myn betinken mei rjocht mei ôf. In grut probleem mei syn 
eigen oplossing is, tinkt my, dat oannimmen fan in njonkenfoarm *skiäva, dêr't yn 
it Aldfrysk it regelmjittige sküva wol belein is. Wat Hoekema ek net oannimlik 
makke hat, is, hoe't dit wurd fan Frysk komôf sa'n opgong meitsje kind hat. We 
moatte dan ek net raar opsjen at op in dei immen mei in útstel komt dat dy bredere 
fersprieding wol plausibeler makket. 

It binne lykwols net allinne wurden mei in oarspronklike lange /e:/ dêr't foar Jorwert
brekking op 'e leechste trime nei sjoen wurde moat. In koarte ld koe ek foar in v foar-
komme. At dy v fokalisearre, dan ûndergie de koarte fokaal yn it deroanfolgjende fer-
twilûdingsproses grif in beskate rekking ta op syn minst in heallang lûd. Yn it ienfâl-
dichste gefal, dat wol sizze dat de feroaring sa minimaal mooglik is, soe derby in /e.w/ 
ûntstean moatte. De folgjende wurden mei Jorwertbrekking soene hjirfoar yn 'e be-
neaming komme: 

(13) 
hjouwer. Dat wurd is yn it Aldfrysk net oerlevere. Neffens Spenter (1968, 313) komt 

it út in Aldgermaanske a mei "Tonerhöhung". Dat soe dus in /e/ wurden wêze 
moatte. Hoekstra (1998,7) rekonstruearret Aldfrysk *hevere. 

Jorwert út Ever-werd. Miedema (1978, 55) nimt nei Jorwertbrekking in foarm 
Jouwer- oan. Gearlûking smyt dan mei /jor/- yndied in iepen o {hl) op. Ever bruts 
neffens Winkler (1898,203) ek as selsstannige namme ta Jorre, mar meastal die it 
dat as earste lid fan in gearsetting. Ever + win waard sa ta Jörn, Jorrin. Ever + 
nand wurdt Jornd, Jornt, ensfh. Ut Ever + rik ûntstie neffens Winkler Joarke, 
Jork, ensfh. Ever + hard wurdt ta Jorrerd, en neffens Winkler ek ta Jorrit, mar De 
Vries (1952, 66) wol dy léste út Ever +frid ha. At der gjin Jorwertbrekking wie, 
dan koe de namme Evert ûntstean. In foarm sûnder gearlûking is hjir nammers 
Jouwert. Neffens De Vries hat it eardere Easterlauwerske gebiet de ev-kloft oer it 
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Nei alle gedachten fait under it Aldfryske grilnwurd ek in 6flieding mei it foar
heaksel hi-. Van Helten (1894) jout op side 356 de foarm hilyowa 'gewahren' en
op side 357 hiliouwa 'einen oder etwas bleiben lassen, von einem oder etwas
scheiden' , en by Boersma (1939,97) stiet de prachtige foarbyldsin (hwanneer ick)
liuwis hylyow, 'wanneer ik sterf' .

sjouwe. Krekt as de stam sjoel- (sjoch (18) yn paragraaf 5.4 hjimei) troch Hoekema
(1985,104) tebekbrocht op in Aldfrysk tiidwurd *skiava, 'skowe'. Hoekema sels
nimt Jorwertbrekking oan op in lettere foarm *skieva, dat neffens him dan *skioua
opsmite soe. Der moat dan lykwols noch wol as ekstra by oannommen wurde dat
dat wurd dan letter ferlege is ta in ou-lUd. Men soene jin lykwols ek noch in
streekrjochte 6flieding ta ou yntinke kinne troch de Jorwertbrekking op in tusken
foarm *skif..wa wurkje te litten. Sels is it mooglik om Jorwertbrekking hielendal
lizze te litten en op it oarspronklike -iav- gewoan v-ferswakking en kontraksje ta
te passen. Hoe't it ek weze mei, wat yn al dizze utstellen al barre moat is dat de k
yn 'e skj-kloft ferdwynt, wat, te sjen oan it foarbyld Nijfrysk sjitte ut Aldfrysk
skiata, net unmooglik is. Der bestiet oars in iildere etymology dy't ek in berop
docht op Jorwertbrekking. Hy stamt fan Buitenrust Hettema (1891,247-249), dy't
sjouwe tebekbringe wol op Hylpers seeuwe, 'door zee wadende de victualie over
brengen naar de fluiten', dat dan wer fan it wurd see 6fstamme soe. Dy unwier
skyn1ike 6flieding hat sels de Nederliinske etymologyske wurdboeken helle, mar
Hoekema weeft der nei myn betinken mei rjocht mei 6f. In grut probleem mei syn
eigen oplossing is, tinkt my, dat oannimmen fan in njonkenfoarm *skiava, der't yn
it Aldfrysk it regelmjittige skuva wol belein is. Wat Hoekema ek net oannimlik
makke hat, is, hoe't dit wurd fan Frysk kom6f sa'n opgong meitsje kind hat. We
moatte dan ek net raar opsjen at op in dei immen mei in Utstel komt dat dy bredere
fersprieding wol plausibeler makket.

It binne lykwols net allinne wurden mei in oarspronklike lange 1f.:1 der't foar Jorwert
brekking op 'e leechste trime nei sjoen wurde moat. In koarte hi koe ek foar in v foar
komme. At dy v fokalisearre, dan undergie de koarte fokaal yn it deroanfolgjende fer
twilUdingsproses grif in beskate rekking ta op syn minst in heallang lUdo Yn it ienfiil
dichste gefal, dat wol sizze dat de feroaring sa minimaal mooglik is, soe derby in If..wl
untstean moatte. De folgjende wurden mei Jorwertbrekking soene hjirfoar yn 'e be
neaming komme:

(13)
hjouwer. Dat wurd is yn it Aldfrysk net oerlevere. Neffens Spenter (1968, 313) komt

it Ut in Aldgermaanske a mei "Tonerhohung". Dat soe dus in If:.! wurden weze
moatte. Hoekstra (1998, 7) rekonstruearretAldfrysk *hevere.

lorwert Ut Ever-werd. Miedema (1978, 55) nimt nei Jorwertbrekking in foarm
louwer- oan. Gearluking smyt dan mei IjJr/- yndied in iepen 0 (IJI) op. Ever bruts
neffens Winkler (1898, 203) ek as selsstannige namme ta lorre, mar meastal die it
dat as earste lid fan in gearsetting. Ever + win waard sa ta lom, lorrin. Ever +
nand wurdt lomd, lornt, ensfb. Ut Ever + rik untstie neffens Winkler loarke,
lork, ensfb. Ever + hard wurdt ta lorrerd, en neffens Winkler ek ta lorrit, mar De
Vries (1952,66) wol dy leste Ut Ever + frid ha. At der gjin Jorwertbrekking wie,
dan koe de namme Evert Qntstean. In foarm sunder gearlQking is hjir nammers
louwert. Neffens De Vries hat it eardere Easterlauwerske gebiet de ev-kloft oer it
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Jorwertbrekking 

ginneraal yn 'e Êver-nammen beholden; it Westerkertier liket in oergongsgebiet te 
foarmjen. 

Jouke, neffens Miedema (1966, 11) en Hoekstra (1998, 7) út *Gôweke, dat sûnder 
brekking noch yn 'e besteande namme Geveke fuortlibje soe, sjoch yn dat ferbân 
ek De Vries (1952,40). Neffens Miedema (1966,11) soe de brutsen foarm ek sitte 
yn it Grinslânske doarp Jukwerd by Appingedam. Sjoch foar in oare opfetting oer 
it komôf fan Jouke ûnder Juw yn (8) fan paragraaf 5.2. 

Jouswert, in buorskip tusken Wolsum en Blauhûs, neffens Miedema (1966, 11) út 
"Geves-würÖi", dus Geva syn terp. Deselde namme soe neffens Miedema ek yn it 
Grinslânske Joeswerd sitte, tusken Oostum en Fransum. Neffens him sit it earste 
diel ek yn Jousterp by Tsjerkwert en Jouswier yn 'e Dongeradielen. 

jouel, Aldfrysk. Holthausen (1925) jout de foarm evel, mei as betsjutting 'Herd'. 
Neffens Hofmann syn oantekeningen (s. 155) komt it lykwols allinne mar sels-
stannich foar yn 'e útdrukking en jouel gän '(jmdm.) sein Eigentum gegen 
lebenslänglichen Unterhalt übertragen' en yn 'e gearsetting jouel-bref, 'Eigen
tumsübertragungsurkunde'. De brekking tajou- kin streekrjocht barre út 'e kom-
binaasje koarte /e/ + Iwl. 

jout, jouwe, notiidsfoarms yn it paradigma fan it hjoeddeiske tiidwurd jaan. Yn it 
Aldfrysk fan in tiidwurdstamyev- fan jeva, dus mei in koart lûd. Jorwertbrekking 
fan dy /e/ + /w/ smyt streekrjocht jou op. 

jouwe. Aldfrysk haadwurd mei as betsjutting 'jefte', útjewe, dus ek wer út /e/ + /w/. 
Yn it hânskrift Jus meast mei jouw- stavere, mar ien kear ek asj'ovv-. Ek yn it Eas-
terlauwersk-Fryske saneamde E4 (Buma/Ebel (1967, 252), mar Bremmer (1996, 
7) makket dúdlik dat dy tekst fan in Westerlauwersk eksimplaar oernommen wêze 
moat. 

Jouwer, De. Gysseling (1970,41) neamt foar dat plak de oantsjutting ter Heuwera út 
1466, en nimt in âldere foarm *Gevarö "of iets dergelijks" oan. At dat yndied in 
koarte /e/ hat, dan leit Jorwertbrekking ta l'p.v/l- yn 'e reden. Miedema (1966,12) 
tinkt dat de Lytse en de Grutte Jouwer inselde komôf hawwe. Arjen Versloot wiis-
de my op de net-brutsen plaknamme Jever yn it eardere East-Fryske taalgebiet. 

jouwinge, Aldfrysk haadwurd, troch Hofmann yn Holthausen (1925, 186) ynterpre-
tearre as 'Ausübung, gewohntes Verfahren/Handeln'. Of út evinge (Hofmann) of 
út jevinge (Holthausen syn oarspronklike lemma yn syn Berichtigungen und 
Nachträge, side 141). Hofmann neamt ek de brutsen njonkenfoarm jouwinge. Hoe 
dan ek, mei harren stavering suggerearje se beide in koarte /E/ yn it stamlûd, en 
dêrmei Jorwertbrekking ta jouw-. Ahlsson (1960, 48), dêrfoaroer, giet út fan in 
lang lûd, en jout dêrom as syn lemma de foarm êwinge, en it brutsene jôwinge. De 
brutsen foarm fan it wurd komt oars ek yn in Easterlauwerske tekst foar, mar sjoch 
ûnder jouwe, 'jefte'. 

niouwa, Aldfrysk foar 'neef'. Holthausen hat neva, en út dy koarte ld + w moat troch 
Jorwertbrekking it opgeande twilûdjoM ûntstien wêze. Dat wurdt befestige troch 
foarms as niawen/nyawen yn Jus (Buma 1996, 218). Hofmann (1969, 71) meldt 
niawa yn 'e kodeksen Aysma en Unia, en de foarm nowa yn Roorda. Siebs (1901, 
1194) neamt as foarmen foar dit wurd: neva, newa, nyowa en nyawa. Nei de Ald-
fryske tiid moat de foarm mei Jorwertbrekking, ûnder Hollânske ynfloed?, wer 
weirekke wêze; yn it Midfrysk is der fan brutsen foarms alteast al neat mear te fer-
nimmen. 
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ginneraal yn 'e Ever-nammen beholden; it Westerkertier liket in oergongsgebiet te
foarmjen.

Jouke, neffens Miedema (1966, 11) en Hoekstra (1998,7) ut *G~)Weke, dat sunder
brekking noch yn 'e besteande namme Geveke fuortlibje soe, sjoch yn dat ferbfm
ek De Vries (1952,40). Neffens Miedema (1966,11) soe de brutsen foarm ek sitte
yn it Grinsliinske doarp Jukwerd by Appingedam. Sjoch foar in oare opfetting oer
itkom6ffan Jouke under Juw yn (8) fan paragraaf 5.2.

Jouswert, in buorskip tusken Wolsum en Blauhus, neffens Miedema (1966, 11) ut
"Geves-wtiroi", dus Geva syn terp. Deselde namme soe neffens Miedema ek yn it
Grinsliinske Joeswerd sitte, tusken Oostum en Fransum. Neffens him sit it earste
diel ek yn Jousterp by Tsjerkwert en Jouswier yn 'e Dongeradielen.

jouel, Aldfrysk. Holthausen (1925) jout de foarm evel, mei as betsjutting 'Herd'.
Neffens Hofmann syn oantekeningen (s. 155) komt it lykwols allinne mar sels
stannich foar yn 'e utdrukking en jouel gan '(jmdm.) sein Eigentum gegen
lebensHinglichen Unterhalt tibertragen' en yn 'e gearsetting jouel-bref, 'Eigen
tumstibertragungsurkunde'. De brekking tajou- kin streekrjocht barre Ut 'e kom
binaasje koarte If) + Iwl.

jout, jouwe, notiidsfoarms yn it paradigma fan it hjoeddeiske tiidwurd jaan. Yn it
Aldfrysk fan in tiidwurdstamjev- fanjeva, dus mei in koart ludo Jorwertbrekking
fan dy IEI + Iwl smyt streekrjochtjou op.

jouwe. Aldfrysk haadwurd mei as betsjutting 'jefte', Utjewe, dus ek wer ut IEI + Iw/.
Yn it hiinskrift Jus meast meijouw- stavere, mar ien kear ek asjow-. Ek yn it Eas
terlauwersk-Fryske saneamde E4 (Buma/Ebel (1967,252), mar Bremmer (1996,
7) makket dudlik dat dy tekst fan in Westerlauwersk eksimplaar oemommen weze
moat.

Jouwer, De. Gysseling (1970,41) neamt foar dat plak de oantsjutting ter Heuwera ut
1466, en nimt in iildere foarm *Gevar6 "of iets dergelijks" oan. At dat yndied in
koarte IEI hat, dan leit Jorwertbrekking ta IjJ.w/- yn 'e reden. Miedema (1966,12)
tinkt dat de Lytse en de Grutte Jouwer inselde komOf hawwe. Arjen Versloot wiis
de my op de net-brutsen plaknamme Jever yn it eardere East-Fryske taalgebiet.

jouwinge, Aldfrysk haadwurd, troch Hofmann yn Holthausen (1925, 186) ynterpre
tearre as 'Austibung, gewohntes Verfahren/Handeln'. Of ut evinge (Hofmann) of
Ut jevinge (Holthausen syn oarspronklike lemma yn syn Berichtigungen und
Nachtriige, side 141). Hofmann neamt ek de brutsen njonkenfoarmjouwinge. Hoe
dan ek, mei harren stavering suggerearje se beide in koarte IEI yn it stamlUd, en
dermei Jorwertbrekking ta jouw-. Ahlsson (1960,48), derfoaroer, giet ut fan in
lang lUd, en jout derom as syn lemma de foarm ewinge, en it brutsene j6winge. De
brutsen foarm fan it wurd komt oars ek yn in Easterlauwerske tekst foar, mar sjoch
under jouwe, 'jefte' .

niouwa, Aldfrysk foar 'neef'. Holthausen hat neva, en ut dy koarte IEI + w moat troch
Jorwertbrekking it opgeande twilUd jou untstien weze. Dat wurdt befestige troch
foarms as niawenlnyawen yn Jus (Buma 1996,218). Hofmann (1969, 71) meldt
niawa yn 'e kodeksen Aysma en Unia, en de foarm nowa yn Roorda. Siebs (1901,
1194) neamt as foarmen foar dit wurd: neva, newa, nyowa en nyawa. Nei de Ald
fryske tiid moat de foarm mei Jorwertbrekking, under Holliinske ynfloed?, wer
weirekke weze; yn it Midfrysk is der fan brutsen foarms alteast al neat mear te fer
nimmen.
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Siebren Dyk 

Sa't it der no op liket, hâldt de leechste trime him dus ek kreas oan 'e foarsizzing, dat 
wol sizze, dat by de Jorwertbrekking fan /e.w/ de fokaalhichte konstant bliuwt, en dat 
dêrom /jo.w/ it risseltaat is. Spitigernôch leit it lân der net sa sljocht en rjocht hinne as 
dat men ferwachte en hope hie. Mar om der better fet op te krijen, sille we earst de Jor
wertbrekking fan 'e middelste trime besjen moatte. 

5.4 De middelste trime: e.w > jo.w 
Fan it twilûd /e.w/ is it de foarsizzing dat it troch Jorwertbrekking feroaret yn /jo.w/. 
Dat liket yn 'e ûndersteande gefallen ek kreas út te kommen: 

(14) 
dreauwert, troch it WFT s.v. dreven omskreaun as 'regenverlet; verhindering buiten

werk te doen, door regenachtig weer'. It wurdt neffens dat wurdboek útsprutsen as 
/drjo.wat/. It hat dus in njonkenfoarm drevert. Neffens it WFT hat de skriuwer 
H.G. van der Veen ek in kear de stavering driwert, faaks begryplik ûnder ynfloed 
fan it tiidwurd driuwe. 

griowa, Aldfrysk foar Nederlânsk 'graaf', yn Holthausen as grëva. Yn it Aldfrysk ek 
faak mei ou stavere. 

joech, jöwelik, 'ivich'. Sipma (1947, 55) naam al oan dat ewelike in /e:/ hie. Allyksa 
Boersma (1939, 98), dy't as foarmen notearret: jogha, joegha, joegh, yowich. Yn 
it hânskrift Jus as iouwich. Boersma wiist ek op de njonkenfoarmen ewighe, eeu-
wigha, euwelicke, eeuwelick, "vormen met en zonder woekervocaal. Wat de juiste 
uitspraak van ew, eew geweest is, is niet zeker. Maar, dat er een [e:]-uitspraak in 
het dialect aanwezig geweest moet zijn, bewijst de nwfr vorm ivich, waar / [i:] uit 
ê [e:] moet zijn voortgekomen (vgl. breue, brewe, nfr. brief)". 

kreauwe, tiidwurd. It WFT hat allinne in brutsen útspraak [krjo.ua], mar de net-brut-
sen fariant /e.w/ komt neffens my (benammen súdlik?) likegoed foar. In âldere 
foarm is mooglik creva yn it grammatikale fragmint Fargmentum de Literis Frisi-
cis, ôfprinte yn 'e útjefte fan Gysbert Japix syn Rymlerije fan 1681, sjoch Breuker 
(1989,299). Dêryn binne ek Aldfryske wurden ôfprinte, al is harren status neffens 
Bremmer (1992, 22) net altiten like dúdlik. Faaks sit wat fan 'e âlde foarm sûnder 
v-ferswakking ek noch yn it Skiermûntseager wurd krevelje, 'oangean, wrakselje'. 
Van Hel ten (1894,362) nimt de âldere foarms *kreuwia < *krevia oan. 

leauwerje, 'leverje'. Yn it WFT in njonkenfoarm fan leverje, mei as útspraak [ljo.]-. 
Sjoch ek by liuweria yn (8), yn paragraaf 5.2. 

Huw. Yn it Aldfrysk wie dat gefaarlike bist neffens Spenter (1968, 298) in /le.w/. 
Neffens de dialektenkête fan 'e Fryske Akademy (1993, fraach 12a) bestiet dy 
útspraak noch altyd, mei yn 'e Dongeradielen de brutsen fariant Ijo, al haw ik dy 
sels ek wol by lju fan buten de Dongeradielen heard. It grutste part fan Fryslân hat 
in útspraak dy't oerienkomt mei de stavering. dus Huw. Nei alle gedachten is dy it 
risseltaat fan 'e natuerlike driuw ta ferheging, ferlykje bygelyks ek ieu út earder 
eeuw. 

reau, neffens it WFT algemien mei de útspraak /rjo:/. Foar de etymology ferwiist it 
WFT nei Nederlânsk gerei, gereedschap) en it Dútske Gerät, mar op grûn fan 'e 
foarm liket dat twifelich. Wat dat oangiet past Buitenrust Hettema (1888, 17) syn 
oannimmen fan in Aldfrysk *rêwe folie better. Dat wurd sit nei alle gedachten 
bebakt yn 'e ôflieding birêvia yn it Aldfryske hânskrift Jus, troch Buma (1996,42) 
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Sa't it der no op liket, Mldt de leechste trime him dus ek kreas oan 'e foarsizzing, dat
wol sizze, dat by de Jorwertbrekking fan Ie.wl de fokaalhichte konstant bliuwt, en dat
derom IjJ.wl it risseltaat is. Spitigernoch leit it Hin der net sa sljocht en rjocht hinne as
dat men ferwachte en hope hie. Mar om der better fet op te krijen, sille we earst de Jor
wertbrekking fan 'e middelste trime besjen moatte.

5.4 De middelste trime: e.w > jo.w
Fan it twilUd le.wl is it de foarsizzing dat it troch Jorwertbrekking feroaret yn Ijo.w/.
Dat liket yn 'e findersteande gefallen ek kreas ut te kommen:

(14)
dreauwert, troch it WFT S.v. drevert omskreaun as 'regenverlet; verhindering buiten

werk te doen, door regenachtig weer'. It wurdt neffens dat wurdboek utsprutsen as
Idrjo.wJt/. It hat dus in njonkenfoarm drevert. Neffens it WFT hat de skriuwer
H.G. van der Veen ek in kear de stavering driwert, faaks begryplik under ynfloed
fan it tiidwurd driuwe.

griowa, Aldfrysk foar Nederlansk 'graaf', yn Holthausen as greva. Yn it Aldfrysk ek
faak mei ou stavere.

joeeh, jl5welik, 'ivich'. Sipma (1947,55) naam al oan dat ewelike in le:1 hie. Allyksa
Boersma (1939, 98), dy't as foarmen notearret: jogha, joegha, joegh, yowieh. Yn
it hanskrift Jus as iouwieh. Boersma wiist ek op de njonkenfoarmen ewighe, eeu
wigha, euwelieke, eeuwelick, "vormen met en zonder woekervocaal. Wat de juiste
uitspraak van ew, eew geweest is, is niet zeker. Maar, dat er een [e:]-uitspraak in
het dialect aanwezig geweest moet zijn, bewijst de nwfr vorm ivich, waar i [i:] uit
e [e:] moet zijn voortgekomen (vgl. breue, brewe, nfr. briej)".

kreauwe, tiidwurd. It WFT hat allinne in brutsen utspraak [krjO.If;;l]' mar de net-brut
sen fariant le.wl komt neffens my (benammen sudlik?) likegoed foar. In aIdere
foarm is mooglik ereva yn it grammatikale fragmint Fargmentum de Literis Frisi
eis, Ofprinte yn 'e utjefte fan Gysbert Japix syn Rymlerije fan 1681, sjoch Breuker
(1989,299). Deryn binne ek Aldfryske wurden 6fprinte, al is harren status neffens
Bremmer (1992, 22) net altiten like dudlik. Faaks sit wat fan' e alde foarm sunder
v-ferswakking ek noch yn it Skiermfintseager wurd krevelje, 'oangean, wrakselje' .
Van Helten (1894,362) nimt de aIdere foarms *kreuwia < *krevia oan.

leauwerje, 'levetje'. Yn it WFT in njonkenfoarm fan leverje, mei as utspraak [ljo.]-.
Sjoch ek by liuweria yn (8), yn paragraaf 5.2.

liuw. Yn it Aldfrysk wie dat gefaarlike bist neffens Spenter (1968, 298) in Ile.w/.
Neffens de dialektenkete fan 'e Fryske Akademy (1993, fraach 12a) bestiet dy
utspraak noch altyd, mei yn 'e Dongeradielen de brutsen fariant lja, al haw ik dy
sels ek wol by Iju fan buten de Dongeradielen heard. It grutste part fan Fryslan hat
in utspraak dy't oerienkomt mei de stavering, dus liuw. Nei alle gedachten is dy it
risseltaat fan' e natuerlike driuw ta ferheging, ferlykje bygelyks ek ieu ut earder
eeuw.

reau, neffens it WFT algemien mei de utspraak Irjo:/. Foar de etymology ferwiist it
WFT nei Nederlansk gerei, gereed(schap) en it Dutske Gerat, mar op grfin fan 'e
foarm liket dat twifelich. Wat dat oangiet past Buitenrust Hettema (1888, 17) syn
oannimmen fan in Aldfrysk *rewe folle better. Dat wurd sit nei alle gedachten
bebakt yn 'e oflieding birevia yn it Aldfryske hanskrift Jus, troch Buma (1996, 42)
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as betsjutting 'laden, beladen' meijûn. It nijsgjirrige is, dat dat Aldfryske tiidwurd 
yn dy tiid ek al Jorwertbrekking ûndergien liket te hawwen. Der bestiet namment-
lik, ek yn Jus, in fariant: birouwia. 

skiöd. Yn it Aldfrysk. Nei alle gedachten út skewed, Sjoch foar mear detail by skiüd yn 
(6),hjirfoaryn paragraaf 5.2. Sjoch dêrekby sjudden yn (10). 

skreauwe, tiidwurd, ûnder ynfloed fan it Nederlânske schreeuwen! Neffens it WFT 
allinne mei de útspraak [skrjo.ws], al is nei myn betinken in útspraak [skre.wa], 
dus sûnder Jorwertbrekking, ek hiel gebrûklik. 

sleau. Sawol de útspraak /sle.w/ as /sljo./ komt foar. Yn it Nederlânsk komt ek sleeuw 
foar (s .v. WNT). Sjoch ek slûch yn (7), yn paragraaf 5.2. 

Krekt as by de heechste trime, komt ek hjirre palatalisearring foar. Meast yn syn lange 
foarm, as /ö.s/, mar ek wol ferkoarte ta /ö/. De palatalisaasje is ûnder oare te sjen yn 
bleau of bleaun, dus yn 'e doetiid en it mulwurd fan bliuwe (en in tal ferlykbere tiid-
wurden), mar omdat de sitewaasje dêr sa kompleks is wurdt de behanneling dêrfan 
noch even útsteld. Dat jildt ek foar kleaune yn (19), dêr't ek noch mear mei te reden 
is. As streekrjochte gefallen bliuwe dan oer: 

(15) 
Ijurk. Arhammar (1984, 146) makket oannimlik dat dit as lêwerik liend is út it Mid-

delnederlânsk. Dat soe nei Jorwertbrekking en de nedige kontraksje *ljoork op-
smite moatte. It hjoeddeiske wurd Ijurk is fansels it produkt is fan ferkoarting en 
palatalisearring. Van Heiten (1894, 379) postulearret in foarm mei in iou, en 
Arhammar mient dat dy útspraak befestige wurdt yn 'e foarm liourck yn it Burma-
nia-sprekwurd nr. 256, mar dat is, sa't wy sjoen hawwe, noch mar de fraach (sjoch 
Feitsma 1974, 448-451). Hoekstra (1985, 22-23) hat op grûn fan 'e stavering fan 
oare wurden by Burmania ek syn beswieren tsjin dy ynterpretaasje fan liourck, 
mar nimt noch wol mei Arhammar in twadde Aldfryske grûnfoarm oan, namment-
lik *liûrk. Dy foarm giet wer tebek op 'e ideeën fan Van Heiten, en is ek yn dit 
gefal in ûnnedige en net-grûndearre tuskenstap. 

sneon, út sunna-evend. Holthausen (1925) hat dat as ëvend, dat wiist op in /e.w/, en ek 
Spenter (1968, 314) hat in /e:/ as ynput en dêrmei in te ferwachtsjen Jorwertbrek
king ta /jo.w/. Fan it earste lid fan 'e gearsetting is allinne sn- oerbleaun. Nei de 
palatalisaasje is de y ek noch weifallen. 

Yn paragraaf 5.2, by de behanneling fan 'e Jorwertbrekking /i.w/ > /ju.w/, ha we sjoen 
dat it produkt in ferleging ûndergean koe nei /jo.w/. Sa'n mooglikheid ta ferleging 
liket der ek te wezen mei de produkten fan 'e Jorwertbrekking út in oarspronklike 
/e.w/, allinnich is de ferleging yn dit gefal dan ta /jo.w/. Krekt as by de heechste trime 
liket it kritearium ek wer de posysje yn iepen wurdlid te wezen. Yn 'e behanneling fan 
Ijurk yn (15) en faaks ek yn beskate staveringen mei <ou> binne we al mooglike 
eksimpels fan it ferskynsel tsjinkaam. It fiemet ek wer breder as allinne dizze útkom-
sten fan Jorwertbrekking. Hofmann (1976) hat der al op wiisd, en allyksa Hoekstra 
(1998), dy't foarbylden jout as (Alde)hou < howe, rouwe 'koarste op wûne' < *rowe 
en douk 'houtene pinne om in fet mei ticht te slaan' < *dowik. Merk oars op dat hjir it 
proses fan ferleging ek wer it ferfelende gefolch hat dat de útkomsten fan Jorwert
brekking op dizze trime itselde habyt oankrije as dy fan 'e reguliere Jorwertbrekking 
fan in trime leger. Yn dit gefal giet it om: 

297 

wumkes.nl

]onvertbrekking

as betsjutting 'laden, beladen' meijun. It nijsgjirrige is, dat dat Aldfryske tiidwurd
yn dy tiid ek al Jorwertbrekking undergien liket te hawwen. Der bestiet namment
lik, ek yn Jus, in fariant: birouwia.

skiod. Yn it Aldfrysk. Nei alle gedachten ut skewed. Sjoch foar mear detail by skiad yn
(6), hjirfoar yn paragraaf 5.2. Sjoch der ek by sjudden yn (10).

skreauwe, tiidwurd, under ynfloed fan it Nederlanske schreeuwen? Neffens it WFT
allinne mei de utspraak [skrjo.W;)], al is nei myn betinken in utspraak [skre.w;)],
dus sunder Jorwertbrekking, ek hie1gebrfiklik.

slem/. Sawol de utspraak Isle.wl as Isljo./ komt foar. Yn it Nederlansk komt ek sleeuw
foar (s.v. WNT). Sjoch ek sluch yn (7), yn paragraaf 5.2.

Krekt as by de heechste trime, komt ek hjirre palatalisearring foar. Meast yn syn lange
foarm, as 10.;)/, mar ek wol ferkoarte ta 10/. De palatalisaasje is under oare te sjen yn
bleau of bleaun, dus yn 'e doetiid en it mulwurd fan bliuwe (en in tal ferlykbere tiid
wurden), mar omdat de sitewaasje der sa kompleks is wurdt de behanneling derfan
noch even utsteld. Datjildt ek foar kleaune yn (19), der't ek noch mear mei te reden
is. As streekrjochte gefallen bliuwe dan oer:

(15)
ljurk. Arhammar (1984,146) makket oannimlik dat dit as lewerik liend is Ut it Mid

delnederlansk. Dat soe nei Jorwertbrekking en de nedige kontraksje *ljoork op
smite moatte. It hjoeddeiske wurd ljurk is fansels it produkt is fan ferkoarting en
palatalisearring. Van Helten (1894, 379) postulearret in foarm mei in iou, en
Arhammar mient dat dy utspraak befestige wurdt yn 'e foarm liourck yn it Burma
nia-sprekwurd nr. 256, mar dat is, sa't wy sjoen hawwe, noch mar de fraach (sjoch
Feitsma 1974,448-451). Hoekstra (1985, 22-23) hat op grfin fan 'e stavering fan
oare wurden by Burmania ek syn beswieren tsjin dy ynterpretaasje fan liourck,
mar nimt noch wol mei Arhammar in twadde Aldfryske grunfoarm oan, namment
lik *liurk. Dy foarm giet wer tebek op 'e ideeen fan Van Helten, en is ek yn dit
gefal in unnedige en net-grundearre tuskenstap.

sneon, ut sunna-evend. Holthausen (1925) hat dat as evend, dat wiist op in le.w/, en ek
Spenter (1968, 314) hat in le:1 as ynput en dermei in te ferwachtsjen Jorwertbrek
king ta Ijo.w/. Fan it earste lid fan 'e gearsetting is allinne sn- oerbleaun. Nei de
palatalisaasje is de j ek noch weifallen.

Yn paragraaf 5.2, by de behanneling fan 'e Jorwertbrekking li.wl > Iju.w/, ha we sjoen
dat it produkt in ferleging undergean koe nei Ijo.w/. Sa'n mooglikheid ta ferleging
liket der ek te wezen mei de produkten fan 'e Jorwertbrekking tit in oarspronklike
le.w/, allinnich is de ferleging yn dit gefal dan ta IjJ.w/. Krekt as by de heechste trime
liket it kritearium ek wer de posysje yn iepen wurdlid te wezen. Yn 'e behanneling fan
ljurk yn (15) en faaks ek yn beskate staveringen mei <ou> binne we al mooglike
eksimpels fan it ferskynsel tsjinkaam. It fiemet ek wer breder as allinne dizze utkom
sten fan Jorwertbrekking. Hofmann (1976) hat der al op wiisd, en allyksa Hoekstra
(1998), dy't foarbyldenjout as (Alde)hou < howe, rouwe 'koarste op wune' < *rowe
en douk 'houtene pinne om in fet mei ticht te slaan' < *dowik. Merk oars op dat hjir it
proses fan ferleging ek wer it ferfelende gefolch hat dat de utkomsten fan Jorwert
brekking op dizze trime itselde habyt oankrije as dy fan 'e reguliere Jorwertbrekking
fan in trime leger. Yn dit gefal giet it om:
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(16) 
hjouw(e), 'skepnet'. Nederlânsk haaf, have, yn Skandinavyske talen ek mei in lange 

a. Dat soe dus yn it Aldfrysk in sletten /e:/ wurde; Buma (1958) nimt in Aldfrysk 
*hêve oan. It wurd hinget semantysk gear mei heffe. It brekkingsprodukt /jo:/ sil 
letter ferlege wêze ta /jo.w/. 

Ljouwert. Neffens Buma (1958, 71) út Lêwert, sjoch ek Miedema (1966, 9-10). Yn it 
Aldfrysk kaam sawol de stavering mei -ow- as -ouw- foar. 

It neikoramende foarbyld is wat minder wis: 

(17) 
skrousk. Versloot (2000) hat dat eigenskipswurd ek útsprekken heard as skrjoosk, en 

komt sa út op in Aldfrysk *skrêvsk. Hy wiist op it Middelnederlânske skrêve, dat 
'kerf', 'split' betsjut. It Nijfrysk hat dat wurd nammers ek as skreef. Dat soe alsa 
ferbûn wurde kinne mei de spliterige hannen dy't jo by skrousk waar krije kinne. 
In formeel beswier by dizze etymology is, dat de ferleging nei /jo.w/ net pleats 
fynt yn in iepen wurdlid. No soe dat faaks oplost wurde troch oan te nimmen dat 
skrousk in ôflieding is fan it tiidwurd skrouwe, skrouje, neffens Dijkstra (1911) 
'schurken (...), kleumen, koude lijden', dat grif dochs al oannommen wurde moat. 
Mar dan komt de semantyske kant fan 'e saak, dy't faaks dochs al wat wippelich 
wie, noch faaier te stean. Wat it komôf fan dat tiidwurd skrouwe, skrouje dan wol 
is, is my alteast net bekend. It liket der dus wol wat op dat dit foarbyld fan 'e list 
fan 'e Jorwertbrekking skrast wurde moat. 

Fokalen yn in middenposysje hawwe de potinsje dat se ferskillende kanten út kinne. 
Hawwe we it saniis hân oer in ferleging, it kaam ek foar dat de útkomst fan Jorwert
brekking krekt ferhege waard, dus ta in /u/ (nei alle gedachten fia in diftongearre 
útspraak o" en /u:/ of /u.g/, sjoch Hoekstra 2001b, 726). Yn ús gefal steane de foarbyl-
den hyltyd foar in -n of in -l. Dit is ek wer in algemiener proses. Sa wie stoel yn it 
Aldfrysk noch stol en sûn wie yn it Aldwestfrysk noch sond. Foar ús fan belang binne 
dizze wurden: 

(18) 
jûn. Holthausen (1925) hat dat as evend, dat wiist op in /e.w/, en ek Spenter (1968, 

314) hat in /e:/ as ynput en dêrmei in te ferwachtsjen Jorwertbrekking ta /jo .w/. Yn 
it Aldwestfryske hânskrift Jus fine wy bygelyks de staveringen (ynklusyf nam-
falsútgongen) 'wunde, ioendes,jond, iond en jonde. Yn it hjoeddeiske Frysk is de 
foarm joon no allinnich noch mar oer yn in lyts hoekje yn it súdeasten, oera] fier
der is de fokaal foar de -n fierder ophege ta de /u/ fan jûn. 

sjoel(-). De stam komt foar yn haad- en tiidwurden dy't 'skowen', 'slepen' oantsjutte. 
Neffens Hoekema (1985, 102) giet dit tebek op in Aldfrysk tiidwurd dat 'skowe' 
betsjut. Dêrta is Aldfrysk sküva oerlevere, mar Hoekema besiket oannimlik te 
meitsjen dat op grûn fan it Aldingelsk wy ek in Aldfryske njonkenfoarm *skiâva 
ferwachtsje meie. Dat giet letter oer yn skiëva. Om it gehiel rûn te breidzjen sille 
we der yn alle gefal fan útgean moatte - Hoekema hat it der net oer - dat der ek 
noch in efterheaksel -el yn it spul is. De kombinaasje fan tiidwurdstam plus efter-
heaksel soe him dan oppenearje yn Nijfryske gearsettings as skevelbûgel, skevel-
keatting, skevelplaat en yn it tiidwurd skeuvelje. Troch oan te nimmen dat de k yn 
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(16)
hjouw(e), 'skepnet'. Nederlfmsk haaj: have, yn Skandinavyske talen ek mei in Iange

a. Dat soe dus yn it Aldfrysk in sletten le:1 wurde; Buma (1958) nimt in Aldfrysk
*heve oan. It wurd hinget semantysk gear mei heffe. It brekkingsprodukt Ijo:1 sil
letter ferlege weze ta IjJ.WI.

Ljouwert. Neffens Buma (1958, 71) ut Lewert, sjoch ek Miedema (1966, 9-10). Yn it
Aldfrysk kaam sawol de stavering mei -ow- as -ouw- foar.

It neikommende foarby Id is wat minder wis:

(17)
skrousk. Versloot (2000) hat dat eigenskipswurd ek utsprekken heard as skrjoosk, en

komt sa ut op in AIdfrysk *skrevsk. Hy wiist op it Middelnederliinske skreve, dat
'kerf', 'split' betsjut. It Nijfrysk hat dat wurd nammers ek as skreef. Dat soe alsa
ferbun wurde kinne mei de spliterige hannen dy't jo by skrousk waar krije kinne.
In formeel beswier by dizze etymology is, dat de ferleging nei IjJ.wl net pleats
fynt yn in iepen wurdlid. No soe dat faaks oplost wurde troch oan te nimmen dat
skrousk in oflieding is fan it tiidwurd skrouwe, skrouje, neffens Dijkstra (1911)
'schurken (...), kleumen, koude lijden', dat grif dochs al oannommen wurde moat.
Mar dan komt de semantyske kant fan 'e saak, dy't faaks dochs al wat wippelich
wie, noch faaier te stean. Wat it komof fan dat tiidwurd skrouwe, skrouje dan wol
is, is my alteast net bekend. It Iiket der dus wol wat op dat dit foarbyld fan 'e list
fan 'e Jorwertbrekking skrast wurde moat.

Fokalen yn in middenposysje hawwe de potinsje dat se ferskillende kanten ut kinne.
Hawwe we it saniis han oer in ferIeging, it kaam ek foar dat de titkomst fan Jorwert
brekking krekt ferhege waard, dns ta in lul (nei al1e gedachten fia in diftongearre
utspraak OU en In:! of In.g/, sjoch Hoekstra 2001 b, 726). Yn us gefal steane de foarbyl
den hyltyd foar in -n of in -l. Dit is ek wer in algemiener proses. Sa wie stoel yn it
Aldfrysk noch stol en san wie yn it Aldwestfrysk noch sond. Foar us fan belang binne
dizze wnrden:

(18)
Jan. Holthausen (1925) hat dat as evend, dat wiist op in le.w/, en ek Spenter (1968,

314) hat in le:1 as ynpnt en dermei in te ferwachtsjen Jorwertbrekking ta Ijo.w/. Yn
it Aldwestfryske hanskrift Jus fine wy bygelyks de staveringen (ynklusyf nam
falstitgongen) iounde, ioendes,jond, iond enjonde. Yn it hjoeddeiske Frysk is de
foarmjoon no al1innich noch mar oer yn in lyts hoekje yn it sudeasten, oeral fier
der is de fokaal foar de -n fierder ophege ta de 1nl fanjan.

sjoel(-). De stam komt foar yn haad- en tiidwurden dy't 'skowen', 'slepen' oantsjutte.
Neffens Hoekema (1985,102) giet dit tebek op in Aldfrysk tiidwurd dat 'skowe'
betsjut. Derta is Aldfrysk skuva oerlevere, mar Hoekema besiket oannimlik te
meitsjen dat op grfin fan it Aldingelsk wy ek in Aldfryske njonkenfoarm *skiiiva
ferwachtsje meie. Dat giet letter oer yn skieva. Om it gehiel run te breidzjen sille
we der yn alle gefal fan utgean moatte - Hoekema hat it der net oer - dat der ek
noch in efterheaksel -el yn it spnl is. De kombinaasje fan tiidwurdstam plus efter
heaksel soe him dan oppenearje yn Nijfryske gearsettings as skevelbagel, skevel
keatting, skevelplaat en yn it tiidwurd skeuvelje. Troch oan te nimmen dat de k yn
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'e bylûdkombinaasje skj- weifalle kin (yn it Nijfryske sjitte út Aldfrysk skiâta is 
dat ek bard) soe it tapassen fan Jorwerîbrekking op sokssawat as sjool (sjoal) 
útkomme moatte. Dêrút moat letter sjoel ûntstien wêze. Nammers, Hoekema hâldt 
yn itselde artikel út dat de namme fan it bekende spul mei de skowende houtsjes út 
it Ingelsk komme moat. 

Ek al wiene der dêrnei noch faak allegearre sekundere feroarings, oant no ta is it 
plaatsje dochs moai dúdlik: út /e.w/ ûntstiet troch Jorwertbrekking /jo.w/. We komme 
no by in pear skiften dêr't dat op it earste each minder yn 'e reden leit. Foarst is der in 
espeltsje wurden dat oarspronklik in lange ä hie. Dy waard yn it Frysk ferhege, earst ta 
/e:/, mar it liket derop dat pas yn it noch hegere stadium fan /e:/ der yn dizze wurden 
Jorwertbrekking tapast is. 

(19) 
greauwen, Nederlânsk 'vetkaantjes', Ingelsk greaves, Dútsk Grieben. Buma (1975) 

jout út noch folie mear talen de besibbe foarms. Yn it Súdeasten fan it Fryske taal-
gebiet bestiet neffens Hof (1933,159-160) noch de foarm sûnder v-fokalisearring 
(en dus sûnder Jorwertbrekking): greven. Buma (1975) is fan betinken dat dy 
foarm ymportearre is út it Leechdútsk. Yn 'e Súdwesthoeke is dy v wol fokalisear-
re, wat yn Hof syn notaasje grl.auwen opsmyt. Fierwei it grutste part fan it taalge-
biet hat dêrnjonken ek noch Jorwertbrekking: grjowen. "De vorm griuwen hoort 
men hier en daar in het Noorden", merkt er spitigernôch net botte eksakt op. Dy 
foarm is ek te finen by Dijkstra (1900) en is dan foar Buma (1975, 58) oanlieding 
om yn 'e Jorwertbrekking fan /e.w/ ta /jo:/ in histoarysk tuskenstadium /iu/ oan te 
nimmen. "De forhâlding fan griuwen en grjowen komt oerien mei dy fan bliuwe 
en bljowe", sa skriuwt er, mar dy opmerking kin tinkt my allinne al op kwantitati-
ve en geografyske grûnen net folholden wurde: de foarm bliuwe komt wol deeglik 
frijwat foar, mar dan krekt yn it suden. De betrouberens fan de berjochten oer it 
foarkommen fan griuwen is min nei te gean. It soe wier wêze kinne, en dan past er 
min yn it patroan, of it soe wêze dat we him as in Jorwertbrekking fan in lettere 
ferhege fokaal fan greven > griven ynterpretearje moatte. Mar it is ek best mooglik 
dat Waling Dykstra by it wurdboekskriuwen standert de njonkenfoarm mei in iu 
opskreaun hat, en dat Hof letter de út it noarden ôfkomstige grand old man net 
ôffalle wold hat. It is oars ek yn te tinken dat dit wurd gjin lienwurd is. Spenter 
(1968, 296) suggerearret dat it wurd yn it Aldfrysk lûdwettich in ïô-lûd hawwe 
moatte soe, mei útfal fan it earste part "gemäsz der Regel von Resorption der 
ersten Komponente des Diphtongs iä unter Verengung der zweiten Komponente 
zu afries. e". At Spenter gelyk hat, soe it wurd dus yn dizze kategory thús hearre, 
en net ûnder de gewoane fan (14). 

kleaune. Neffens Spenter (1968, 297) yn it Aldfrysk mei in /e.w/, út Germaansk eu. 
De dialektkaart sa't dy troch Van der Veen, Versloot & Rypma (2001, 91) publi-
searre is, wüst dy kant ek út. It noarden, westen en midden hawwe palatalisearring 
mei weifallen fan 'e j : [klö.3n(a)]. De foarm sûnder palatalisearring komt lykwols 
ek noch foar as kl(j)owen. Tsjinstridige opjeften binne dy iene út Warkum {Mou
wen) en hjir en der yn it súdeasten [kljuwen]. Dat léste kin op analogyske ynfloed 
fan it bliuwe-skift wize, mar Hollânske ynfloed is hjir ek net út te sluten. Lykwols, 
it is ek net ûnmooglik dat der in oare gong fan saken west hat. Germaanske eu 
oppenearre him yn it Aldfrysk as iâ (Buma 1975, 57-58). We soene dan *kliâwen 
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'e bylUdkombinaasje skj- weifalIe kin (yn it NUfryske sjitte ut Aldfrysk skiiita is
dat ek bard) soe it tapassen fan Jorwertbrekking op sokssawat as sjool (sjoal)
utkomme moatte. Derut moat letter sjoel untstien weze. Nammers, Hoekema haldt
yn itselde artikel ut dat de namme fan it bekende spul mei de skowende houtsjes ut
it Ingelsk komme moat.

Ek al wiene der dernei noch faak alIegearre sekundere feroarings, oant no ta is it
plaatsje dochs moai dudlik: ut le.wl untstiet trach Jorwertbrekking Ijo.w/. We komme
no by in pear skiften der't dat op it earste each minder yn 'e reden leit. Foarst is der in
espeltsje wurden dat oarspronklik in lange it hie. Dy waard yn it Frysk ferhege, earst ta
/c.:!, mar it liket derap dat pas yn it noch hegere stadium fan le:1 der yn dizze wurden
Jorwertbrekking tapast is.

(19)
greauwen, Nederlansk 'vetkaantjes', Ingelsk greaves, Dutsk Grieben. Buma (1975)

jout ut noch folIe mear talen de besibbe foarms. Yn it Sudeasten fan it Fryske taal
gebiet bestiet neffens Hof (1933, 159-160) noch de foarm sunder v-fokalisearring
(en dus sunder Jorwertbrekking): greven. Buma (1975) is fan betinken dat dy
foarm ymportearre is ut it Leechdutsk. Yn 'e Sudwesthoeke is dy v wol fokalisear
re, wat yn Hof syn notaasje grI.guwen opsmyt. Fierwei it grutste part fan it taalge
biet hat dernjonken ek noch Jorwertbrekking: grjowen. "De vorm griuwen hoort
men hier en daar in het Noorden", merkt er spitigern6ch net botte eksakt op. Dy
foarm is ek te finen by Dijkstra (1900) en is dan foar Buma (1975, 58) oanlieding
om yn 'e Jorwertbrekking fan le.wl ta Ijo:1 in histoarysk tuskenstadium liul oan te
nimmen. "De forhalding fan griuwen en grjowen komt oerien mei dy fan bliuwe
en bljowe", sa skriuwt er, mar dy opmerking kin tinkt my allinne al op kwantitati
ve en geografyske grunen net folholden wurde: de foarm bliuwe komt wol deeglik
frijwat foar, mar dan krekt yn it suden. De betrouberens fan de berjochten oer it
foarkommen fan griuwen is min nei te gean. It soe wier weze kinne, en dan past er
min yn it patroan, of it soe weze dat we him as in Jorwertbrekking fan in lettere
ferhege fokaal fan greven > griven ynterpretearje moatte. Mar it is ek best mooglik
dat Waling Dykstra by it wurdboekskriuwen standert de njonkenfoarm mei in iu
opskreaun hat, en dat Hof letter de ut it noarden 6fkomstige grand old man net
6ffalle wold hat. It is oars ek yn te tinken dat dit wurd gjin lienwurd is. Spenter
(1968,296) suggerearret dat it wurd yn it Aldfrysk lUdwettich in iii-lUd hawwe
moatte soe, mei utfal fan it earste part "gemasz der Regel von Resorption der
ersten Komponente des Diphtongs iii unter Verengung der zweiten Komponente
zu afries. if'. At Spenter gelyk hat, soe it wurd dus yn dizze kategory thUs hearre,
en net under de gewoane fan (14).

kleaune. Neffens Spenter (1968, 297) yn it Aldfrysk mei in le.w/, ut Germaansk eu.
De dialektkaart sa't dy troch Van der Veen, Versloot & Rypma (2001,91) publi
searre is, wiist dy kant ek ut. It noarden, westen en midden hawwe pa1atalisearring
mei weifalIen fan 'ej: [kltL:m(g)]. De foarm sunder palatalisearring komt lykwols
ek noch foar as kl(j)owen. Tsjinstridige opjeften binne dy iene ut Warkum (klou
wen) en hjir en der yn it sudeasten [kljuwen]. Dat 1este kin op analogyske ynfloed
fan it bliuwe-skift wize, mar Hollanske ynfloed is hjir ek net ut te s1uten. Lykwols,
it is ek net unmooglik dat der in oare gong fan saken west hat. Germaanske eu
oppenearre him yn it Aldfrysk as iii (Buma 1975,57-58). We soene dan *kliiiwen
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o p Ï l e M w S m l f t n '6 f 0 a r l i k e ^ ' S n f e r h e ^ i n g S f a n ' e S t a m f o k a a l — jo » ek 

noarden sr,n,w r 7 ( ' 5 5~5 6 ) ^" lC s u d e n r^OM (/rJo:A /rjo.w/), yn it 
S Ä ^ ú i ^ ? ï ? , d d I ^ • m e i d £ foarm r e a / / r L 3 f / - I n ^kenfoarm md v ke s t a m S J S U d w e S t h k / r e ' w / - * hjoeddeiske twMd /I.3/ wüst op m let-Aldfrys-

^ZS'I'út m H A l d f r y s k Iange a"(ferlykje Nederlânsk ™ * • 
farianf r" l / a 1 / H 7 f * ^ H o f n o t e a ^ t oars ek noch in ferlege 

«^^^2^^^fan in ge~ Aldftyske ko1 

Lttan01 b l i k e n d a t d k n e t a l l ^ a r r e I i k e Ä e f a l l e n bmne. Dat jildt noch 

(20) 

^ ' Ä 8 ^ Tt N e d e r l â n S k e * W « it Aldnoarske Häuf 
w i e moaL ^n d ï h T v " G e r m a a n s k * « « # Dat soe yn it Aldfrysk mlf 

' A b T e ~ H t h a u s e n c S ^ ; 1 1 ? ^ † T ^ °P p e n f i a™ ^ " * * • 
(Holthausen 1925 1 6 4 ) S S l ï ^ ^ *"* ^ ^ ****** 
ret, want dy kin g in foihke 7 ? ' ' " ^ H ° V ° ' Sa>t i l W F T suggerear-
361) in earderTldi Z , J °P s m i t e)- F o a r * tiidwunl nimt Van Helten (1894 
te g n S Ï S T ™ °an ('aUS **^">')- Faaks » * be"— út' 
hjoeddeiske ú t ™ ! h f f ^ T d a t Y" l l F r y s k i n / e : / °P s m i t e m o a " e soe. De 
l i ^ S t S l t ° a r b 6 l d e w u r d s o a r t e n /kljo.w/, dat dus út /kle.w/ 
tyske farfaas^ i ™ , K T ^ ^ * a , t y d d e H y l p e r foarm l s ' F i e r d e r e dlalek-

^"2SvtT
d-Wo1 ̂  WFT in fariant * .̂m-ik «** 

w Ned 'klTmmen" 1 / m ? S t g ° n g b e r e ' f e r l e g e ' Ú t S p r a a k f a n " w u r d «'»-
/««Je S i T 'ƒat ° m m e r s e k a s /kljo.w(3)/ foar it ljocht komt. 

vorm d t w. e " h a a d 7 r d - ft tüdwurd komt út it Aldftyske «lêva, "geloven" een 
V ^ Z T ^ T Z T L ' n g ° t l S C h e ^ " ^ k ™ - g e k k e n o m ^ 
geenámaareen ronen\ 1 ,Cr V °° r g e Z ° r g d d a t h e t o u d f r i e s e werkwoord 
w e r t b r e " ^ 2 f * V C f ° n t • ( M i e d e m a ° 9 7 3 ' 34>- M e n s o e n e d ^ nei Jor-
w T o a n e r l e Z i t f T u - ^ ' ^ d y f ° a r m b e S t i e t y n d i e d n o n o c h ' ek al is it 
b > i t o ^ 4 an g w e t ' ? a t iS m 0 a i n 6 i t e g e a n 0 a n ' e h â« f a n " kaartsje 
der Woud?ai955) Yn r

 Y i ^ d & b y ^ 6 ^ ° P g e g e V e n S f a n B o e l e n s & V a " 
mer Z 1 lud foa ' aTof , ? ^ * " ' ^ e k ° P S k y l g e ' k o m t n o c h i n f ° a ™ 
prov nsie sIt Z ' l / " H ^ ^ ^ ^ 'W ' e ^ M a r y n k g r u t s t e P ^ fa» 'e 
E S t •• Æ r d e n ' Sa o p i l e a c h a a r d i c h ]ykop mei it gebiet dêr't 

pen w: d r n n
 ra

LTkw f - r 1 1 1 wurdt'dat hjir soe anai°^ - ^ ^ A 
t S YÄÎ' Tg 1S h j ° e d d e d e i net allmne m tiidwurd' ifiï ek in 
d o f i It soe dt Î 7 Ï W a a T d e n Se b e i d e w o 1 ú t ] n o a r h°lden, it haadwurd w:e 
oare wurden m e i t AH v ?* ^ h a a d W U r d h l m h ° l d e n e n d roegen hat as dy 
foeL hat e" T A l d f r y s k e lange a, dat it tüdwuid him der yn it /£T/-Stadium by 
£ 2 w a % b o S o a S t t a d m m , r / C : / J—rtbrekktng tapast is, dus te ferlyk" 
soe dan S e k o c h T l S f ^™eauw' kleau™ ûndersteld is. De foarm /ljo.w3/ 

sjoenss^'^s^^ de
f

 d ir l e k t y s k e fanant ̂ Mwe soe yn dat gefai 

i^fimitpM^m
hl^SÄ8 yn 1CPen WUrd,ld (dêrt ^ ° a r e 
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krije. Mei weifallen fan' e foarlike j en ferhegings fan' e stamfokaal soene jo sa ek
op Ikle.wnl 6tkomme kinne, mei wer deselde hjoeddeiske manifestaasjes.

reaj, 'knotte jern'. Neffens Hof (1933,55-56) yn it suden "rjou" (lrjo:l,Irjo.wl) , yn it
noarden, sunder Jorwertbrekking, mei de foarm reajlr1.'df/. In tuskenfoarm mei v
fokalisaasje is sudwestlik Ire.w/. It hjoeddeiske twilUd I1.'d1 wiist op in let-Aldfrys
ke stamfokaal mei in iepen 1f::I, ut in Aldfrysk lange Cl (ferlykje NederH'lnsk roof.).
It WNT jout yndied as Aldfryske pendant raj. Hof notearret oars ek noch in ferlege
fariant: IrJ.w/, al soe dat ek noch it oerbliuwsel fan in gewoane Aldfryske kon
traksje, dus sunder Jorwertbrekking, weze kinne.

It docht wol bliken dat dit net allegearre like dudlike gefallen binne. Dat jildt noch
mearfoar:

(20)

kleau, kleauwe, haadwurd resp. tiidwurd. It Nederlfmske klooj en it Aldnoarske klauj
suggerearje foar it haadwurd in Germaansk *klauf. Dat soe yn it Aldfrysk *klClj
weze moatte, en dat hat him nei alle gedachten yndied oppenearre yn klave,
'Abteilung' (Holthausen (1925, 58), of yn 'e ferbettering fan Hofmann: kla(u)wa
(Holthausen 1925, 164) (en net de Aldfryske fariant klova, sa't it WFT suggerear
ret, want dy kin gjin foarlike j opsmite). Foar it tiidwurd nimt Van Helten (1894,
361) in earder Aldwestfrysk *kleuwa oan ('aus *kleva(n)'). Faaks is it better om ut
te gaan fan Germaansk *klaubjan, dat yn it Frysk in 1f::1 opsmite moatte soe. De
hjoeddeiske utspraak hat foar beide wurdsoarten Ikljo.w/, dat dus ut Ikle.wl
komme moatte soe, dat nammers noch altyd de Hylper foarnl is. Fierdere dialek
tyske fariaasje is my net bekend. Wol neamt it WFT in fariant kliuw(e) , mar ik nim
oan dat dat in fersin is y.f.m. de meast gongbere, ferlege, utspraak fan it wurd kliu
we, Ned. 'klimmen', dat ommers ek as Ikljo.w('d)1 foar it ljocht komt.

leauwe, tiidwurd en haadwurd. It tiidwurd komt ut it Aldfryske "leva, "geloven" ,een
vorm die we onder andere met het gotische galaubjan kunnen vergelijken om de
Umlautsfactor te zien. Deze heeft er voor gezorgd dat het oudfriese werkwoord
geen amaar een (open) evertoont". (Miedema (1973, 34). Men soene dus nei Jor
wertbrekking ljouwe ferwachtsje, en dy foarm bestiet yndied no noch, ek al is it
wat oan 'e ranen fan it taalgebiet. Dat is moai nei te gean oan 'e han fan it kaartsje
by Miedema (1973,4]), dy't him derby basearret op gegevens fan Boelens & Van
der Woude (1955). Yn it suden en easten, mar ek op Skylge, komt noch in foarm
mei in ou-lUd foar, al of net mei ]ettere offal fan 'e j. Mar yn it grutste part fan 'e
provinsje is it Iljo:w'dl wurden, sa op it each aardich Iykop mei it gebiet der't
Ibljo:wc:1 tsjin bliuwe ensfh. sein wurdt, dat hjir soe analogy as ferklearring ynrop
pen wurde kinne. Lykwols, leauwe is hjoeddedei net allinne in tiidwurd, it is ek in
haadwurd. Yn it Aldfrysk waarden se beide wol utinoar holden, it haadwurd wie
doe lava. It soe dus ek kinne dat dat haadwurd him holden en droegen hat as dy
oare wurden mei in Aldfryske lange a, dat it tiidwurd him der yn it 1c::I-stadium by
foege hat, en dat pas yn it stadium mei le:1 Jorwertbrekking tapast is, dus te ferlyk
jen mei wat hjirboppe foar it pear kleauw, kleauwe understeld is. De foarm /ljo.w'dl
soe dan streekrjocht ferklearre weze; de dialektyske fariant ljouwe soe yn dat gefal
sjoen wurde kinne as in gefo1ch fan ferleging yn iepen wurdlid (der't de oare
foarms fan it paradigma har dan by oanpast ha).
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5.5 Jitris detwae's 
At de analyze fan it lêstneamde espeltsje wurden fan 'e foarrige paragraaf hout snijt, 
dan soe dat der op del komme dat dit skift yn it stadium dat de lange /a:/ feroare wie 
yn /E:/, gjin gebrûk makke hat fan 'e mooglikheid ta Jorwertbrekking. It liket der dus 
op dat der in tsjinnichheid bestien hat tsjin Jorwertbrekking op 'e leechste trime, de 
feroaring fan /e.w/ nei /jo.w/. Dy tsjinnichheid liket wat befestige te wurden troch it 
neifolgjende rûfeltsje wurden, dy't allegearre fan oarsprong in koarte e yn har stamlûd 
hawwe, mar dy't as risseltaat fan Jorwertbrekking sa'n útkomst sjen litte dat men wol 
oannimme moat dat se meidien hawwe oan 'e oergong /e.w/ > /jo.w/. In stikmennich 
litte in /o(:)/-lûd sjen, dat min oars te ferklearjen is, en by de oaren is it sels sa dat se 
yn it Nijfrysk in /u(.o)/ hawwe, dat wol út in o-eftich lûd wei ophege wêze moat. Yn 
ien gefal komt dêr ek noch palatalisaasje ta /ö.o/c.q./ö:/ by, dy't út in útgongspunt 
/jo.w/wei ek net goed yn te tinken is.lt giethjirom: 

(21) 
gjoele, nei alle gedachten Midfrysk of let-Aldfrysk. Ik gean hjir te seil op dizze mei-

dieling fan Postma (1956,6): "Foar it wurd "gaffel" haw ik yn ynventarissen dizze 
fryske wurden foun: gyoele, guel of guele, joele, juile, jole". De etymologyske 
wurdboeken jouwe oan dat "gaffel" yn it Aldsaksysk gafala wie, en yn it Aldin-
gelsk gafol, geafel. Foar it Aldfrysk sille we troch "Tonerhöhung" sokssawat as 
*gevle oannimme meie. Yn trije fan Postma syn seis foarms is de g foar de j wei-
fallen, mar dat is yn it Frysk net ûngewoan, sjoch ek Miedema (1990). Jole soe 
dan it oarspronklike fokalisme sjen litte nei de Jorwertbrekking, mooglik ek gyoe
le en joele, mar dêr soe ek in ferheging foar -/ yn west hawwe kinne. Yn de foarms 
guel, guele en juil hat nei alle gedachten palatalisearring wurke.6 

griowa, griowe, 'grave', Aldfrysk tiidwurd. Holthausen hat yn syn "Berichtigungen 
und Nachträge" de notaasje greva, dat wüst op in koarte stamfokaal (yn 'e haad-
tekst stie oars noch grëva). In ferheging nei u fine we yn 'e njonkenfoarm Grûns 
fan 'e wetternamme Grons, út *grevinge (Gildemacher 1993, 271-273). Palatali
searring fan 'e kloft /jo.w/ smiet de foarm Greuns op. De gearsetting Greventerp 
stie oan 'e basis fan de palatalisearre doarpsnamme Greonterp (sjoch Gosses 
1940,43 en Miedema 1966,12). 

jowen, 'even' (Afr.). Ek yn jowncristen, 'meikristen'. Van Heiten (1894, 358) jout ek 
de ôfliedings onjown 'ungleich' enjowns 'gleichfalls'. Hoekstra (1998, 8) neamt 
dan noch wer twa fynplakken fan dy léste foarm yn 'e gearsetting allijons < *ale-
vens, 'allyk'. De foarmen mei Jorwertbrekking lykje benammen yn hânskrift 
Roarda foar te kommen, en yn 'e oarkonden. In probleem foarmet hjir it wurd 
jamk, dat Hoekstra (1998) ôfliede wol út *evenlik. Neffens de oare foarms hie dat 
dan yn *jomk /jomk/ risseltearje moatten. Om ta jamk komme te kinnen, lit er de 
brutsen foarm *jowen meidwaan oan 'e oanstriid ta ferleging, dat risseltearret yn 
*j3.wen. En omdat nei kontraksje in e net foar in m stean kin, sakket dat *jomk dan 
fierder tajamk. It opnimmen fan 'e Jorwertbrekking fan dizze stam by dit skift is 
benammen basearre op in ynterpretaasje dat de Aldfryske staveringen in útspraak 
/jo.w/ werjouwe. Mocht it al in /jo.w/ west ha, dan is dit kompleks sûnder fierder 
beswier ûnder te bringen by de foarbylden fan (13). 

7««, mulwurd fan jaan, yn 'e Súdeasthoeke noch joon. Yn it Aldfrysk ieven, dus mei 
koarte e (Steller 1928,62). 

njonken.Untsûenút *nevenlik (Hoekema 1951 en 1953; Buma yn Heestermans 1979, 
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5.5 Jitris de twa e 's
At de analyze fan it lestneamde espeltsje wurden fan 'e foarrige paragraafhout snijt,
dan soe dat der op del komme dat dit skift yn it stadium dat de lange /a:/ feroare wie
yn he:/, gjin gebnlk makke hat fan 'e mooglikheid ta Jorwertbrekking. It liket der dus
op dat der in tsjinnichheid bestien hat tsjin Jorwertbrekking op 'e leechste trime, de
feroaring fan /2.W/ nei /j:J.w/. Dy tsjinnichheid liket wat befestige te wurden troch it
neifolgjende rfifeltsje wurden, dy't allegearre fan oarsprong in koarte e yn har stamlCid
hawwe, mar dy't as risseltaat fan Jorwertbrekking sa'n litkomst sjen litte dat men wol
oannimme moat dat se meidien hawwe oan 'e oergong /e.w/ > /jo.w/. In stikmennich
litte in /o(:)/-lCid sjen, dat min oars te ferklearjen is, en by de oaren is it sels sa dat se
yn it Nijfrysk in /u(.g)/ hawwe, dat wol ut in o-eftich lUd wei ophege weze moat. Yn
ien gefal komt der ek noch palatalisaasje ta /o.g/c.q.lo:/ by, dy't ut in utgongspunt
/j:J.w/ wei ek net goed yn te tinken is. It giet hjir om:

(21)
gjoele, nei alle gedachten Midfrysk of let-Aldfrysk. Ik gean hjir te seil op dizze mei

dieling fan Postma (1956, 6): "Foar it wurd "gaffeI" haw ik yn ynventarissen dizze
fryske wurden foun: gyoele, guel of guele, joele, juile, jole". De etymologyske
wurdboeken jouwe oan dat "gaffel" yn it Aldsaksysk gafala wie, en yn it Aldin
gelsk gafol, geafel. Foar it Aldfrysk sille we troch "Tonerhohung" sokssawat as
*gevle oannimme meie. Yn trije fan Postma syn seis foarms is de g foar de j wei
fallen, mar dat is yn it Frysk net fmgewoan, sjoch ek Miedema (1990). IDle soe
dan it oarspronklike fokalisme sjen litte nei de Jorwertbrekking, mooglik ek gyoe
le enjoele, mar der soe ek in ferheging foar -I yn west hawwe kinne. Yn de foarms
guel, guele enjuil hat nei alle gedachten palatalisearring wurke.6

griowa, griowe, 'grave', Aldfrysk tiidwurd. Holthausen hat yn syn "Berichtigungen
und Nachtrage" de notaasje greva, dat wiist op in koarte stamfokaal (yn 'e haad
tekst stie oars noch greva). In ferheging nei u fine we yn 'e njonkenfoarm Grans
fan 'e wettemamme Grans, ut *grevinge (Gildemacher 1993,271-273). Palatali
searring fan 'e kloft /jo.w/ smiet de foarm Greuns op. De gearsetting Greventerp
stie oan 'e basis fan de palatalisearre doarpsnamme Greonterp (sjoch Gosses
1940,43 en Miedema 1966, 12).

jowen, 'even' (Afr.). Ek ynjowncristen, 'meikristen'. Van Helten (1894,358) jout ek
de 6fliedings onjown 'ungleich' en jowns 'gleichfalls'. Hoekstra (1998, 8) neamt
dan noch wer twa fynplakken fan dy leste foarm yn 'e gearsetting allijons < *ale
vens, 'allyk'. De foarmen mei Jorwertbrekking lykje benammen yn hanskrift
Roarda foar te kommen, en yn 'e oarkonden. In probleem foarmet hjir it wurd
jamk, dat Hoekstra (1998) 6fliede wol ut *evenlik. Neffens de oare foarms hie dat
dan yn *jomk /jomk/ risseltearje moatten. Om tajamk komme te kinnen, lit er de
brutsen foarm *jowen meidwaan oan 'e oanstriid ta ferleging, dat risseltearret yn
*j:J.wen. En omdat nei kontraksje in 2 net foar in m stean kin, sakket dat *j:Jmk dan
fierder tajamk. It opnimmen fan 'e Jorwertbrekking fan dizze stam by dit skift is
benammen basearre op in ynterpretaasje dat de Aldfryske staveringen in utspraak
/jo.w/ werjouwe. Mocht it al in /j:J.w/ west ha, dan is dit kompleks sunder fierder
beswier under te bringen by de foarbylden fan (13).

jCtn, mulwurd fanjaan, yn 'e Sudeasthoeke nochjoon. Yn it Aldfrysk ieven, dus mei
koarte e (Steller 1928,62).

njonken. Untstien ut *nevenlik (Hoekema 1951 en 1953; Buma yn Heestermans 1979,
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74). It o-lûd wüst op in Jorwertbrekking út /e.w/. It Skiermûntseagersk hat it 
oerienkommende ferhâldingswurd jaune, dat Spenter (1968, 314) ôfliede wol fan 
Aldfrysk even. Mar faaks kin dat better ek mar tebek gean litten wurde op dat 
neven(-). Semantysk hat soks foardielen, en lûdwettich is der neat op tsjin, omdat 
yn it Skiermûntseagersk yn âlde bylûdkloften mei j it bylûd foar de j altyd weifalt. 
Yn dit gefal dus de foarôfgeande n. 

sjoen, mulwurd fan sjen. Neffens Van Heiten (1894, 379) út *sewan, neffens Jacobs 
(1900, 106) út *gisewin, neffens Boersma (1939, 98) út *sewun, en neffens Gos-
ses (1940,42) út *sewen. Jorwertbrekking smyt blykber in stam mei /jo.w/ op, en 
dêr is de fokaal fan ferhege foar de einichste -n. 

stjûne. Holthausen hat foar it Aldfrysk stevene. Dat moat troch Jorwertbrekking 
*/stjo.w(3)na/ wurden wêze, en dat is foar de -n ferhege ta it hjoeddeiske en nam-
mers ek al Midfryske stjûne. 

tiole, 'tafel' (Aldfrysk). Holthausen hat tefle en tevle, njonken de foarm tiöle. Dy 
foarm mei Jorwertbrekking is yn it Aldfryske hânskrift Jus oerhearskjend; mar ien 
kear komt teula foar. Neffens Hoekstra (1998,7) soe tsjoele, 'fjouwerkantich fisk-
net', noch in Nijfrysk restant fan dizze Aldfryske foarm wêze. Nammekundigen 
binne it der ek wol oer iens dat er ek noch oerlevere is yn 'e lânnamme tsjoele; oer 
hoe't it begryp 'tafel' dêrmei dan relatearre is, bestiet lykwols wol de nedige stri-
deraasje(sjochPostma(1955 en 1956); Winsemius (1955 en 1956); Spahrvander 
Hoek (1955)). 

At boppesteande wurden yndied de oergong /e.w/ > /jo.w/ ûndergien hawwe, dan 
moatte we ús ôffreegje hoe't dat sa kin. We binne der yn paragraaf 5.3 fan út gien, dat 
de koarte e plus w by rekking safolle mooglik gelyk bleau, en dus it twilûd /e.w/ op-
smiet. It part /E./ soe meigien wêze kinne yn 'e algemiene driuw ta ferheging, en dat 
soe dan /e.w/ opsmite. Mar it is mar tige de fraach oft by ús foarbylden fan Jorwert
brekking yn (21), dêr't tige iere gefallen by lykje te sitten, dy ferheging doe al sa fier 
en sa algemien wie. Wat lykwols ek noch kinne soe, is, dat it rekkingsprodukt fan /EW/ 
net /E.W/ wie, sa't wy oant no ta oannommen hawwe, mar /e.w/! Rekking fan ld ta /e:/ 
wie yn 'e Westgermaanske talen net ûngewoan, wat bygelyks noch te sjen is oan it 
Nederlânske gebed - gebeden. Hoekstra (1999, 5-6), dy't rekking yn 'e Anlaut 
besprekt, giet foar it Aldfrysk ek út fan in rekking fan /e/ nei /e:/. Neffens syn ideeën 
soene foar it wat âldere Aldfrysk dy beide nammers ek in natuerlik pear foarmje 
kinne. Yn Hoekstra (2001b, 722) nimt er foar de koarte en de lange fokalen noch in 
trijetryms syteem oan, en de /E/ en de /e:/ besette dêryn de middelste trime, dat dy twa 
foarmje dan útsoarte al in natuerlik pear. Mar ek binnen in yndieling lykas dy fan 
Boutkan (2001), dy't twifelet oan it bestean fan in lange /e:/ (side 617), soe de /e:/ de 
natuerlike rekkingspartner fan de e wêze J 

At it no sa is dat de gefallen mei in oarspronklike koarte e yn (21) yndied troch har 
rekking meidien hawwe oan 'e Jorwertbrekking /e.w/ > /jo.w/, dan kin men jin 
ôffreegje hoe't it sit mei de oare gefallen fan koarte e plus w. Wy hawwe foar de oan-
belangjende wurden yn (13) yn paragraaf 5.3 oannommen dat dy noch kreas meigea-
ne yn 'e Jorwertbrekking /E.W/ > /jo.w/, mar dat soe op himsels sûnder beswier in 
trime opskowe kinne nei /e.w/ > /jo.w/. It risseltaat kin nammentlik wer op itselde 
útkomme troch de regel fan 'e ferleging fan /o:/ ta /E.W/. De foarbylden steane alle-
gearre yn iepen wurdlid, sadat op dy wize in stamfokaal /jo.w/ him wer oppenearje 
kin. Troch it bestean fan dy ferleging is it úteinliks net út te meitsjen oft men no mei in 
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74). It o-lUd wiist op in Jorwertbrekking ut le.w/. It Skiermfintseagersk hat it
oerienkommende ferhaJdingswurdjaune, dat Spenter (1968, 314) 6fliede wol fan
Aldfrysk even. Mar faaks kin dat better ek mar tebek gean litten wurde op dat
neven(-). Semantysk hat soks foardielen, en lUdwettich is der neat op tsjin, omdat
yn it Skiermfintseagersk yn aIde bylfidkloften meij it bylUd foar de j altyd weifalt.
Yn dit gefal dus de foar6fgeande n.

sjoen, mulwurd fan sjen. Neffens Van Helten (1894, 379) ut *sewan, neffens Jacobs
(1900,106) Ut *gisewin, neffens Boersma (1939, 98) ut *sewun, en neffens Gos
ses (1940,42) ut *sewen. Jorwertbrekking smyt blykber in stam mei Ijo.wl op, en
der is de fokaal fan ferhege foar de einichste -no

stjune. Holthausen hat foar it Aldfrysk stevene. Dat moat troch Jorwertbrekking
*/stjo.w(;J)n;J1 wurden weze, en dat is foar de -n ferhege ta it hjoeddeiske en nam
mers ek al Midfryske stjune.

tiole, 'tafe!' (Aldfrysk). Holthausen hat tefle en tevle, njonken de foarm tiDle. Dy
foarm mei Jorwertbrekking is yn it Aldfryske hanskrift Jus oerhearskjend; mar ien
kear komt teula foar. Neffens Hoekstra (1998,7) soe tsjoele, 'fjouwerkantich fisk
net', noch in Nijfrysk restant fan dizze A1dfryske foarm weze. Nammekundigen
binne it der ek wol oer iens dat er ek noch oerlevere is yn 'e lannamme tsjoele; oer
hoe't it begryp 'tafel' dermei dan relatearre is, bestiet lykwols wol de nedige stri
deraasje (sjoch Postma (1955 en 1956); Winsemius (1955 en 1956); Spahr van der
Hoek (1955».

At boppesteande wurden yndied de oergong le.wl > Ijo.wl undergien hawwe, dan
moatte we us 6ffreegje hoe't dat sa kin. We binne der yn paragraaf 5.3 fan ut gien, dat
de koarte e plus w by rekking safolle mooglik gelyk bleau, en dus it twilfid IF: .wl op
smiet. It part 12.1 soe meigien weze kinne yn 'e algemiene driuw ta ferheging, en dat
soe dan le.wl opsmite. Mar it is mar tige de fraach oft by us foarbylden fan Jorwert
brekking yn (21), der't tige iere gefallen by lykje te sitten, dy ferheging doe al sa fier
en sa algemien wie. Wat lykwols ek noch kinne soe, is, dat it rekkingsprodukt fan 12Wl
net h.wl wie, sa't wy oant no ta oannommen hawwe, mar le.w/! Rekking fan 121 ta le:1
wie yn 'e Westgermaanske talen net ungewoan, wat bygelyks noch te sjen is oan it
Nederlanske gebed - gebeden. Hoekstra (1999, 5-6), dy't rekking yn 'e Anlaut
besprekt, giet foar it Aldfrysk ek ut fan in rekking fan Id nei le:!. Neffens syn ideeen
soene foar it wat aldere Aldfrysk dy beide nammers ek in natuerlik pear foarmje
kinne. Yn Hoekstra (200lb, 722) nimt er foar de koarte en de lange fokalen noch in
trijetryms syteem oan, en de 121 en de le:1 besette deryn de middelste trime, dat dy twa
foarmje dan utsoarte a1 in natuerlik pear. Mar ek binnen in yndieling lykas dy fan
Boutkan (2001), dy't twifelet oan it bestean fan in lange Id (side 617), soe de le:1 de
natuerlike rekkingspartner fan de 2 weze.'

At it no sa is dat de gefallen mei in oarspronklike koarte 2 yn (21) yndied troch har
rekking meidien hawwe oan 'e Jorwertbrekking le.wl > Ijo.w/, dan kin men jin
Offreegje hoe't it sit mei de oare gefallen fan koarte 2 plus w. Wy hawwe foar de oan
belangjende wurden yn (13) yn paragraaf 5.3 oannommen dat dy noch kreas meigea
ne yn 'e Jorwertbrekking 12.wl > Ij'J.w/, mar dat soe op himsels sunder beswier in
trime opskowe kinne nei le.wl > Ijo.w/. It risseltaat kin nammentlik wer op itselde
utkomme troch de regel fan 'e ferleging fan 10:1 ta 12.w/. De foarbylden steane alle
gearre yn iepen wurdlid, sadat op dy wize in stamfokaal/jJ.wl him wer oppenearje
kin. Troch it bestean fan dy ferleging is it uteinliks net ut te meitsjen oft men no mei in
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Jorwertbrekking fan 'e leechste of mei ien fan 'e middelste trime te krijen hat. 
At it dus op himsels mei de wurden mei in koarte e mooglik is om dêr in Jorwert

brekking yn 'e leechste trime te eliminearjen, soe dat dan ek noch mei de stammen 
mei in fan oarsprong lange /e:/ kinne? Yn dat gefal soe de Jorwertbrekking /e.w/ > 
/jo.w/, dy't wy yn paragraaf 2 op teoretyske grûnen oannommen hiene, him yn it 
Frysk hielendal net oppenearje. Kwa output kin dat yndied wol: de útkomsten fan 'e 
Jorwertbrekking yn (12) hawwe allegearre in /jo.w/-lûd dat yn iepen wurdlid stiet, en 
dat soe dus skoan út in /jo.w/-lûd komme kinne. Yn prinsipe stiet dy wei dus iepen. 
Minsken dy't twjfelje oan it bestean fan twa e's yn it Aldfrysk (sjoch paragraaf 2) 
kinne har twifels wat dat oangiet hâlde. Ien en oar makket dus, dat it bestean fan 'e 
Jorwertbrekking /e.w/ > /jo.w/ yn it Frysk net prinsipieel bewiisd wurde kin. 

At dat leechste nivo yn 'e Jorwertbrekking der yn it Frysk yndied nea west hawwe 
soe - en it "oerslaan" dêrfan troch it oars net al te dúdlike skift wurden fan (19) en 
(20) is dêr miskien noch wol de beste oanwizing foar - dan komt dat ek net hielendal 
ûnferwachte. Yn paragraaf 2 is ommers al de foarsizzing dien dat fan 'e trije nivo's it 
leechste ek it dreechste giet. At it yndied sa wêze soe dat de oergong /e.w/ > /jo.w/ der 
nea west hat, dan soe dat in befestiging fan dy hypteze wêze. 

Alles mei-inoar fait it dus yn ferbân mei Jorwertbrekking net ta om in rekonstruk-
sje te meitsjen dy't mar foar ien útlis fetber is. As in foech ekstra yllustraasje fan 'e 
swierrichheden woe ik op dit plak noch ien wurd, of leaver sein, in skift wurden, 
besprekke dêr't dat wol yn it bysûnder foar jildt. It giet om de doetiid en it mulwurd 
fan Mwwe,martagelykekfancfnwwe, riuwe, skriuwe, triuwe,wriuweenekpriuwe: 

(22) 
bleau(wen), bleaun, ensfh. Dy doetiid en mulwurd wurdt yn it suden, mar ek yn 'e 

Bjirmen, as bijou, bljoun (ek bljound of bloun) útsprutsen. De stamfokaal fan 'e 
doetiid inkeltal wie yn it Aldgermaansk ai (Steller 1928, 59), dat yn it Aldfrysk in 
iepen /e:/ opsmite moatte soe. Dy sjogge we ek noch by Gysbert Japix, dy't hjir 
neffens Feitsma (1974, 577) hyltyd de stavering mei -eau- hat. Neffens har "lijkt 
de opdeling van de eau in open ee + w bij GJ het waarschijnlijkst" (s. 468). De 
hjoeddeiske útspraak /bil.af/ yn in lyts gebiet op 'e noardwestlike Klaai is mei dy 
iepen kwaliteit yn oerienstimming. At wy dus oannimme dat de kwaliteit fan 'e 
stam fan 'e doetiid inkeltal him troch analogy ek ynwrotten hat yn 'e doetiid mear-
tal en it mulwurd, dan soene niisneamde dialektyske farianten dêrmei ferklearre 
wêze. Lykwols, in grut part fan Fryslân hat hjoeddedei de foarm /blö.a(n)/. Dy 
palatalisearre foarm wiist dêrmei op /jo.w/ as ynput, en net op /jo.w/, dêr't jo dan 
earder as palatalisaasje /jö.w/ ferwachtsje. Dat lûd bestiet lykwols yn it Frysk net, 
dat dêrom soe der opskood wêze kinne nei it twilûd dat it tichtste by lei: /ö.o/. It 
soe lykwols oan 'e oare kant ek hiel goed wêze kinne, dat de feroaring al oan 'e 
ynputkant leit. Wêr't dy ûnderstelde /e.w/ dan wei komme moatte soe, is lykwols 
noch net iens sa ienfâldich. Analogy út it meartal fan 'e doetiid wei, of byneed út it 
mulwurd, leit net sa yn 'e reden, dat wie oarspronklik in /i/ (Steller 1928, 59). 
Dêrom sitte jo by dit foarbyld dochs ek wer te tinken oan de ûnwissens oer it be
stean hawwen fan twa aparte e's. At we dat generalisearje soene, dan soene de 
/jo.w/-foarmen út 'e rânen fan it taalgebiet wer maklik fan de dan ûntstiene /jo.w/ 
ôflaat wurde kinne troch de ferlegingsregel. Mar dan sitte we noch wol wer mei it 
bleaf-gebiet yn it noardwesten, en mooglik ek mei in gebiet om Drachten hinne 
dêr't Hof (1933, 60) foar it mulwurd "bll.ewen" notearret. Koartsein, mei de iene 
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Jorwertbrekking fan' e leechste of mei ien fan' e middelste trime te krijen hat.
At it dus op himsels mei de wurden mei in koarte e mooglik is om der in Jorwert

brelding yn 'e leechste trime te eliminearjen, soe dat dan ek noch mei de stammen
mei in fan oarsprang lange 1f::1 kinne? Yn dat gefal soe de Jorwertbrekking 12.wl >
IjJ.w/, dy't wy yn paragraaf 2 op teoretyske grunen oannommen hiene, him yn it
Frysk hielendal net oppenearje. Kwa output kin dat yndied wol: de utkomsten fan 'e
Jorwertbrekking yn (12) hawwe allegearre in IjJ.w/-lUd dat yn iepen wurdlid stiet, en
dat soe dus skoan ut in Ijo.w/-lUd komme kinne. Yn prinsipe stiet dy wei dus iepen.
Minsken dy't twifelje oan it bestean fan twa e's yn it Aldfrysk (sjoch paragraaf 2)
kinne har twifels wat dat oangiet halde. Ien en oar makket dus, dat it bestean fan 'e
Jorwertbrekking 12.wl > IjJ.wl yn it Frysk net prinsipieel bewiisd wurde kin.

At dat leechste nivo yn 'e Jorwertbrekking der yn it Frysk yndied nea west hawwe
soe - en it "oerslaan" derfan trach it oars net al te dudlike skift wurden fan (19) en
(20) is der miskien noch wol de beste oanwizing foar - dan komt dat ek net hielendal
unferwachte. Yn paragraaf 2 is ommers al de foarsizzing dien dat fan 'e trije nivo's it
leechste ek it dreechste giet. At it yndied sa weze soe dat de oergong 12.wl > IjJ.wl der
nea west hat, dan soe dat in befestiging fan dy hypteze weze.

Alles mei-inoar falt it dus yn ferban mei Jorwertbrekking net ta om in rekonstruk
sje te meitsjen dy't mar foar ien utlis fetber is. As in foech ekstra yllustraasje fan 'e
swierrichheden woe ik op dit plak noch ien wurd, of leaver sein, in skift wurden,
besprekke der't dat wol yn it bysunder foar jildt. It giet om de doetiid en it mulwurd
fan bliuwe, martagelyk ek fan driuwe, riuwe, skriuwe, triuwe, wriuwe en ekpriuwe:

(22)
bleau(wen), bleaun, ensfh. Dy doetiid en mulwurd wurdt yn it suden, mar ek yn 'e

Bjirmen, as bljou, bljoun (ek bljound of bloun) utsprutsen. De stamfokaal fan 'e
doetiid inkeltal wie yn it Aldgermaansk ai (Steller 1928,59), dat yn it Aldfrysk in
iepen lel opsmite moatte soe. Dy sjogge we ek noch by Gysbert Japix, dy't hjir
neffens Feitsma (1974, 577) hyltyd de stavering mei -eau- hat. Neffens har "lijkt
de opdeling van de eau in open ee + w bij GJ het waarschijnlijkst" (s. 468). De
hjoeddeiske utspraak IblLgf/ yn in lyts gebiet op 'e noardwestlike Klaai is mei dy
iepen kwaliteit yn oerienstimming. At wy dus oannimme dat de kwaliteit fan 'e
stam fan 'e doetiid inkeltal him trach analogy ek ynwratten hat yn 'e doetiid mear
tal en it mulwurd, dan soene niisneamde dialektyske farianten dermei ferklearre
weze. Lykwols, in grut part fan Fryslan hat hjoeddedei de foarm Ib1O.g(n)/. Dy
palatalisearre foarm wiist dermei op Ijo.wl as ynput, en net op IjJ.w/, der't jo dan
earder as palatalisaasje Ij:'i.wl ferwachtsje. Dat lUd bestiet lykwols yn it Frysk net,
dat deram soe der opskood weze kinne nei it twilud dat it tichtste by lei: lo.g/. It
soe lykwols oan 'e oare kant ek hiel goed weze kinne, dat de feraaring al oan 'e
ynputkant leit. Wer't dy understelde le.wl dan wei komme moatte soe, is lykwols
noch net iens sa ienfaldich. Analogy ut it meartal fan' e doetiid wei, of byneed Ut it
mulwurd, leit net sa yn 'e reden, dat wie oarspranklik in lil (Steller 1928,59).
Deram sitte jo by dit foarbyld dochs ek wer te tinken oan de unwissens oer it be
stean hawwen fan twa aparte e's. At we dat generalisearje soene, dan soene de
IjJ.w/-foarmen ut 'e ranen fan it taalgebiet wer maklik fan de dan untstiene Ijo.wl
6flaat wurde kinne trach de ferlegingsregel. Mar dan sitte we noch wol wer mei it
blealgebiet yn it noardwesten, en moogIik ek mei in gebiet om Drachten hinne
der't Hof (1933,60) foar it mulwurd "blLewen" notearret. Koartsein, mei de iene
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e bliuwt de foarm bleaf ûnferklearber, en mei de oare de palatalisearre foarms. Op 
grün fan dizze feiten soene men hast oannimme dat der yn 'e Aldfryske tiid foar 
dit skift tiidwurden al dialektysk ferskaat west hat yn 'e foarm fan twa ferskillende 
e's. Mar ûnôfhinklik bewiis liket dêr slim foar te finen. 

5.6Konklúzje 
Yn 'e ynlieding ta dizze paragraaf (5.1) haw ik winliken in soad slaggen om 'e earm-
takke holden oangeande de mooglikheden ta in krekte rekonstruksje fan 'e Jorwert-
brekking yn ôfsûnderlike wurden. Sawol op it mêd fan 'e ynterpretaasje fan 'e stave-
ring mar ek op it mêd fan 'e lûding binne der gans ûnwissichheden dy't jin in kiekt 
sieht op 'e wiere gong fan saken benimme kinne. Mar likegoed is it dan dochs opfal-
lend hoe goed oft de troch my min of mear op teoretyske grünen ûnderstelde gong fan 
saken, sa't dy sketst is yn paragraaf 2, him befestigje lit. Wol is it derby fan belang om 
goed it each te halden op lettere presessen. Sa jout de palatalisaasje yn guon gefallen 
in oare útkomst as ferwachte. It binne lykwols benammen de lettere ferhegings (fan o: 
nei u(:)), en alhielendal ferlegings (fan u: nei o:, en fan o: nei o.w), dy't it risseltaat 
fan 'e Jorwertbrekking sels yn trewyn stjoere. Krekt de omstannichheid dat dy net 
goed ûnderskaat binne, is in wichtige reden dat de eardere literatuer oer Jorwertbrek
king faak sa lestich fet op te krijen is, is myn yndruk. 

At wy lykwols mei dy lettere presessen wol rekken hâlde, dan is de Jorwertbrek
king sa't dy yn paragraaf 2 hyptetysk sketst is, yn it Fryske materiaaal dochs wol goed 
werom te kennen. It dúdlikst is dat grif it gefal mei de oergong /i.w/ > /ju.w/, mar it 
jildt dochs ek wol foar de feroaring in trime leger, /e.w/ > /jo.w/. Folie problematysker 
leit it der hinne mei de troch my ek hyptetysk ûnderstelde oergong /E.W/ > /jo.w/. 
Krekt troch it bestean fan 'e ferleging /jo.w/ > /jo.w/ kin net wis oantoand wurde dat 
de Jorwertbrekking op dat lege nivo der ea west hat, likegoed as nammers ek net oan
toand wurde kin dat er der net west hat. Hoe't dat ek wêze mei, út dit oersjoch fan it 
Fryske wurdmatriaal bliuwt wol oerein itjinge wy yn paragraaf 2 ûndersteld hiene, te 
witten dat by Jorwertbrekking de fokaalhichte konstant bliuwt. 

6. Yngong 

Yn 'e foarrige paragraaf is in oersjoch jûn fan 'e wurden dy't yn it Westerlauwerske 
Frysk Jorwertbrekking ûndergien haw we. Hoewol't we oannimme meie dat de list 
aardich folslein is, jout er yn safier wol in iensidich byld fan it preses dat winliken 
allinne it einrisseltaat sjen litten wurdt. Hoe't de feroaring werklik yn syn wurken gie, 
hoe hurd oft dat gong, wannear krekt, en hokker oanpart fan 'e wurden der oan mei
die, dat wurde jo der net út gewaar. Ik woe dêrom yn dizze paragraaf besykje oft we 
dêr noch wat mear oer oan 'e weet komme kinne. 

De fraach is lykwols makliker steld as beäntwurde. Utsoarte prate we hjir oer in 
histoarysk proses, dat we kinne der net mear op noas en lippen by wêze. Mar ôfsjoen 
derf an is it boarnematriaal dat ús neier ynljochtsje kinne moatte soe, net al te rynsk 
oerlevere. It Frysk hat no ienris mar in beheinde skriftlike tradysje, en dêrbinnen is it 
ferskaat oan tekstsoarten navenant ek beheind, dat fan gans wurden binne der mar 
kwealik, of soms hielendal gjin, eardere bewiisplakken. 

Benammen nei 1550 droeget de stream oan skriftlike stikken hast op, en komt dan 
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e bliuwt de foarm hleafunferklearber, en mei de oare de palatalisearre foarms. Gp
gnm fan dizze feiten soene men hast oannimme dat der yn 'e Aldfryske tiid foar
dit skift tiidwurden al dialektysk ferskaat west hat yn 'e foarm fan twa ferskillende
e's. Mar un6fhinklik bewiis liket der slim foar te finen.

5.6 Konkluzje
Yn 'e ynlieding ta dizze paragraaf (S.!) haw ik winliken in soad slaggen om 'e earm
takke holden oangeande de mooglikheden ta in krekte rekonstruksje fan 'e Jorwert
brekking yn 6fsunderlike wurden. Sawol op it med fan 'e ynterpretaasje fan 'e stave
ring mar ek op it med fan 'e luding binne der gans unwissichheden dy't jin in krekt
sicht op 'e wiere gong fan saken benimme kinne. Mar likegoed is it dan dochs opfal
lend hoe goed oft de troch my min of mear op teoretyske grunen understelde gong fan
saken, sa't dy sketst is yn paragraaf 2, him befestigje lit. Wol is it derby fan belang om
goed it each te hillden op lettere prosessen. Sajout de palatalisaasje yn guon gefal1en
in oare utkomst as ferwachte. It binne lykwols benammen de lettere ferhegings (fan 0:

nei u(:)), en alhielendal ferlegings (fan u: nei 0:, en fan 0: nei :I.w), dy't it risseltaat
fan 'e Jorwertbrekking sels yn trewyn stjoere. Krekt de omstannichheid dat dy net
goed underskaat binne, is in wichtige reden dat de eardere literatuer oer Jorwertbrek
king faak sa lestich fet op te krijen is, is myn yndruk.

At wy lykwols mei dy lettere prosessen wol rekken halde, dan is de Jorwertbrek
king sa't dy yn paragraaf 2 hyptetysk sketst is, yn it Fryske materiaaal dochs wol goed
werom te kennen. It dlidlikst is dat grif it gefal mei de oergong h.wl > Iju.w/, mar it
jildt dochs ek wol foar de feroaring in trime leger, le.wl > Ijo.w/. FolIe problematysker
leit it der hinne mei de trach my ek hyptetysk understelde oergong If-.wl > Ij'J.w/.
Krekt troch it bestean fan 'e ferleging Ijo.wl > Ij'J.wl kin net wis oantoand wurde dat
de Jorwertbrekking op dat lege nivo der ea west hat, likegoed as nammers ek net oan
toand wurde kin dat er der net west hat. Hoe't dat ek weze mei, lit dit oersjoch fan it
Fryske wurdmatriaal bliuwt wol oerein itjinge wy yn paragraaf 2 understeld hiene, te
witten dat by Jorwertbrekking de fokaalhichte konstant bliuwt.

6. Yngong

Yn 'e foarrige paragraaf is in oersjoch jun fan 'e wurden dy't yn it Westerlauwerske
Frysk Jorwertbrekking undergien hawwe. Hoewol't we oannimme meie dat de list
aardich folslein is, jout er yn safier wol in iensidich byld fan it proses dat winliken
al1inne it einrisseltaat sjen litten wurdt. Hoe't de feraaring werklik yn syn wurken gie,
hoe hurd oft dat gong, wannear krekt, en hokker oanpart fan 'e wurden der oan mei
die, dat wurde jo der net ut gewaar. Ik woe derom yn dizze paragraaf besykje oft we
der noch wat mear oer oan 'e weet komme kinne.

De fraach is lykwols makliker steld as beantwurde. Utsoarte prate we hjir oer in
histoarysk proses, dat we kinne der net mear op noas en lippen by weze. Mar 6fsjoen
derfan is it boarnematriaal dat us neier ynljochtsje kinne moatte soe, net al te rynsk
oerlevere. It Frysk hat no ienris mar in beheinde skriftlike tradysje, en derbinnen is it
ferskaat oan tekstsoarten navenant ek beheind, dat fan gans wurden binne der mar
kwealik, of soms hielendal gjin, eardere bewiisplakken.

Benammen nei 1550 droeget de stream oan skriftlike stikken hast op, en komt dan
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pas mei Gysbert Japix wer ridlik op gong. Hielendal oan it begjin smite de Aldwest-
fryske rjochtshânskriften wol aardich wat kaartebakken mei wurdmateriaal op, mar it 
repertoir dêrfan is fansels beheind, en boppedat bliuwe it momintopnamen. Wat dat 
oangiet foarmje de Aldfryske oarkonden foar ús doel in bettere samling. It is in troch-
geande stream fan teksten fan rûchwei ein 14de oant healwei 16de ieu en, net ûnwich-
tich, dy teksten binne allegearre foarsjoen fan in mannichste. Omdat se ek bûn binne 
oan in beskaat plak of in beskate skriuwer soe men der sels dialektgeografysk ûnder-
syk mei dwaan kinne, sjoch dêrfoar Miedema (1986), al is it al sa dat it oarkondeappa-
raat op it Frysk Ynstitút yn Grins foar dat doel op dit stuit noch net goed tarist is. Ik lit 
dat aspekt hjir dan ek gewurde. Likegoed is it sa dat in boarneûndersyk nei opkomst 
en trochsetten fan 'e Jorwertbrekking gans tiid f reget. Dy tiid hie ik net, dat it bleau by 
hjir en dêr in stekpriuwke. Nettsjinsteande dat kaam dêr dochs al wol wat in byld út 
nei foaren. 

By dy stekpriuwkes haw ik ek fuortendaliks de brekking i.w > ju.w oerslein. De 
reden is, dat dêr net goed op 'e stavering ôfgongen wurde kin. In histoaryske stavering 
as bygelyks iu kin hjir like maklik beide kanten út. Dy i kin foar in i stean, mar like
goed foar inj. Datseide jildt foar it twadde part: it kin in fokaal /u/ foarstelle, mar ek in 
healfokaal w. Dêrom is it ferstannich en behein jin ta de Jorwertbrekking fan 'e beide 
e's. 

As wy dan yn 'e eardere boarnen sjogge, dan is it dreech om dêr in konsistint byld 
út op te djipjen. In tige bekend foarbyld fan Jorwertbrekking is jûn. Dat is yn 'e oar
konden almeastjond. De Codex Unia, dat as it meast konservative Westerlauwerske 
hânskrift beskôge wurdt, hat noch ewend, dat dat byt inoar net. Mar om dêrútwei dan 
te konkludearjen dat Jorwertbrekking syn beslach al krige hat foar it begjin fan 'e oar-
kondeoerlevering, soe fierstentegau wêze. 

Nim bygelyks it mulwurd fan bliuwe. Dat hat yn 'e oarkonden hielendal gjin fol-
sleine Jorwertbrekking, it komt net fierder as in twatredde part fan 'e gefallen. En it is 
ek net sa dat dy allinne oan 'e ein fan it oarkondetiidrek sitte, yn 1503, 1519 en 1543 
komt bygelyks de skriuwfoarm bleven noch foar. Sterker noch, sa't wy sjoen hawwe 
hat neffens Feitsma (1974) Gysbert Japix hjir gjin Jorwertbrekking. Noch sterker: yn 
'e doetiid hat in hoeke op 'e noardwestlike klaai noch altyd de foarm bleqf, en dêr dus 
ek gjin v-fokalisaasje. 

Soe jûn dan sa ier en sa totaal Jorwertbrekking ûndergien ha omdat it brekkings-
produkt /jo.w/ sa weranalysearre waard dat de j net mear as part fan it trjilûd beskôge 
waard, mar as oanset fan 'e hiele syllabe, wat dan mei syn CV-patroan in gewoaner 
syllabeopbou betsjutte soe? (sjoch dêrfoar bygelyks Clements & Keyser (1983)). Dat 
liket in plausibele ferklearring, mar dy wurdt net troch oare feiten stipe. Nim it Ald
fryske wurd foar ivich, dat ek ridlik faak yn 'e oarkonden foarkomt. Dat hat dêre mar 
yn in 30% fan 'e gefallen Jorwertbrekking, en syn kompaan mei it efterheaksel -lik 
(jowelika, iouwelike, joulike, ensfh.) komt dêr noch net iens oan ta. It measte komt 
Jorwertbrekking hjir foar yn 'e twadde helte fan 'e 15de ieu, mar nei 1500 sakket it 
hiel hurd yn. Dat strykt ek wol mei de hjoeddeiske foarm ivich, sûnder Jorwertbrek
king en sels sûnder v-ferswakking, mar mei de gewoane ferheging fan /e:/. In wurd as 
eventure hat yn 'e oarkonden hielendal gjin Jorwertbrekking, en dat jildt ek foar ewen 
wol en ewa, al jou ik ta dat it matriaal dêrfan wol hiel minimaal is. 

Dat in wurd yn it Aldfrysk Jorwertbrekking hie, en no net mear, komt mear foar. Ik 
haw it dan útsoarte net oer wurden dy't fan harsels al útstoarn binne, lykas jouel 
'eigendom', jouwe 'wet' of jouwinge 'gewoante'. Ek wurden as graaf en grove lykje 
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pas mei Gysbert Japix wer ridlik op gong. Hielendal oan it begiin smite de Aldwest
fryske rjochtshanskriften wol aardich wat kaartebakken mei wurdmateriaal op, mar it
repertoir derfan is fansels beheind, en boppedat bliuwe it momintopnamen. Wat dat
oangiet foarmje de Aldfryske oarkonden foar us doel in bettere samling. It is in troch
geande stream fan teksten fan ruchwei ein 14de oant healwei 16de ieu en, net fmwich
tich, dy teksten binne allegearre foarsjoen fan in mannichste. Omdat se ek bun binne
oan in beskaat plak of in beskate skriuwer soe men der sels dialektgeografysk under
syk mei dwaan kinne, sjoch derfoar Miedema (1986), al is it al sa dat it oarkondeappa
raat op it Frysk Ynstitut yn Grins foar dat doel op dit stuit noch net goed tarist is. Ik lit
dat aspekt hjir dan ek gewurde. Likegoed is it sa dat in boarneundersyk nei opkomst
en trochsetten fan 'e Jorwertbrekking gans tiid freget. Dy tiid hie ik net, dat it bleau by
hjir en der in stekpriuwke. Nettsjinsteande dat kaam der dochs al wol wat in byld ut
nei foaren.

By dy stekpriuwkes haw ik ek fuortendaliks de brekking i.w > ju.w oerslein. De
reden is, dat der net goed op ,e stavering 6fgongen wurde kin. In histoaryske stavering
as bygelyks iu kin hjir like maklik beide kanten ut. Dy i kin foar in i stean, mar like
goed foar inj. Datselde jildt foar it twadde part: it kin in fokaal/ul foarstelle, mar ek in
healfokaal w. Derom is it ferstannich en behein jin ta de Jorwertbrekking fan' e beide
e's.

As wy dan yn 'e eardere boarnen sjogge, dan is it dreech om der in konsistint byld
ut op te djipjen. In tige bekend foarbyld fan Jorwertbrekking is Fin. Dat is yn 'e oar
konden almeastjond. De Codex Vnia, dat as it meast konservative Westerlauwerske
hanskrift besk6ge wurdt, hat noch ewend, dat dat byt inoar net. Mar om derLitwei dan
te konkludearjen dat Jorwertbrekking syn beslach al krige hat foar it begjin fan 'e oar
kondeoerlevering, soe fierstentegau weze.

Nim bygelyks it mulwurd fan bliuwe. Dat hat yn 'e oarkonden hielendal gjin fol
sleine Jorwertbrekking, it komt net fierder as in twatredde part fan 'e gefallen. En it is
ek net sa dat dy allinne oan 'e ein fan it oarkondetiidrek sitte, yn 1503, 1519 en 1543
komt bygelyks de skriuwfoarm bleven noch foar. Sterker noch, sa't wy sjoen hawwe
hat neffens Feitsma (1974) Gysbert Japix hjir gjin Jorwertbrekking. Noch sterker: yn
,e doetiid hat in hoeke op ,e noardwestlike klaai noch altyd de foarm bleaf, en der dus
ek gjin v-fokalisaasje.

Soe jun dan sa ier en sa totaal Jorwertbrekking undergien ha omdat it brekkings
produkt Ijo.wl sa weranalysearre waard dat de j net mear as part fan it trjilUd besk6ge
waard, mar as oanset fan 'e hiele syllabe, wat dan mei syn CV-patroan in gewoaner
syllabeopbou betsjutte soe? (sjoch derfoar bygelyks Clements & Keyser (1983)). Dat
liket in plausibele ferklearring, mar dy wurdt net troch oare feiten stipe. Nim it Ald
fryske wurd foar ivich, dat ek ridlik faak yn 'e oarkonden foarkomt. Dat hat dere mar
yn in 30% fan 'e gefallen Jorwertbrekking, en syn kompaan mei it efterheaksel -lik
(jowelika, iouwelike,joulike, ensfh.) komt der noch net iens oan ta. It measte komt
Jorwertbrekking hjir foar yn 'e twadde helte fan 'e 15de ieu, mar nei 1500 sakket it
hiel hurd yn. Dat strykt ek wol mei de hjoeddeiske foarm ivich, sunder Jorwertbrek
king en sels sunder v-ferswakking, mar mei de gewoane ferheging fan le:/. In wurd as
eventure hat yn 'e oarkonden hielendal giin Jorwertbrekking, en dat jildt ek foar ewen
wol en ewa, al jou ik ta dat it matriaal derfan wol hiel minimaal is.

Dat in wurd yn it Aldfrysk Jorwertbrekking hie, en no net mear, komt mear foar. Ik
haw it dan Litsoarte net oer wurden dy't fan harsels a1 utstoarn binne, lykas jouel
'eigendom' ,jouwe 'wet' of jouwinge 'gewoante'. Ek wurden as graafen grave lykje
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dêr buten te fallen. It hat der alteast de skyn fan dat dyen út it Nederlânsk komme, en 
net de fuortsettings binne fan har al of net brutsen Aldfryske wjergaders. In wurd as 
neef, dat hjoeddedei net brutsen wurdt, meie we ek wol fan oannimme dat it út it 
Nederlânsk komt; de koarte /e/ ûndergiet yn it Frysk ommers gjin rekking yn iepen 
wurdlid (Versloot 2001,769). Itselde jildt foar in wurd as even. 

Der binne sels party wurden dy't der net op attrapearre binne dat se ea Jorwert-
brekking ûndergien hawwe, bygelyks de neikommende: 

(23) tsjeaf (tsjeaven) 
skeaf (skeaven) 
sleef (sleven) 
reef(reven) 
stêf (steven) 
stiif(stive) 

No soe dat der op smiten wurde kinne dat dizzen einigje op in stimleaze frikatyf/, en 
dy kin min v-fokalisearring ûndergean. Lykwols, de foarmen tusken heakjes litte sjen 
dat de foarbylden allegearre in v yn har paradigma hawwe, en boppedat hat Fokkema 
(1958) ek nochris sjen litten dat dy einûntstimming yn it Frysk fan frij resinte datum 
wêze moat. Boppedat binne der ek wurden dy't de v ynterfokalysk hawwe, dêr't er 
dus nea in ƒ wurde kin, mar dy't har wol gelikens hâlde en drage: 

(24) gevel lever leven 
grevel jenever 
skevel iver 
swevel fiver 

No sitte hjir sûnder mis in grut tal lienwurden by. At de v-fokalisaasje nei de Aldfrys
ke tiid útwurke wie, en dêr hat it alle eigenskip fan, dan hoecht men jin oer har hjoed-
deiske foarm ek net te fernuverjen. Hoe dan ek, yn al dizze foarbylden is de v yn it 
Frysk ek net fokalisearre, en dus ûntbrekt it betingst foar Jorwertbrekking. Dy wurden 
sizze dus op harsels neat oer de mjitte fan tapassing fan dy lûdferoaring. Ommers, 
sûnder v-fokalisaasje ek gjin Jorwertbrekking. 

Mar hoe sit it dan mei dy Jorwertbrekking sels? We ha al sjoen dat yn 'e Aldfryske 
tiid in part fan 'e wurden hielendal omgong, in part sa't it liket hielendal net, en in part 
foar in part. De kaartebakken fan it Grinzer oarkondeapparaat learden ek dat de grut-
ste hei nei 1500 oer wie. En oan guon dialektyske farianten, bygelyks it noch altyd 
foarkommende net-brutsen /bli.ws/, kinne jo yndied sjen dat Jorwertbrekking net oer 
de hiele liny tapast wurden is. 

Is yn 'e Mid- en Nijfryske tiid de Jorwertbrekking dan hielendal útwurke? Dêr hat 
it in soad fan, al is dat faak min nei te gean omdat der op himsels al net sa folie wurden 
binne dy't foar in test yn 'e beneaming komme, en jo ek lang net altiten krekt witte 
wannear't in wurd yn it Frysk yngong krigen hat. Mar goed, wurden as ieu en Sieu 
haw ik dus noch nea brutsen útsprekken heard. Uthâlde dat de driuw nei Jorwertbrek
king folslein ferdwûn is, soe ik lykwols ek net wolle. In útspraak as /ljo.w/ foar liuw 
hoecht miskien net op 'e Aldfryske tiid werom te gean. En wannear soene, ôfgeande 
op it WFT, de brutsen farianten fan 'e ûndersteande wurden yngong fûn hawwe?: 
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der buten te fallen. It hat der alteast de skyn fan dat dyen ut it NederHinsk komme, en
net de fuortsettings binne fan har al of net brutsen Aldfryske wjergaders. In wurd as
neeJ, dat hjoeddedei net brutsen wurdt, meie we ek wol fan oannimme dat it ut it
Nederlansk komt; de koarte lel undergiet yn it Frysk ommers gjin rekking yn iepen
wurdlid (Versloot 200 1,769). Itselde jildt foar in wurd as even.

Der binne sels party wurden dy't der net op attrapearre binne dat se ea Jorwert
brekking undergien hawwe, bygelyks de neikommende:

(23) tsjeaf
skeaf
sleef
reef(reven)
stef (steven)
stiif(stive)

(tsjeaven)
(skeaven)
(sleven)

No soe dat der op smiten wurde kinne dat dizzen einigje op in stimleaze frikatyfJ, en
dy kin min v-fokalisearring undergean. Lykwols, de foarmen tusken heakjes litte sjen
dat de foarbylden allegearre in v yn har paradigma hawwe, en boppedat hat Fokkema
(1958) ek nochris sjen litten dat dy einuntstimming yn it Frysk fan frij resinte datum
weze moat. Boppedat binne der ek wurden dy't de v ynterfokalysk hawwe, der't er
dus nea inJwurde kin, mar dy't har wol gelikens haIde en drage:

(24) gevel
grevel
skevel
swevel

lever
jenever
iver
fiver

leven

No sitte hjir sunder mis in grut tallienwurden by. At de v-fokalisaasje nei de Aldfrys
ke tiid utwurke wie, en der hat it alle eigenskip fan, dan hoecht menjin oer har hjoed
deiske foarm ek net te fernuverjen. Hoe dan ek, yn al dizze foarbylden is de v yn it
Frysk ek net fokalisearre, en dus untbrekt it betingst foar Jorwertbrekking. Dy wurden
sizze dus op harsels neat oer de mjitte fan tapassing fan dy ludferoaring. Ommers,
sunder v-fokalisaasje ek gjin Jorwertbrekking.

Mar hoe sit it dan mei dy Jorwertbrekking sels? We ha al sjoen dat yn 'eAldfryske
tiid in part fan 'e wurden hielendal omgong, in part sa't it Iiket hielendal net, en in part
foar in part. De kaartebakken fan it Grinzer oarkondeapparaat learden ek dat de grut
ste hei nei 1500 oer wie. En oan guon dialektyske farianten, bygelyks it noch altyd
foarkommende net-brutsen Ibli.wJ/, kinne jo yndied sjen dat Jorwertbrekking net oer
de hiele liny tapast wurden is.

Is yn 'e Mid- en Nijfryske tiid de Jorwertbrekking dan hielendal utwurke? Der hat
it in soad fan, al is dat faak min nei te gean omdat der op himsels al net sa folie wurden
binne dy't foar in test yn 'e beneaming komme, en jo ek lang net altiten krekt witte
wannear't in wurd yn it Frysk yngong krigen hat. Mar goed, wurden as ieu en Sieu
haw ik dus noch nea brutsen utsprekken heard. Uthalde dat de driuw nei Jorwertbrek
king folslein ferdwun is, soe ik lykwols ek net wolle. In litspraak as Iljo.wl foar liuw
hoecht miskien net op 'e Aldfryske tiid werom te gean. En wannear soene, 6fgeande
op it WFT, de brutsen farianten fan 'e understeande wurden yngong fUn hawwe?:

306



Jorwertbrekking 

(25) geaulgeauwe: [gjo.w]/[gjo.ws] 
kiuw: [kju .w], [kjo .w], mar ek [ki .w] 
miuw (meau): [mjo.w], mar ek [mi.w] 
piuwe: [pjü.ws], [pjo.ws] 

Der sil, en dat kin hast ek net oars, ûnwissigens bestean bliuwe oer de krekte yngong 
en omfïeming fan 'e brutsen útspraken. Wat dat oangiet soe ik ek jitris ferwize wolle 
nei paragraaf 3, dêr't de maklike oergong tusken de ferskillende útspraken fan sleau 
op it aljemint kaam. Likegoed kin dochs wol sûnder oerdriuwen steld wurde dat de 
gloarjetiid fan 'e Jorwertbrekking yn 'e lette Aldfryske tiid lein hawwe moat. 

7. Utrin 

Yn dit artikel ha we sjoen dat delgeande twilûden dy't besteane út in foarfokaal en it 
heallûd w, yn it Frysk feroarje kinne yn in opgeand twilûd, of earder noch in trjilûd, 
mei in efterfokaal as keam en inj as begjin. Dy feroaring hat in fonetyske natuerlik-
heid yn, at jo oannimme dat de klam yn it twilûd by it proses nei efteren ferskoot. It 
risseltaat is direkt ôf te lieden. By dy ôflieding bliuwt de fokaalhichte konstant. We 
hawwe sjoen dat dizze analyze nij is, mar dat der foar de hypteze fan 'e likense 
fokaalhichte genôch bewiis is. Dat kin fûn wurde yn 'e fonology sels, mar ek by de 
Fryske wurden dy't de feroaring ûndergien hawwe. 

Yn dit artikel is besocht om in lûdferoaring net inkeld te besjen as in feroaring fan 
it iene lûd yn it oare, mar om him yn it perspektyf te setten fan in breder proses. Net 
allinnich dat jo dan útsoarte generalisearjender, en dus nijsgjirriger, risseltaten krije, 
mar it smyt nei myn betinken ek in better ynsjoch op yn wat der winliken te reden is. 
By de stúdzje fan 'e Nijfryske brekking hat dy strategy al in soad fertuten dien, en ik 
hoopje dat dizze analyze fan 'e Jorwertbrekking der ek wat fan sjen lit. It pleitsjen 
foar sa'n bredere wize fan oanpakken mei miskien wat op in iepen doar lykje, mar is 
dat net at jo it besjogge yn it gehiel fan 'e stúdzje fan 'e histoaryske taalkunde fan it 
Frysk. Dêr is wat dat oangiet noch in hiel soad te dwaan. 
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(25) geau/geauwe:
kiuw:
miuw (meau):
piuwe:

[gjo.w]/[gjo .Wg]
[kju.w], [kjo.w],marek [ki.w]
[mjo.w], marek [mi.w]
[pjti.Wg], [pjo.Wg]

Jorwertbrekking

Der sil, en dat kin hast ek net oars, unwissigens bestean bliuwe oer de krekte yngong
en omfieming fan 'e brutsen utspraken. Wat dat oangiet soe ik ek jitris ferwize wolle
nei paragraaf 3, der't de maklike oergong tusken de ferskillende utspraken fan sleau
op it aljemint kaam. Likegoed kin dochs wol sunder oerdriuwen steld wurde dat de
gloarjetiid fan' e Jorwertbrekking yn 'e lette Aldfryske tiid lein hawwe moat.

7. Utrin

Yn dit artikel ha we sjoen dat delgeande twilUden dy't besteane ut in foarfokaal en it
heallud w, yn it Frysk feroarje kinne yn in opgeand twilUd, of earder noch in trjilUd,
mei in efterfokaal as keam en in} as begjin. Dy feroaring hat in fonetyske natuerlik
heid yn, at jo oannimme dat de klam yn it twilud by it proses nei efteren ferskoot. It
risseltaat is direkt of te lieden. By dy oflieding bliuwt de fokaalhichte konstant. We
hawwe sjoen dat dizze analyze nij is, mar dat der foar de hypteze fan 'e likense
fokaalhichte genoch bewiis is. Dat kin fUn wurde yn 'e fonology sels, mar ek by de
Fryske wurden dy't de feroaring undergien hawwe.

Yn dit artikel is besocht om in lUdferoaring net inkeld te besjen as in feroaring fan
it iene lUd yn it oare, mar om him yn it perspektyf te setten fan in breder proses. Net
allinnich dat jo dan utsoarte generalisearjender, en dus nijsgjirriger, risseltaten krije,
mar it smyt nei myn betinken ek in better ynsjoch op yn wat der winliken te reden is.
By de studzje fan 'e Nijfryske brekking hat dy strategy al in soad fertuten dien, en ik
hoopje dat dizze analyze fan 'e Jorwertbrekking der ek wat fan sjen lit. It pleitsjen
foar sa'n bredere wize fan oanpakken mei miskien wat op in iepen doar lykje, mar is
dat net at jo it besjogge yn it gehiel fan' e studzje fan' e histoaryske taalkunde fan it
Frysk. Der is wat dat oangiet noch in hiel soad te dwaan.
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1. In frijwat bewurke en útwreide tekst fan in lezing dy't ik op 21 april 2001 holden haw foar 
it Taalkundich Wurkferbân fan 'e Fryske Akademy. De taharkers woe ik by dizzen noch 
tank sizze foar har fragen en suggestjes. In bysûnder wurd fan tank komt ta oan Jarich 
Hoekstra, Arjen Versloot en Willem Visser, dy't in kladde fan dit stik trochlêze woene. Se 
ha my foar gans misstappen bewarre. Utsoarte bliuw allinne iksels ferantwurdlik foar de 
eventuele oerbliuwende flaters. Myn tank giet ek út nei it Frysk Ynstitút fan 'e Grinzer 
universiteit foar de gastfrijheid om wat om te sneupen yn it Aldfryske wurdboekapparaat. 

2. De lingte fan 'e kearnfokaal lit ik hjir earst even gewurde. Om't dat typografysk wat 
makliker is, wurdt yn dit stik it foarlike heallûd oantsjutten mei it teken j en it efterlike mei 
w. 

3. It meast wiidweidige oersjoch stiet yn Van der Meer (1985), taheakkel (s. 138-256). Sjoch 
ek Tiersma syn wurk, byg. fan (1979), (1980) en (1985/1999), en fansels Visser syn bydra-
ge yn dit nûmer fan ItBeaken. 

4. Sjoch njonken de yn 'e foarrige noat neamde publikaasjes bygelyks ek Booij (1989) en 
Schane(1995). 

5. Hoe sterk oft de analogyske krêft fan it skift tiidwurden mei bliuwe ensfh. wol net wêze 
kin, waard bewiisd op de damklup fan Aldeboarn, dêr't, alteast yn 'e tiid dat ik der lid fan 
wie, by it ferpleatsen fan in houtsje sein waard dat immen dat skeau /skö.a/ of skeaun 
/skö.sn/ hie. It swakke tiidwurd skowe is dus op sa'n wize sels sterk wurden, folslein tsjin 
'e trend yn dat hyltyd mear sterke tiidwurden swak wurde. 

6. Gjinien fan 'e troch Postma opjûne foarms, noch guon dy't der op lykje kinne soene, haw 
ik fine kind yn 'e besteande databanken fan it Aid-, Mid- en Nijfrysk. Dochs binne dy wur
den yn teory skoan te ferklearjen, en komme se dêrmei ek as hiel autentike Fryske wurden 
oer. Men freget jin dan al ôf hoefolle oan moai Frysk taalmateriaal noch ferskûle sitte kin 
yn fierders oarstalige dokuminten. 

7. It is ferliedlik om te tinken dat de fierdere folchlûding hjir ek noch ynfloed hân hat. Yn 
(21) folget as bylûd hyltyd in /n/, en in inkelde /1/. Neffens de gegevens fan Versloot (1991) 
wurdt in lange Aldfryske ee foar in /n/ yn it Nijfrysk hyltyd ta ie, en foar in /1/ winliken ek. 
Dat soe ynhâlde dat der yn it Aldwestfrysk foar dy bylûden mar ien ee-fariant stean koe, en 
dat soe dan de /e:/ west ha. Lykwols, de ee hat yn ús foarbylden yn it Aldfrysk nea direkt 
kontakt mei dat folchbylûd, der sit yn alle gefal noch in /w/ tusken, en almeast ek in schwa. 
It oannimmen fan ynfloed fan 'e /n/ en lil oer sa'n grutte ôfstân is dan faaks ek wat al te 
dryst. 

8. Hielendal gewoan is dy ferheging hjir ek wer net, want dan hie it ievich wurde moatten. 
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