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Summary 

This article deals with the Frisian word ierappel 'potato', which shows a remarkable 
amount of dialectal Variation. In the first part of the article, the dialectal distribution, 
as it appears from older and recent dialect surveys, is examined. In the secondpart, it is 
shown how the variants may have originated from the 'underlying' form by means of 
historical-phonological processes. 
The original Compound ierde/earde+appel 'earth+apple' shows an ongoing reduction 
towards an underived form, first semantically and subsequently as regards its (phono-
logical) shape. One of the interesting facts of the whole complex of forms is that the 
dialectal contrast between earde 'earth' (South West) and ierde, the farmer of which is 
by now extinct, is maintained in ierappel. From the dialect surveys it appears that the 
main dialectal distribution lias remained quite stable during the last seventy years. 
However, within each dialect area the forms have undergone (considerable) changes. 
For instance, r was completely deleted in the variants ierpel/earpel, which developed 
into iepel/eapel, whereas r(e)jappel became the common form in the North Fast. The 
latter form displays another interesting phenomenon: in the northern part of the re-
gions where the centralising diphthong ie o/ierappel turned into the rising diphthong fi 
fjl] through 'breaking', a process of stress shift was operative, by which JIrappel turned 
into jiRAppel, followed by various other reductional processes. This stress shift in 
three-syllabic forms is commented on at some length, though it merits fürther investi-
gation. 

0. Yn beding1 

It is bekend, dat der yn it Fryske taalgebiet gans ferskaat is yn de beneamingen fan it 
wurd ierappel. sjoch bygelyks Franke & Van der Ploeg (1984,100) en it WFT (s.v. ier
appel), dêr't globaal yn oanjûn wurdt wêr't de ferskillende farianten foarkomme. Fier
der binne gegevens oer de geografyske sprieding fan de farianten te finen yn - al wer 
desennia aide en gauris net-publisearre - dialektenkêtes. Fan guon fan dy enkêtes binne 
de gegevens lykwols net altiten like betrouber. Boppedat is net altiten dtldlik hoe't 
beskate farianten krekt útsprutsen wurde. 

Dit artikel is ûntstien nei oanlieding fan 'e iepen dei fan 'e Fryske Akademy op 10 oktober 
1993 yn it ramt fan 'e Wittenskipswike. De fakploegen Leksikografyske Projekten en Taalkun-
dich Undersyk hawwe doe alderhanne leksikografyske en taalkundich-dialektologyske aspek-
ten fan it wurd ierappel (en syn farianten) tefoaren brocht. It materiaal dat dêrfoar gearbrocht 
wie. is yn dit artikel ferarbeide en neier útwurke. 

It dialektologyske part (§ 1) hawwe Van der Veen en Veenstra ynearsten mei ret. it histoa-
rysk-fonologyske part (§ 2) is skreaun troch Hoekstra en Visser. De ferantwurdlikheid foar it 
hiele artikel leit by alle fjouwer. 

Wy wolle Doete Stienstra-Venema betankje foar de help by it ynfieren fan it enkêtemate-
riaak Arjen Versloot foar it meitsjen fan 'e kaartsjes en it skema en Siebren Dyk foar de op- en 
oanmerkingen by in eardere ferzje fan dit stik. 
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Om boppesteande reden kin de fraach hoe't it sit mei de sprieding fan de ierappel-
farianten hjoeddedei net sûnder mear beäntwurde wurde mei de gegevens út de be-
steande enkêtes. En de fraach troch hokker fonologyske prosessen oft it ferskaat yn 
útspraak ûntstien is. is hielendal net beäntwurde. Yn dit artikel wolle wy besykje om op 
beide fragen in antwurd te jaan. It nijsgjirrige fan it wurd ierappel is, dat men oan 'e 
hân fan dit iene wurd gans dialektologyske en (histoarysk-) fonologyske ferskynsels yl-
lustrearje kin. Yn it earste part besykje wy foarmferskaat en geografyske sprieding fan 
de farianten fan it wurd ierappel yn it Fryske taalgebiet sa sekuer mooglik te beskriu-
wen. Dêrta wurde sawol de útkomsten fan eardere enkêtes as de resultaten fan in taal-
enkête fan dit jier gronologysk besprutsen. Yn it twadde part komt de lûdûntjouwing te 
praat. 

Alderearst noch in wurdmennich oer de yntroduksje fan de ierappel yn Fryslân. Dy 
hat, rûchwei sein, om 1700 hinne syn beslach krigen. Oliemans (1988,245) skriuwt dat 
"het begin van de Friese aardappel cultuur moet worden gezocht in het immigratietijd
vak tussen 1680 en 1710 en in het bijzonder in de zuidoosthoek van de provincie. Mis
schien ook in Gaasterland." Neffens him binne der gjin oanwizingen dat flechtelingen 
út de Palts, "een van de voornaamste kerngebieden van waaruit de aardappelcultuur 
zich tussen 1690 en 1710 in allerlei richtingen krachtig heeft verbreid" (245). har nei 
wenjen set hawwe yn de noardlike klaaigebieten fan Fryslân (250). 

Mei it each op de ymmigraasje leit it yn 'e reden om it wurd ierappel yn it Frysk te 
beskôgjen as in lienoersetting fan de Dútske beneaming fan dy frucht (Erdäpfel), al kin 
it likegoed in lienoersetting út it Hollânsk wêze (mar de Hollânske foarm giet úteinlik, 
lykas it Frânske pomme de terre, op it Dútske wurd tebek (Oliemans (1988,135)). 

/. De tërappel-fatïanten yn it Fryske taalgebiet 

Yn dizze paragraaf geane wy nei hokker farianten oft it wurd ierappel yn it Fryske taal
gebiet hat en wêr't dy farianten foarkomme. Yn § 1.1 besjogge wy wat dêr yn eardere 
dialektenkêtes oer te finen is. Dêrnei. yn § 1.2. besprekke wy de útkomsten fan in 
fraach nei de farianten fan ierappel yn de skriftlike enkête fan de Fryske Akademy fan 
1994. De oerienkomsten en ferskillen tusken de útkomsten fan de enkêtes komme dêr 
ek te praat. 

1.1 Eardere enkêtes 

1.1.1 De enkêtes fan J.J. Hof 

J.J. Hof (1872-1958) hat syn oantekeningen oer de fariaasje yn it fêstewâlsfrysk - de ei-
lannen en de net-Fryske fêstewâlsdialekten (it Stedsk, it Biltsk en it Kollumerlânsk) hat 
er gewurde litten - fan rûchwei de tweintiger jierren fan dizze ieu fêstlein yn twa skrif-
ten, dy't bewarre wurde op it Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum 
(argyf J.J. Hof). Yn dy beide skriften, meastal oantsjut as hânskrift (tenei: hs.) 1 en hs. 
2. is fan 430 begripen oanjûn hokker fariant oft yn hokker plakken brûkt wurdt. Net alle 
begripen binne lykwols yn alle. likernôch 225, plakken ôffrege. 

Yn de hânskriften is elke fariant opskreaun boppe in kolom. Lofts op 'e side steane 
de plaknammen. Mei in streekje yn de oanbelangjende kolom hat Hof oanjûn hokker 
foarm oft yn hokker plak foarkomt. Ut en troch befettet de kolom in oantekening mei 
ûnder oaren fonetyske ynformaasje. 
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Fierwei it grutste part fan hs. 1 hat Hof ferarbeide yn syn Friesche dialeageographie 
(1933). Yn dat boek - en nammers ekyn syn oare publikaasjes - is marin hiel lyts part fan 
de begripen út hs. 2 ferarbeide, sa't bliken docht út Van der Veen (1979. § 6). dy't de ge
gevens fan hs. 2 bewurke en op kaart set hat. Foar fierdere bysûnderheden oer de beide 
hânskriften, it enkêtenet en de foarmen dy't ôffrege binne. kin dêrnei ferwiisd wurde. 

Yn hs. 1 steane allinnich opjeften fan de farianten fan it wurd ierappel yn de súd-
hoeke fan it Fryske taalgebiet. It giet dan om de plakken oan de súd(west)kant fan de 
line dy't de plakken Hylpen - Warkum - Brânbuorren - Balk - Sint-Nyk - Goaiïngaryp -
Haskerdiken - Rotstergaast - De Lemmer mei elkoar ferbynt. Wat Hof (1933) skriuwt 
oer de farianten fan it wurd ierappel is foar 't grutste part basearre op de gegevens yn 
hs. 1. Wy geane dêr yn § 1.1.1.1 op yn. Hs. 2. dat gegevens befettet oer de sprieding fan 
de ierappel-km'àvAtn yn it hiele gebiet dat Hof ûndersocht hat, komt yn § 1.1.1.2 oan 'e 
oarder. 

1.1.1.1 Hof (1933) en hânskrift 1 

Oer de sprieding fan it wurd ierappel yn it Fryske taalgebiet seit Hof (1933,31) it 
folgjende: 

De Friesche vormen voor het woord "aardappel" zijn i'drappdl, idrpdl. jlrappdl, 
j Irpdl, Vàrappül, I'dfrjp'àl. Irpdl. De laatste vorm wordt uitsluitend in den Zuid-
hoek gehoord, en wel alleen in de dorpen Hemelum, Koudum en Molkwerum. 
waarnaast ook al jlrpdl [moat wêze: I'Mrjp'dl, sjoch hjirneij. Overigens in den 
Zuidhoek meest I's(r)pdl, dat echter ook in een deel der oostelijke wouden ge
zegd wordt. 

Oer boppesteand sitaat twa opmerkingen. De notaasje "idrpdl" befettet in printflater. It 
earste part fan it twalûd is net koart: bedoeld wurdt, cf. de skriuwwize yn de hânskrif
ten, i'drpdl (it teken ' jout yn Hof syn transkripsjesysteem de lingte fan it lûd oan). De 
opmerking dat yn Himmelum, Koudum en Molkwar njonken irpel ek al jirpel foar-
komt. strykt net mei de opjeften yn de hânskriften. Yn hs. 1 is foar Himmelum en 
Molkwar njonken "Irpdl" nammentlik de (yn it súdwesten foarkommende en troch Hof 
bedoelde) fariant "I'drpdl" {earpel) optekene, Koudum hat allinnich "Irpdl". Hs. 2 jout 
foar dy plakken presys deselde (njonken)foarmen. Foar Wams - dat yn hs. 1 allinnich 
"I'drpdl" hat - is dêryn ek "Irpdl" opjûn (sjoch ek kaart 1 by dit artikel). 

It sakrekt oanhelle sitaat is te finen yn haadstik 3 fan Hof (1933). "De overblijfsels 
van het Zuidhoeksch". op it plak dêr't er in stikmannich Súdhoekster njonkenfoarmen 
besprekt dy't foarkomme mei en sûnder j : jiske (yn Hof syn notaasje: "jlskd-Iskd"). 
eart. earten ("jèt-èt. jèttdn-èttim"). beannen ("bjènndn-bè'ndn") en beammen 
("bjèinmdn-bèmmdn"). It liket der sadwaande op, dat Hof, ek al heinde er neffens it hs. 
yn trije fan de fjouwer ir/?e/-plakken de njonkenfoarm earpel op, de fariant irpel yn 't 
foarste plak beskôget as in njonkenfoarm fan jirpel. Earpel beskôget er yn dy plakken 
as de opkommende, irpel as de ferdwinende fariant. 

Ut de formulearring, it plak yn it boek en út de kontekst docht bliken. dat it Hof earst 
en meast gie om de súdhoekster farianten fan de beneaming fan de ierappel. De gege
vens yn hs. 1 befestigje dat. Net allinnich fanwege de plakken dêr't dat wurd al en net 
foar ôffrege is, mar ek omdat de /<?ra/?/?e/-farianten yn dat hs. fuortendaliks folge wurde 
troch typysk súdhoekster foarmen as "h'àzz/m. h'ùzzdn. hôiz/in, hùizdn" (sjoch Hof 
(1933,15)) en "sonra, ronm" en "fonm" (sjoch de opmerkingen dêroer. 30). 
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1.1.1.2 Hânskrift 2 

Hs. 2. dêr't de gegevens oer de sprieding fan ierappel yn it WFT foar 't grutste part op 
basearre binne, befettet - yn folchoarder en notaasje fan it hs. - kolommen foar de folg-
jende seis farianten (fetprint jout it ferskil yn klam oan): "jlrapèl, jlrapdl fit léste 
wurdlid hat hjir fansels gjin klam. mar allinnich it twadde], i'drpdl, jlrpaL I'd(r)pdl en 
Irpdl". Der binne opjeften foar likernôch 125 plakken. Foardat wy de kaart besprekke 
dêr't de opjeften fan hs. 2 op oanjûn binne. in pear opmerkingen oer de útspraak fan 
(guon fan) dy z'era/;/;><?/-farianten. 

De a yn de farianten mei trije wurdlidden is altyd koart. De staveringen i 'drappdl. 
jlrappdl en I'drappdl yn it boek (sjoch it sitaat yn de foarige paragraaf) strike mei dy 
koarte a (sûnder lingteteken) yn it hs.: Hof jout nammentlik yn it boek de bylûden op 
deselde wize wer as yn gewoan skrift. dat wol sizze: it ynterfokalyske bylûd is nei 
koarte fokalen ferdûbele (Hof (1933,12)). 

It is net alhiel dúdlik oft de r yn guon twa-wurdliddige farianten al of net útsprutsen 
wurdt. De notaasje "I'à{r)pdl" liket derop te wizen dat it Hof bekend wie dat der njon-
kenfoarmen bestienen mei en sûnder dy r. Yn de oanbelangjende kolom is lykwols foar 
net ien plak oanjûn oft dy r al of net útsprutsen wurdt. Dat oer de ferhâlding tusken ear-
pel en eapel wurdt men yn hs. 2 neat gewaar. Ut hs. 1 - dêr't earpel oanjûn is as 
"I'drpdl". de r dus nèt tusken heakjes - kriget men lykwols de yndruk dat de fariant mei 
r de gongberste is (allinnieh foar Sleat is yn de oanbelangjende kolom nammentlik oan
jûn dat de r net útsprutsen wurdt), mar it feit dat yn hs. 2 de r tusken heakjes notearre is. 
liket dêr wer mei yn tsjinspraak. It iennichste dat al by al mei wissichheid sein wurde 
kin. is dat Hof de fariant earpel sawol mei as sûnder r heard hat. Op kaart 1 is de no
taasje fan it hs. oanhâlden, dus de r tusken heakjes. 

Foar ierpel jildt ek, dat de fariant mei en sûnder r foarkomt, teminsten at wy Hof syn 
gegevens korrekt ynterpretearre hawwe. De notaasje "i.a" yn de kolom jIrpdl by 
Boarnburgum en yn de kolom i 'ârpdl by Rottefalle jout mooglik oan dat de r yn ierpel 
net útsprutsen waard (foar Rottefalle jout Hof nammers ek de foarm mei r). De farian
ten ierpel en iepel binne op kaart 1 ûnderskieden. 

It liket derop dat irpel en jirpel allinnich mei in r foarkomme. Hof set de r yn dy 
fariant nammentlik nea tusken heakjes en út de oanbelangjende kolommen yn it hs. 
docht ek net bliken dat dat segmint weifallen is. 

De ierappel-gegevens út hs. 2 smite de folgjende kaart op (haadletters jouwe oan 
wêr't de klam leit, yn 'e tekst likegoed as op 'e kaarten). 

Yn it súdwesten fan Fryslân fine wy de foarmen mei it <?«-lûd. meastal ea(r)pel. Oan 
de eastkant fan it ea(r)pel-geb'iet, yn Nijehaske en De Gordyk, is EArappel opjûn. Yn it 
uterste súdwesten komt de fariant irpel foar, dy't gauris njonken ea(r)pel stiet (ferlykje 
de opmerkingen yn § 1.1.1.1). 

De /e-foarmen komme foar yn it súdeastlike part fan it Fryske taalgebiet. Ierpel is 
dêr de gebrûklike foarm. Twa kear is iepel, sûnder r, opjûn (sjoch de opmerkingen hjir-
boppe); lErappel is opjûn foar Drachten en Beetstersweach. 

Jirpel komt foar yn it súdlike klaaigebiet en it súdlike part fan de Noardwestklaai. De 
fariant Jlrappel, mei de klam op it earste wurdlid, slút aardich by dat jirpel-gebiet oan. 
Allinnich foar Eanjum is de f rij wat útsûnderlike foarm JErappel opjûn, mar njonken /7-
RAppel. Dy léste foarm. mei de klam op it twadde wurdlid, is de wenstige foarm foar in 
part fan de Noardwestklaai, de Noardklaai en de noardlike Walden. 
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De ie rappe! op 'e soune 

KAART 1 
'lerappel'. hânskrift 2 J.J. Hof. 

• EArappel 
® EA(R)pel 
@ IRpel 

I IErappel 
II IERpel 

JT IEpel 

— JIrappel 
^ JÈrappel 
= JIRpel 

M j iRAppel 

© A.P. Versloot 
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1.1.2 De enkête fan Kapteyn 

De skriftlike enkête út 1937 fan J.M.N. Kapteyn. heeehlearaar Aldgermaanske filology 
en Dútske taalkunde oan de Ryksuniversiteit Grins, beslacht de "Saksisehe en Friesehe 
gewesten" (Kapteyn (1939,6)). Der binne 183 begripen ôffrege. Wy beheine ús hjir ta it 
Fryske part, dat opjeften fan likernôch 130 plakken befettet. 

Fraach 79 yn dizze enkête wie: "Wat zegt men in het dialect van Uw woonplaats 
voor: aardappels." De fragelist is net altiten foarlein oan in autochtoane sprekker (de 
formulearring fan de fraach: "wat zegt men" wiist dêr op), mar ek wol oan immen dy't 
achte waard it dialekt optekenje te kinnen, bygelyks in skoalmaster. 

It skriftlik ôffreegjen betsjut dat wy te krijen hawwe mei korrespondintestaveringen. 
dy't net altiten oerienkomme (hoege) mei de útspraak (sjoch de opmerkingen dêroer yn 
§ 1.1.3). Yn guon gefallen kinne wy lykwols doehs wat oer de útspraak gewaar wurde. 
Ut opjeften as eapel en iepel, stavere sûnder r. kin opmakke wurde dat de r yn dy 
farianten net útsprutsen waard (ferlykje § 1.1.1.2). Der binne lykwols genôch opjeften 
dêr't dy farianten al mei r stavere binne. It is min te sizzen yn hoefier't dat de útspraak 
sekuer oanjout. Der is gjin jirpel-fariant sûnder r stavere. 

De sprieding fan de farianten oer it Fryske taalgebiet is rûchwei deselde as by Hof. Al-
linnich binne der op de Noard(west)klaai (by Hof foaral 'm jiRAppel-gebiet. sjoch kaart 1) 
nochal wat (>r((i)fl/3/;e/-farianten opjûn. Nei alle gedachten is ier(d)appel dêr lykwols oars 
net as in skriuwwize foar jiRAppel (of yn alle getallen in fariant mei brekking en mei klam 
op it twadde wurdlid). Fierder fine wy by Kapteyn ien opjefte (Feanwâlden) fan de fariant 
rjappel, njonken je rappel (mei nei alle gedachten de klam op it twadde wurdlid). Hof hat 
dy foarm. dy't doe grif oan it opkommen wie en dus noch net sa faak foarkaam. net opte-
kene: it is oars net ûnmooglik, dat er him, at er him al heard hat. ûnder jerappel beflapt hat. 

De opjeften yn de enkête fan Kapteyn yn it Fryske taalgebiet dat Hof net ôffrege hat. 
binne sa (stavering neffens de opjeften). De eilannen: Skylge: "ierpel" (Hoarne). "ear-
pel" (Midslân): It Amelân: "eapel" (East). "earpel" (West): Skier: "iepel". De net-
Fryske fêstewâlsdialekten: It Bilt: "eerappel" (Sint Jabik), "Irpel" (Sint Anne). 
"earpel" (Froubuorren); Kollum: "eerappel", "eerpel": Stroobos: "eerappel". De net-
Fryske dialekten hawwe dus £A//-fokalisme. 

1.1.3 De Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland 

De Taalatlas. dy't it hiele Nederlânske taalgebiet beslacht. befettet twa ie rappel-kaar
ten. Dy binne basearre op skriftlike enkêies fan 1923 en 1953. 

De iene kaart (ôflevering 8 nr. 2, publisearre yn 1965), lit sjen wêr't de beneamingen 
fan it wurd ierappel tebek geane op aardappel, pieper, (kar)toffel en patat. Dy kaart 
komt op haadsaken oerien mei dy fan Grootaers (1926), Lecoutere & Grootaers 
(1942,231-234) en harren kaart 1 yn de taheakke (ek te finen by Goossens (1977.83) en 
Van Sterkenburg (1989,137)) en mei dy fan Van Ginneken & Endepols (1931.4a). By 
de Taalatlas-kaail is abstrahearre fan de fariaasje yn útspraak fan de earste trije haad-
foarmen. Fan de /?«taf-farianten wurde wol de útspraakfarianten jûn. It giet hjir dus foar 
't grutste part om in wurdkaart. Fryslân hat úteraard de aardappel-funanten, al binne 
der twa opjeften fan (in fariant fan) pieper en ien fan (in fariant fan) pelat(t)er. It liket 
ús ta dat dy opjeften as net botte betrouber beskôge wurde moarte. 

De oare kaart, ôflevering 8 nr. 3, is in lûdkaart mei allinnich de farianten dy't tebek 
geane op aardappel. Dy kaart jout lykwols om ferskillende reden gjin goed ynsjoch yn 
de sprieding fan de (>ra/7;?e/-farianten yn it Fryske taalgebiet. Sa wurdt bygelyks gjin 
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ûnderskie makke tusken de farianten mei de lüden ;', ea en ie (ferlykje de farianten op 
kaart 1 fan dii artikel), dy't sawol by de twa- as de trijewurdliddige farianten ûnder ien 
symboal beflapt wurde. En it is tigc de fraach oft it ûnderskie dat makke wurdt by de 
farianten mei trije wurdlidden tusken dy mei rd en dy mei r (bygelyks "eerdappel, ierd-
appel" f o ar "eerappel, ierappel" oer) foar it Frysk wol relevant is. Noch by Hof. dy't 
•Aii gegevens yn likernôch deselde snuorje sammele hat as dat it gefal is by (in part fan) 
de ierappel-gegewens yn de Taaiatlas, noch by de enkête fan de Fryske Akademy fan 
1994 binne ierappel-faúimten mei in ynterfokalyske d optekene: dy d is oeral oergien 
ta r. Wy meie dêrom oannimme, dat dat ferskil rd-r net in ferskil yn útspraak oanjout, 
mar wiist op in ferskil yn de wize fan notearjen fan de ynformant. Guon ynformanten 
hawwc de gewoane stavering oanhâlden (de opjeften mei rd), wylst oaren de útspraak 
sekuerder oanjûn hawwe en in foarm mei r ynfolle hawwe. Fierder wiist it grut tal op
jeften fan farianten mei trije wurdlidden der faaks op, dat de fraach nei de aardappel-
fariant beäntwurde is mei in lienoersetting of mei in standertfrysk-eftige fariant. It feit 
dat op dizze Taalatlas-kaarX gjin gebieten steane dêr't yn haadsaak ien fariant foarkomt 
i sa't wol it gefal is op kaart 1 op basis fan Hof syn materiaal), moat oan boppesteande 
saken taskreaun wurde. 

1.1.4 De Dialect-atlas van Friesland 

De sinnen dy't yn de Dialect-atlas van Friesland (Boelens & Van der Woude (1955)) 
ôffrege binne. befetsje net it wurd ierappel. Der is lykwols ien tafallige opjefte fan dat 
wurd yn de tongslach fan West-Skylge. Foar sin 121, it siedt al, is dêr opjûn: de ierepels 
koitse. dêr't de a fan ierappels redusearre is ta sjwa ([i.ardpals]). 

1.2 De enkête fan 1994 

Yn de skriftlike enkête fan de Fryske Akademy (1994), fraach 8, is frege hokker be-
neaming oft de ynformanten brûke foar it wurd ierappels. Om sa sekuer mooglik de út
spraak te witten te kommen (bygelyks: wurdt de r útsprutsen of is dy stom, hokker 
wurdlid hat klam, is de a koart of lang), is in grut tal mooglikheden op de fraach sugge-
rearre. De formulearring wie sa: 

Ned.: Wij eten vandaag aardappels 

It wurd kin op in hiel soad manieren útsprutsen wurde. Wolle jo de útspraak sa 
suver mooglik oanjaan? 

Yn 'e foarbylden jout in r oan dat dy ek útsprutsen wurdt. 
Understreking fan in wurdpart jout oan dat dat part de measte klam yn it wurd 
hat. 
De a yn '-apels' wurdt langer útsprutsen as yn '-appels' 

Wy ite hjoed ... 

(jirpels, jippels, 
irpels. ippels 
ierpels. iepels, 
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KAART 2 
'lerappels', enkête Fryske Akademy 1994, fraach 8. 
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earpels, eapels, 
rjappels, rjapels, rejappels, rejapels, 
jjrappels. jirapels. jirepels. 
jirappels, jirapels. 
irappels. irapels, irepels, 
irappels, irapels, 
ierappels, ierapels. ierepels, 
ierappels, ierapels, 
earappels, earapels, earepels, 
earappels. earapels, 
jierappcls, jierapels, jierepels. 
jierappels, jierapels, 
oars?) 

De antwurden op dy fraach binne op kaart 2 oanjûn. 
Kaart 2 jout in wat minder dúdlik byld fan de geografyske sprieding fan de farianten 

as kaart 1. Dat komt omdat foar folie mear plakken as by Hof mear as ien fariant opjûn 
is, hoewol't it tal plakken dêr't no opjeften foar binne mar krekt heger is as by Hof. 
Boppedat binne der no ek opjeften foar de dialekten fan guon steden en fan It Bilt. By 
neier besjen komt de sprieding fan de Fryske farianten wat it lûd oangiet yn grutte halen 
oerien mei dy op kaart 1. In útsûndering dêrop binne de noardeastlike farianten reJAp-
pels en rJAppels. dy't by Hof net foarkomme. Wy komme dêr aanst op werom. 

Yn it súd(west)like part fan it taalgebiet is eapels hieltyd opjûn mei in stomme r. Yn 
it easten fan dat eapels-gebiet fine wy, krekt as by Hof. ek EArappels. Dy fariant komt 
ek foar yn it stedsk fan Snits, Boalsert, Harns, hieltyd njonken eapels; Ljouwert hat 
eapels en earpels (mei r, stavere as eerpels). Dy léste fariant is ek opjûn foar Sint Anne, 
Froubuorren hat irpels (ferlykje de opjeften foar It Bilt yn 'e enkête fan Kapteyn). De 
net-Fryske efl-farianten falie op kaart 2 op troch har ôfwikend (rûn) symboal neffens de 
omkriten. Earpels (mei r) is fierder opjûn foar Surhústerfean. in opjefte dy't yn it /e-ge-
biet út 'e toan fait, krekt as de fdsumtjirpels, dy't ek foar dat plak opjûn is (om kaart-
programmatechnyske reden is it krekt as moat dy foarm buten de provinsjegrinzen 
lokalisearre wurde). 

De súdwestlike fariant irpels (mei r) is yn dizze enkête allinnich opjûn foar Warns 
(om kaartprogrammatechnyske reden leit dat op it kaartsje wat te eastlik). Koudum, 
dêr't Hof allinnich irpel optekene, hat no jirpels/jippels. Foar de oare 'f>pe/-plakken' 
by Hof (Himmelum, Molkwar) befettet dizze enkête gjin opjeften, dat it is slim nei te 
gean yn hoefier't de farianten mei it i'-lûd yn it súdwesten belies jûn hawwe, sa't Hof 
suggerearre. 

By de twawurdliddige fariant mei it ie-lùd, yn it súdeastlike part fan it taalgebiet, binne 
no allinnich foarmen sûnder r opjûn, krekt as by (it Fryske) eapels. Njonken iepels (dat, 
lykas by de enkête fan Kapteyn, ek foarkomt op Skiermuontseach) stiet gauris lErappels. 
Yn ien gefal hat de ynformant by dy fariant net oanjûn wêr't de klam leit (itselde jildt foar 
de oare farianten yn it Onderste skift fan de leginda fan kaart 2). Yn it /e-gebiet is by guon 
plakken as njonkenfoarm in kearmannichyïrpe/.v opjûn. By Hof wie dat net it gefal. De 
fariant jippels (sûnder r) komt by Hof ek net foar. Ut de opjeften docht bliken. dat dat 
hjoeddedei yn it //r/;c/-gebiet. op de Noardwest- en Súdklaai, wol it gefal is. 

Wat it lûd oangiet, komt de geografyske sprieding fan de hjirboppe neamde farianten 
mei twa wurdlidden rûchwei oerien mei de opjeften fan Hof. Wat it al of net útsprekken 
fan de r oangiet, is der in dúdlik ferskil: der binne gans mear opjeften dêr't de r net yn 
útsprutsen wurdt as at by Hof it gefal is. Yn de léste santich jier is de r dus hieltyd stom-
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mer wurden. Miskien is de súdwestlike fariant irpels dêr in útsûndering op, mar dat kin 
net goed fêststeld wurde, omdat der fan in pear plakken gjin opjeften binne. 

Lykas sein oppenearret him yn it noardeastlike part fan it Fryske taalgebiet ek in 
ferskil mei Hof. Foar de noardlike Walden, de Noardklaai en it noardlike part fan de 
Westklaai binne in soad rjappels-opjeften (foar Holwert ek rjapels, mei lange aa). De 
wjergader mei trije wurdlidden. reJAppels, is trije kear neamd. Dy farianten komme 
foar yn wat by Hof it jiRApels-gebieX is, útsein it súdwestlike part dêrfan. Njonken 
r(e)JAppeIs stiet gauris jiRAppehljeRAppeh. By dy farianten is abstrahearre fan de 
krekte kwaliteit fan de fokaal fan it (earste) ûnbeklamme wurdlid: op kaart 2 hawwe se 
sadwaande itselde symboal. In frij grut tal ynformanten hat by jirappels net oanjûn op 
hokker wurdlid oft de klam leit. Sokke opjeften binne op de kaart mei in apart symboal 
oanjûn (de fjouwerkantsjes mei in krús dertroch). Wy meie der fan útgean, dat dy opjef
ten yn it r(e).IAppels-gebiet de klam op it twadde wurdlid hawwe. Fan de jirappels-op-
jeften yn it súdwestlike part fan it jiRAppels-gebiet by Hof is net mei wissiehheid te 
sizzen hokker wurdlid oft klam hat: dêr komt ommers, al is it net in soad, ek J/rappels 
foar, mei de klam op it earste wurdlid. Rekkene neffens de enkête fan Hof lykje de ji-
RAppels-üúanten út it noarden wei itjirpels-gebiet ynkrongen te wezen. As léste moat 
noch wiisd wurde op de fariant geRAppels, dy't opjûn is foar Easterbierrum. 

De enkête befettet gjin opjeften foar de dialekten fan de eilannen Skylge en It 
Amelân. Foar de folsleinens neame wy de farianten dy't dêr neffens de dialektwurd-
boeken foarkomme. It Westersk: ierepel (Van Wichen-Schol (1986) s.v. ierepell 
aardappel, ferlykje § 1.1.4): it Aastersk: ierpelliepel (sjoch Roggen (1976) by dy 
lemma's): it Amelânsk (sjoch ek de opjeften yn de enkête Kapteyn, §1.1.2): ea 'pel (it 
teken ' jout oan dat de r ferdwûn is) en earappel (Oud (1987) s.v. eei'peï). 

2. Fotwlogyske ûntjouwing 

No't yn 'e foarige paragraaf it foarmferskaat fan ierappel ynventarisearre en neffens 
dialektgebiet teplak brocht is, wolle wy hjir besykje om de ûnderskate farianten histoa-
rysk-fonologysk ôf te lieden. It is de baas om derby it skema EARDE/1ERDE der hyl-
tyd by te halden. Yn § 2.1 komme de EA-foarmen op it aljemint, yn § 2.2 de 
IE-foarmen. 

2.1 EA-foarmen 

It wurd ierappel is oarspronklik in gearsetting fan ierde en appel. It fait jin op dat fan it 
dialektysk ferskaat dat men oars by APPEL sjocht - appel op 'e Westklaai. yn 'e Súd-
westhoeke en yn 'e súdlike Walden: apel op 'e Noardklaai en yn 'e noardlike Walden 
(sjoch de oanbelangjende kaart yn Van der Veen (1979)) - yn it wurd ierappel neat 
werom te finen is. It twadde lid hat hjoeddedei altyd in koart lûd (útsein yn de foarm 
rjapels, dy't yn 1994 ien kear foar Holwert oerlevere is. sjoch § 1.2). Mooglik komt dat, 
meidat ierappel in lienoersetting út it Hollânsk is; de koarte a fan it Hollânske appel li-
ket derby mei ham en gram oernommen te wezen (sjoch lykwols § 2.2.2.2.1). 

Oars is dat mei it earste lid. Dat is wol alneffens dialekt oerset as ierd(e)- ofeard(e)-. 
Dy léste foarm is súdlik. Hy komt hjoeddedei yn it Frysk los net mear foar. mar is be-
warre bleaun yn in stikmannich ûntrochsichtige gearstalde wurden, sokken as eardbei, 
eardlatten, eardmantsje, eardske en eardappel (sjoch WFT IX s.v. ierde). 
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N 

De foarm eardappel sil it útgongspunt wêze moatte foar alle oare EA-foarmen. Wy 
hawwe dy foarm hjirboppe in gearsetting neaind. Yn etymologyske sin is dat sûnder 
mis wier. De foarm moat lykwols al rillegau neffens de betsjutting ûntrochsichtich wur
den wêze; eardappel waard net mear begrepen as 'appel dy't yn 'e ierde waakst": ierde 
(earde) wurdt yn it Frysk net folie mear brûkt yn 'e betsjutting fan 'modder, grûn' 
(sjoch Tiersma (1979,62)) en likemin is in eardappel in soarte fan appel. Dêrmei begûn 
dit wurd te funksjonearjen as in net-gearstalde foarm en dat wie fan dy gefolgen dat it 
hyltyd mear bleat kaam te lizzen foar lûdferoaringen. It oarspronklike gearsettingska-
raktcr ferdizige dêrtroch noch mear. 

Wy nimme oan dat de r fan eard- op it stuit fan oernimmen al stom wurden wie. De 
carste stap moat no west hawwe, dat de d fan eadappel ta ;- waard, in oergong dy't him 
wol gauris oppenearret by in d tusken in beklamme en in ûnbeklamme lûd (yn 'e regel 
in stomme e) yn; tink oan starich njonken sladich, háre njonken hâlde en purring njon-
ken pudding (sjoch Veenstra (1989) foar in yngeande behanneling fan dit ferskynsel). 
Wy komme dan út by de foarm earappel. 

De ûnbeklamme koarte a fan -appel koe stom wurde; it stom wurden fan in ûnbe
klamme koart lûd is in hiel gewoan fonologysk ferskynsel (ferl. febryk foar fabryk, 
treppet foar irekpot en takkem foar takom(me)). Dat smyt de foarm earepel op. Dêr hat 
men twa ûnbeklamme wurdlidden efterinoar. dat út in each fan ritmyk minder goed 
fait. Yn sokke gefallen wurdt sadwaande wol gauris ien fan 'e stomme lüden útstaat 
(ferl. ink(e)le. sam(me)le. timmer(e)t. oefen(e)st). Sa kaam it fan earepel ta earpel. 

Fan 'e boppeneamde foarmen binne eardappel en earepel net oerlevere. De foarm 
earappel is foar it Frysk in kearmannich opjûn foar it súdeasten fan it taalgebiet (sjoch 
S 1 en de kaarten). De foarm earpel bestiet hjoeddedei net mear. hoewol't er by earder 
dialektûndersyk wol fûn is (sjoch kaart 1). De fuortsettingen fan dy foarm, dy't no noch 
húsriem binne, binne eapel en irpel. 
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De foarm earpel funksjonearre alhiel as in net-gearstald wurd. It kin oannimlik 
makke wurde dat yn net-gearstalde wurden in einichsle stomme e of stomme e + bylûd 
ynearsten net telt as in selsstannich wurdlid. mar as in taheakke oan it wurdlid mei it 
folie lûd (sjoch Visser (1994)). Dat hâldt yn dat de lûdkombinaasjes dy't foar de 
stomme e steane, ek mooglik wêze moatte oan 'e ein fan it wurd. No kin yn it Frysk in 
lang lûd of twilûd net foar de bylûdkloft -rp stean, mar in koart lûd al; sa komt harp al 
foar, mar haarp net. Yn 'e foarm earpel, mei de wurdlidferdieling earp-eL bedarret it 
twilûd ea foar de bylûdkloft -rp. Soks is 'ferbean'. dat der wie in sterke oanstriid om de 
foarm earpel op dat punt by te helpen. Dat byhelpen krige op twa manieren syn be-
slach. Foarst koe it twilûd ea [\.s] ferkoarte wurde ta ;' [IJ; sa krige men de Gaster-
lânske foarm irpel. Oard koe de bylûdkloft -rp ferienfâldige wurde troch it skrassen fan 
'e /•; dat smiet de Súdhoekster foarm eapel op. In selde senario fynt men yn Eastbra-
bânske dialekten, dêr't de gearstalling èèrdappel oer èèrepel ta èèrpel wurden is en him 
dan fierder ta èèpel of èrpel ûntjûn hat (Hoppenbrouwers (1992,18)). 

Hof (1933) wol der sa't it liket op út, dat irpel átjirpel ûntstien is (sjoch § 1.1.1.1). 
Hy nimt nammers yn "t ginneraal oan dat de Súdhoekster foarmen mei in koarte fokaal 
dy't oarsearne in opgeand twilûd hawwe, út foarmen mei in opgeand twilûd ûntstien 
binne en net troch ferkoarting fan in lang lûd, sa't meast oannommen wurdt (Hof 
(1933, 14, 74)). Ofsjoen fan oft dy teory ynoarder is, yn dit konkrete gefal liket er ús net 
fierder helpe te kinnen. De foarm earpel soe brekke ta *jerpel en dy soe mei it weifallen 
fan 'ej ta "erpel wurden wêze. Wy hâlde dêrom fêst oan 'e ôflieding fan irpel út earpel 
troch ferkoarting fan ea. Dêrmei binne de EA-foarmen teplak brocht. 

2.2 IE-foarmen 

De IE-foarmen, dy't fierders yn Fryslân foarkomme. moat ie(r)dappel it útgongspunt 
foar west hawwe. De foarm iedappel hat foar in part deselde ûntjouwing trochmakke as 
eadappel. De d fan iedappel is allyksa ta r wurden, dat ierappel opsmiet. By de IE-foar
men binne twa dingen te reden, dy't der by de EA-foarmen misse. Alderearst koe de 
foarm ierappel yn guon hoeken brekking ûndergean. Twad is yn it noarden en easten 
fan it IE-gebiet yn 'e brutsene foarm de klam ferskood: Jlrappel is dêr lajiRAppel wur
den, dat him dêrnei fierder ûntjûn hat. Earst behannelje wy no de foarmen sûnder brek
king (§ 2.2.1), dêrnei deselden mei (§ 2.2.2). 

2.2.1 IE-foarmen sûnder brekking 

De foarm lErappel ûntjout him fierders gelyk as de foarm earappel. De a fan -appel is 
stom wurden en yn 'e foarm IErepel dy't sa ûntstie, is de earste stomme e útstaat. Yn 'e 
foarm lERpel kaam sa wer in twilûd foar de bylûdkloft -rp te stean. Om dat te ferhelpen 
waard de r skrast en krige men by einsluten lEpel. 

By de EA-foarmen koe ek noch in oare strategy folge wurde, nammentlik ferkoar
ting fan it twilûd (sjoch § 2.1). By IERpel smyt dat de foarm YRpel op. Mei it koarte lûd 
foar de bylûdkloft liket dy foarm alhiel yn "e es te wezen. Dat is lykwols sa net. In 
koarte y kin yn it Frysk net foar it bylûd r yn itselde wurdlid stean (Veenstra 
(1989,63-64)), dat ferkoarting waard hjir opkeard. 
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2.2.2 IE-foarmen mei brekking 

De ie fan IErappel koc ek brutsen wurde ta ji. De foarmen mei brekking kinne fierder 
opsplist wurde vn foarmen sûnder klamferskowing (§ 2.2.2.1) en mei klamferskowing 
(§ 2.2.2.2). 

2.2.2.1 Sünder klamferskowing 

Yn 'e foarm Jlrappel waard de ûnbeklamme a fan -appel stom en waard dêrnei skrast. 
Dat smiet de foarm JIRpel op; mei it koarte lûd i foar de bylûdkloft -rp wie dêr gjin 
spyn oan te befinen. Likegoed koe JIRpel fierder ferienfâldige wurde ta Jlppel. De oer-
gong fan jirpel neijippel hat faaks ynearsten syn beslach krige yn affektyf taalgebrûk. 
Ferienfâldiging fan bylûdkloften is dêr moai gewoan en it fait op dat r en /, de 'swakste' 
bylûden. derby yn 'e regel belies jaan moatte. Tink bygelyks oan 'e eigennamme 
Durk(je) mei dêrnjonken de flaaifoarm Dukke of Dukky. 

Der hat sa by de tiid lans sa't it liket in algemiene oanstriid west om de r yn 'e 
twawurdliddige farianten fan ierappel wei te litten (ferl. § 1.2). De dialektenkêtes 
wize út dat de r hyltyd mear belies jout: earpel > eapel, ierpel > iepel en jirpel >jip-
pel. De earste twa oergongen binne it âldst en hawwe op dit stuit folslein har be
slach krige: de léste enkête smyt gjin foarmen mei r mear op (ôfsjoen fan 'e 
net-Fryske tongslaggen). De léste oergong liket jonger te wezen. Dat ferskil strykt 
mei ús ferklearring foar it skrassen fan 'e r. yn 'e earste twa gefallen soe dat allin-
nich wêze, om't in lang lûd net foar de bylûdkloft -rp stean mei, yn it léste (moolk) 
omreden fan affekt. 

2.2.2.2 Mei klamferskowing 

Yn it neikommende sille wy gear oer de IE(ji)-foarmen mei klamferskowing. Earst be-
hannelje wy yn § 2.2.2.2.1 de klamferskowing sels en dêrnei, yn § 2.2.2.2.2, de ûntjou-
wingen dy't har beslach krige hawwe nei de klamferskowing. 

2.2.2.2.1 Klamferskowing 

At wy de IE(ji)-foarmen mei klamferskowing besjogge, dan komt alderearst de fraach 
op, yn hokker stadium fan 'e ûntjouwing oft dy ferskowing west hat. Yn it skema binne 
wy der fan útgien dat ien en oar syn beslach krige hat nei de brekking. It w ichtichste ar-
gumint foar dy kar is, dat brekking him yn beklamme wurdlidden oppenearret. Der 
komme ús mar twa mooglike tsjinfoarbylden yn 't sin. nammentlik skoarstien 
[skwas(t)janj en -tjin (yn trettjin, fjirtjin ensfh.). It giet yn beide gefallen om it twilûd 
ie tusken t en n yn. It feit dat wy hyltyd te krijen hawwe mei in stomme e kin der op 
wize. dat wy hjir hielendal gjin brekking oannimme hoege; it twilûd ie kin ferkoarte 
wêze ta / [i], dat op syn bar yn it ûnbeklamme wurdlid taj<? wurden is. ferlykje kof/e (< 
kojfy). kwestje (< kwesty), jidje (<jiddy) (sjoch Visser (1992)). 

It foarkommen fan 'e foarm ieRAppel, mei klamferskowing mar sûnder brekking. 
soe in oanwizing jaan kinne foar de oare folge. De iene opjefte fan dy foarm op kaart 2 
is lykwols fertocht. om't er buten it klamferskowingsgebiet fait. 
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De tvvadde fraach is wêrom oft Jlrappel überhaupt klamferskowing ta jiRAppel ûn-
dergien hat. Dér is aldergeloks wat mear oer te sizzen. 

Miedema (1987) bringt de klamferskowing yn ierappel yn ferbân mei de klamfer
skowing yn plaknammen op -aard lykas Burdaard (út Berdawerth), en Hakkaard (út 
Hokawerth). dêr't Naarding yn 1962 in stúdzje oan wijd hat. Naarding neamt oars as 
oare foarbylden ek noch plaknammen op -aam (Menaam út Menaldum) en skaainam-
men lykas Buwalda en Sibrandi. Miedema heakket dêr de soartnammen snein (út sen-
nendei). wrâld (út wendde) èn ierappel oan ta. Yn al sokke trijewurdliddige wurden 
moat de klam fan it earste wurdlid nei it middelste ferskood wêze. 

Buten de foarbylden dy't Miedema en Naarding jouwe, kin faaks noch op 'e neikom-
mende losse gefallen wiisd wurde: FerWERder(adiel) (nj. FERweri), TyTSJERK-
ster(adiel) (nj. TYtsjerk), balSFJUrrich. Apart binne grouWÉlich (nj. GROUwel(je)), 
maiiDÉlich (nj. MANde) en faaks keLEAre (njonken en út GOAlera); dêr korrespon-
dearret it beklamme lange <?e-lûd mei in stom lûd yn 'e grûnwurden c.q. de njonken-
foarm. Hoe't ien en oar hjir krekt syn beslach krige hat, is ús op dit pas net dúdlik. 
Gewoanwei kin in wurdlid mei in stom lûd gjin klam drage. Moolk is it stomme lûd 
earst 'fersterke' ta in fol lûd en hat it doe de klam oanlutsen. Systematyske klamfersko
wing nei it middelste wurdlid hat men yn guon hoeken fan Fryslân yn lânnammen fan il 
slach tretTlEne (nj. TREttjinne oarsearne), fjirTlEne (nj. FJIRtjinne), fyjFlEne (nj. 
FYFtjinne). Sjoch dêr oer Breuker (1978,22).' 

Oer it wêrom fan dy klamferskowing binne Naarding en Miedema neat te dúdlik. 
Beide suggerearje dat men by brekking in soartgelikense klamferskowing obstrewearje 
kin (Naarding (1962.55), Miedema (1987,121)). Dat jout net folie eigenskip. At it by 
brekking al om klamferskowing giet, dan kriget dy syn beslach yn ien en itselde wurd
lid. Dêrfoaroer giet it hjir om ferskowing fan it iene nei it oare wurdlid. 

Wy soenen hjir Ieaver út wolle op in ferklearring yn termen fan wurdlidgewicht. 
Sa't wy hjirboppe al sein hawwe, is de gearsetting ierappel al rillegau ûntrochsich-
tich wurden. Dêrtroch koe it wurd net allinnich alderhanne lûdferoaringen ûnder-
gean, mar koe it klampatroan ek feroarje. Gewoanwei fait yn in gearsetting de klam 
op it earste lid (FYTSbân, DRANKslij, SLIEPkeamer, ensfh.). Doe't ierappel ienkear 
syn gearsettingsaard kwytrekke wie, joeeh it him nei it klampatroan fan net-gear-
stalde wurden. 

Wy nimme oan dat yn talen lykas it Frysk it plak fan 'e klam yn net-gearstalde wur
den útgietby it 'gewicht" fan 'e wurdlidden (Hayes (1981)). De klam komt at itheal kin 
telâne op it 'swierste' wurdlid. In wurdlid dat útgiet op in koart lûd telt as lichter as in 
wurdlid op in lang lûd, in twilûd of in koart lûd + in bylûd. Foar in pear resinte artikels 
oer klam en wurdlidgewicht yn it Hollânsk (dêr't it Frysk nei alle gedachten net folie 
fan ôfwykt datoangeande), ferwize wy nei Hermans (1993) en Zonneveld (1993). 

Hoe kinne wy dit no tepas bringe by de oergong fan Jlrappel nei jiRAppel'? Yn § 2.1 
hawwe wy al opmurken dat yn net-gearstalde wurden einichste stomme e of stomme e 
+ bylûd ynearsten net meitelt by de wurdlidferdieling. dus ek net foar wurdlidgewicht/ 
klam. Fan 'e twa wurdlidden yn jirappel dy't sa oerbliuwe, te witten JI (op in koart lûd) 
en RAP (op in koart lûd + bylûd). is de léste it swierst. Dêr wurdt de klam oan tawiisd. 

No is it sa, dat klamferskowing him net oeral foardien hat (sjoch § 2.2.2.1 en de kaar
ten). It fait jin op, dat oeral dêr't apel sein wurdt, mei in lange a, de klam yn ierappel 
ferskood is. Yn § 2.1 hawwe wy der op wiisd dat it lûd fan it twadde lid fan ierappel 
hjoeddedei altyd koart is. Wy hawwe dat dêr smiten op 'e ynfloed fan it Hollânsk. mar 
men soe ek úthâlde kinne dat de a fan ierappel yn it a/;c/-gebiet oarspronklik lang wie. 
Dan soe it superswiere wurdlid RAAP de klamferskowing faaks twingend makke 
hawwe kinne. Dy oannimming binne twa mooglike beswieren tsjin. Hjoeddedei is de 
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ferdieling apel-appelrûchwei noardeast-oarsearne (§ 2.1). wylst dy fan klamferskowing 
- gjin klamferskowing noard-súd is (sjoch de kaarten, foaral kaart 1); mar dat kin ear-
tiids oars west hawwe. Boppedat soe men ferklearje moatte wêrom't it lange lûd fan -a-
pel yn jiRApel ferkoarte is yn 'e hoeke dêr't de foarm apel oars hoekhoden hat. Wy litte 
de mooglikheid fan in ferbân tusken klamferskowing en de lingte fan 'e a hjir iepen. 

By de plaknammen op -aard, ensfh. is in selde klamferskowing te sjen. Nim byge-
lyks de namme Hakkaard. De Aldfryske grûnfoarm Hoka-werth ferlear syn gearset-
tingskarakter. It folie lûd fan it oarspronklike twadde lid -werth waard stom. Dat 
betsjutte dat -erth ynearsten by de wurdlidferdieling net meitelde, dat it' yn it twadde 
wurdlid bedarre en dêr mei a gearraande ta it twilûd au. Fangefolgen waard dat wurdlid 
swier en waard dêr de klam oan tawiisd. Dêrnei loek Hokkauwerd gear ta Hakkaard 
(ferl. haad út hauwed út haved). 

Sa't wy yn § 2.2.1 en § 2.2.2.1 sjoen hawwe, koe de klam lykwols ek op it earste 
wurdlid stean bliuwe. Yn "e foarmen IErappel en Jlrappel ûntstie dêrtroch in konflikt 
tusken it klampatroan ('gearsettingsklam') en it net-gearstald wezen; op grûn fan dat 
léste soe men nammentlik klam op it twadde wurdlid ferwachtsje en yn guon dialekten 
bart dat dus ek (sjoch hjirboppe). In oare manier om IErappel/'Jlrappel yn 't lyk te brin
gen mei it patroan yn net-gearstalde wurden is it stom meitsjen fan it folie lûd fan it 
twadde wurdlid, en dat is yn oare dialekten bard. 

Miedema (1987.120-121) lit sjen dat men by de plaknammen hjirboppe deselde twa 
strategyen obstrewearje kin, of it stom meitsjen fan it folie lûd fan it twadde wurdlid. 
dat dan weifalt (BRITSwerd, HOKwerd, LANGwerd) of klamtawizing oan it twadde 
wurdlid. mei dêrnei gearlûking (BritSAARD, HokKAARD. LangAARD). 

2.2.2.2.2 De ûntjouwing nei de klamferskowing 

N'ei't de klam ferskood wie nei it middelste wurdlid. koe it ûnbeklamme koarte lûd / fan 
jiRAppel stom wurde. Sa ûntstie de foarm jeRAppel. 

Wurden dy't mei de lûdkloft j'<?- begjinne. binne der yn it Frysk mar in bytsje. De 
kombinaasje fan it swakste lûd, de stomme e. mei ien fan 'e swakste bylûden, it heallûd 
/', liket oan it wurdbegjin mar min te wollen. De iennichste foarbylden binne. better net 
te witten, Jehannes, Jehova(-tsjûge), jenever, Jeruzalim, jewiel, Jeropa en je staal. It 
giet dêr hyltyd om frjemde wurden, dêr't de stomme e út in fol lûd ûntstien is. Yn 'e 
léste twa gefallen. Jeropa (út Eropa út Urapa út Europa) enjestaal (út Frânsk estale), is 
de j ûnoarspronklik; foar 't neist is áej dêr tafoege om it wurd net mei in stomme e be
gjinne te litten. 

It docht jin gjin nij, dat besocht is om it swakke wurdbegjin je yn jeRAppel by te hel
pen. Dêr binne twa strategyen by te baat nommen. 

Yn it foarste plak koe / fersterke wurde ta g. Dat smiet de foarm geRAppel op. It is 
grif net tafallich dat de fersterke j as g oan 't ljocht komt. De wichtichste feroaring dy't 
de ƒ ûndergie, wie de oergong fan heallûd nei bylûd. It bylûd dat de measte skaaimerken 
mei j mien hat, is de rûzer g. Dy komt lykwols yn it Frysk oan it wurdbegjin net foar en 
wurdt troch de wei fan in minimale oanpassing ta de ploffer g. 

In ferlykber foarbyld is de foarm geloazje foar haloazje (sjoch WFT IX s.v. har-
laazje). It ûnbeklamme koarte lûd a yn haloazje moat earst stom wurden wêze; sa ûnt
stie de lûdkloft he- (heloazje). Dy kombinaasje fan it swakste bylûd (h) mei it swakste 
lûd (stomme e) is ferbean. In ûnbeklamme koart lûd nei h wurdt yn 'e regel ek net stom; 
sa kin hameie, hameie net mei in stomme e yn it earste wurdlid útsprutsen wurde. By 
haloazje is dat sa't it liket dochs bard. mar de ferbeane lûdkloft he- moast dêrnei byhol-

295 

wumkes.nl



Jarich Hoekstra, Khias van der Veen. Durk Veensfra. Willem Visser 

pen wurde. Wy soenen úthâlde wolle dat de h earst skrast waard en dat it ûnmooglike 
wurdlid e- reden waard troch der it swakste bylûd. y', foar te setten (ferl. jestaal en Jer-
opa hjirboppe). Dyy' sil lykwols, krekt lykas by jeRAppel. gaueftich fersterkc wêze ta g. 
Spitigernôch is it tuskenstadiumje/oaj/'e net oerlevere, mar in streekrjochte ôflieding 
fan heloazje nei geloaz.je leit fonologysk minder yn 'e reden. Hooper (1976,199-200) 
neamt in soartgelikens ferskynsel fan begjinfersterking yn it Spaansk; Spaansk hielo 
Lyelo] 'iis' en huevo [weßoj 'aai', mei de heallûden y en w, kinne ek útsprutsen wurde 
as [yeloj en [gweßo], mei de rûzers v en gw. 

Yn it oarde plak koe in foech omsetting (metatesis) fan j en r syn beslach krije. 
Derby waard jeRAppel ta reJAppel. Dy léste foarm koe troch it útstjitten fan 'e stomme 
e fierder redusearre wurde ta rjappel. It hoe en het fan dizze metatesis is ús op dit pas 
neat te dúdlik, mar men kin der op wize dat mei kombinaasjes fan stomme e en r wol 
gauris omsetting anneks is (ferl. kenvei - krewei, prebearje - perbearje. bretaal -
pertaai). 

Fokkema (1952.20) wiist op in omsetting dy't hjir op liket. Hy merkt op dat it Ald-
fryske wurd wrald gauris stavere wurdt as ruald of rwald. De foarm wrald moat ûnt-
stien wêze út WEralde, dat troch klamferskowing ta weRALde waard. It ûnbeklamme 
koarte lûd fan it earste wurdlid is stom wurden en koe dêrnei weifalle. Dat smiet de be-
gjinkloft UT-, mei it twalippige heallûd w, op. Dat is in ferbeane kloft. Dy kin byholpen 
wurde troch it heallûd w te fersterkjen ta in bylûd, te witten de rûzer w. Soks late by ein-
sluten ta de hjoeddeiske Fryske foarm wrâld. De staveringen dy't Fokkema sinjaleurret, 
litte sjen dat der ek in oanstriid west hat om de twalippige w en de r om te setten. 

3. By einshiten 

Yn dit artikel hawwe wy it wurd ierappel fan dialektologyske en histoarysk-fono-
logyske kant besjoen. De macht oan farianten dy't dat wurd yn it Frysk hat, makket it ta 
in nijsgjirrich Onderwerp fan ûndersyk foar dialektolooch en fonolooch. De foarmen 
litte in hyltyd fierdergeande reduksje fan 'e oarspronklike gearsetting sjen: it wurd 
wurdt semantysk ûntrochsichtich, ferliest syn morfologysk gearstalde karakter en jout 
him fonologysk wat langer wat mear nei it patroan fan net-gearstalde wurden. 

De léste dialektenkête wiist út dat de dialektyske spried fan 'e foarmen de léste 
trijefearns ieu moai stabyl bleaun is. Binnen de ûnderskate dialektgebieten kinne lyk
wols noch wol in stikmannich feroaringen obstrewearre wurde. Njonken it opdûken fan 
in ynsidintele nije foarm lykas gerappel falie benammen twa ûntjouwingen op: (i) it 
opkommen fan 'e foarm r(e)jappel yn 'e Noardeasthoeke en (ii) it hyltyd mear weiwur-
den fan 'e r, folslein yn eapel en lepel en moai faak ynjippel. It soe aardich wêze om 
oer in diel jierren ris nei te gean, ynhoefier't de jippel-fo&rmen de jirpe/-foarmen dan 
ferkrongen hawwe, en ek, oft de /r/?<?/-foarmen. dêr't no noch gjin f'/?pe/-foarmen njon
ken fûn binne. oan dat proses fan r-útfal meidien hawwe. 

Yn 'e foarmen fan it wurd ierappel komt fierders de âlde dialektyske tsjinstelling 
ierde - earde moai oan 't ljocht. 

In oare nijsgjirrige dialektyske tsjinstelling dy't út 'e foarmen fan it wurd ierappel 
nei f oare n komt, is dy fan al of net klamferskowing. Nei oanlieding dêrfan hawwe wy 
yn dit stik spesjaal omtinken jûn oan klamferskowing yn trijewurdliddige, net-gear
stalde foarmen. Wy hawwe besocht om dêr in ferklearring foar te jaan, mar it ferskyn
sel is dialektgeografysk en fonologysk nedich yngeander ûndersocht. 
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