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ium/nary 

The 18th Century phonetic and morphologicalproces of West Frisian 'breaking' was 
supposed to be lacking in the peripheral West Frisian dialects of the town of Hinde-
hopen, the ones of the islands Schiermonnikoog and Terschelling and in the south-
western part of the mainland language area, the 'Súdwesthoeke'. It was hitherto 
îhought that these dialects showed traces of an older late Old Frisian shortening pro
ces. This shortening theory however did not explain the spontaneous fronting of [o] 
and [o] in the dialects of the Súdwesthoeke exactly in words corresponding to 
breaking' in the other mainland dialects and some other minor features. 

Fiere the focus is upon the dialects of the Súdwesthoeke and Terschelling. It appears 
•hat the phonological results of 'breaking' of [u.3] and [0.3] (in mainland Frisian 
[wo] and [waf) correspond fairly regularly to palatal [ó] and [5] in the Terschelling 
and some Súdwesthoek dialects and to [ö] en [œ] in the rest of the Súdwesthoeke. The 
phonological status of [ó] and [à] has not been noticed sofar in West Frisian phono-
iogy. There are no other historica! or synchronie explanations for the distribution of 
'hese phonemes then 'breaking'. A palatal pronunciation of the second element of the 
'breaking' diphthong ([wó] and [wá]) was furthermore found in mainland dialects 
adjacent to the Súdwesthoeke. The distributional correspondence between the 'break
ing' diphthongues and the palatal sounds, the geographical continuüm of single pal
atal sounds and palatal second elements in dialects showing 'breaking 'diphthongues' 
and some disadvantages of the shortening theory lead to the conclusion that 'break
ing'has, in its primary stage, also taken place in the dialects of the Súdwesthoeke and 
Terschelling. The phonological outcome of the phonetic 'breaking' process appears to 
be different from the one in the mainland dialects. 

The dialect of Hindeloopen shows neither traces of 'breaking' nor of systematic 
shortening. Some cases of words with [ö] and [œ] may be due to borrowing. Onlyfor 
the dialect of Schiermonnikoog the shortening theory seems to offer a better explana-
tion of the synchronie and scarce historicalfacts. 

1. Brekking yn de rânedialektenfan it Westerlauwerske Frysk 

ien fan de opfallendste fonologyske en ek fonetyske ferskynsels yn it moderne Wes
terlauwerske Frysk (Wlfr.) is de saneamde brekking. Mei de brutsen twilûden bedoele 
wy de rige fjl], [JE], [wa] en [wo]. Hja binne ûntstien út de delgeande twilûden [i.a], 
[l.s], [0.3] en [u.a] en wikselje dêr faak morfologysk mei, lykas yn stien ~ stjinnen2 of 
stoel ~ stuoltsje. Yn de Fryske dialekten dy't oan de râne fan it taalgebiet praat wurde, 
Hylpersk, Skylgersk - omfiemjende it Aastersk (Aast.) en Westersk (West.) - en it 
Skiermûntseagersk, fine wy de beskreaune opgeande brekkingstwilûden net, bgl. 
Aast. stien ~ stinnen, stoel ~ stollen. Boppesteande jildt foar it Súdwesthoeksk (Swh.) 
foar in part: yndie komme dêr de twilûden [wa] en [wo] net foar, mar [ji] en [je] faak 
al. bgl. stoel, stallen; stien, stjinnen. It Swh. hat (of hie) lykwols foarmen dy't derop 
wize kinne soene dat de twilûden [ji] en [je] net autochtoan binne, mar it gefolch 
binne fan lettere ûntliening út it oanswettende Klaaifrysk.1 Foarbylden binne: bennen 
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foar bjennen (meartal fan bean), hemmen foar bjemmen (meartal fan beam) (Hof 
1933, 31), strutte < * stritte (foar Klaaifrysk strjitte). Yn de frisistyk binne twa fer-
klearrings yn omrin foar it ferskil tusken Klaaifrysk oan de iene kant en Swh., Skyl-
gersk, Hylpersk en Skiermûntseagersk oan de oare kant. De earste is dat dy léste 
groep fan dialekten wol brekking hân hat, mar de brekkingstwilûden letter wer 
ferienfâldige hat. De twadde, op dit stuit gongbere, is dat de rânedialekten nea brek
king hân hawwe en dus in oare ûntjouwing as it Klaaifrysk trochmakke hawwe. Yn dit 
artikel besykje ik sjen te litten dat yn alle gefallen foar it Skylgersk en Swh. de earste 
ferklearring better te plak is. 

JJ. Hof (1933,114) wie fan betinken dat it Swh. àl brekking hân hie, mar dy letter 
wer opjûn hie troch útstjit fan [w] en somtiids [j]. Hof hat it yn it ferbân fan it Swh. oer 
in ûndúdlike foarslach dy't er mient te hearren en in oerbliuwsel fan de útstjitten [w] 
of [j] wêze soe (Hof 1933,14). Knop (1954,45,47) hat it foar it Skylgersk oer monof-
tongearring fan in opgeand twilûd, dêr't it earste part by 'geresorbeerd' is (s. 269). Hy 
is net botte eksplisyt, mar ik meitsje derút op dat Knop dêr lykas Hof útgiet fan brek
king mei dêrnei útfal fan it earste lid. Op side 141 lykwols beskriuwt Knop de teory 
fan de 'crescendo-intensivering'. Yn it sok dêrfan hâldt er út dat opgeande twilûden 
net needsaaklik binne om op de Skylger foarmen mei koarte ienlûden út te kommen. 
Yn dat gefal - sa is myn lezing fan Knop wer - soene de koarte ienlûden yn it Skyl
gersk streekrjocht en dus sûnder brekking út de lange lüden ûntstien wêze. Dat, it is 
wat my oanbelanget net dúdlik oft Knop no al as net fan in tuskenstadium fan brek
king fan delgeande twilûden útgiet om op de tsjinwürdige Skylger foarmen út te kom
men. 

Miedema (1958) wie it net mei Hof syn idee fan de ferienfâldiging fan brekkings
twilûden yn de rânedialekten iens en kaam mei it idee fan de ferkoarting op 'e lappen. 
Sûnt liket binnen de Fryske dialektology ienriedichheid te bestean oer it idee dat de 
Wlfr. rânedialekten gjin brekking hân hawwe (sa Fokkema 1969a, 244-245 en resinter 
noch Hoekstra 1988, 51). G. van der Meer hat yn 1977 (s. 19-21) Miedema syn idee 
fierder útwurke en derby in op himsels nijsgjirrige teory ûntwurpen foar it ferklearjen 
fan de morfonologyske fariaasje lykas dy te finen is yn de foarbylden hjirboppe út it 
Aastersk en Swh. Kearn fan Van der Meer syn ferhaal is dat it giet om ferkoarting yn it 
let-Aldwestfrysk. Ferkoarting fine wy oars ek wol yn it Aldfrysk en it hat syn spoaren 
efterlitten yn de moderne Wlfr. tiidwurdferbûging, bgl: sliepe, hja slept; liede, hy let. 
De fariaasje yn de rânedialekten moat neffens Van der Meer ferklearre wurde út it let-
Aldfryske fokalisme wei, bgl. 

Afr. 
stol ~ * stollen 
dösa ~ *doske 
bæm ~ hemmen 

> 
> 
> 

Swh. 
stoel ~ stullen 
doas ~ döske 
beam ~ b(j)emmen 

De moderne geografyske sprieding fan de koarte ienlûden soe derop tsjutte dat de 
morfologyske ferkoarting earder yn it hiele Frysk algemien wie (en dus ek oan de 
rânen) en letter yn it sintrum troch de nijere brekking ferkrongen is. 

Yn 1990 (s. 264-265) hat W. Visser weromgrypt op it oarspronklike idee fan Hof, 
nammentlik dat de koarte ienlûden yn it Súdwesthoeksk út brekkingstwilûden ûnt
stien binne. Visser lit binnen it ramt fan de partikelfonology sjen dat soks teoretysk ek 
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moe slik is. Hy brûkt de opmerkings fan Hof as ûnderstreking foar syn teory, mar hif-
ket vn dat artikel net de oare teory fan de streekrjochte ferkoarting, sa't Miedema en 
Van der Meer dy sketst hawwe. Dy har teory is lykwols ek net alhiel sûnder beswie-
ren. 
1. De lûding dy't fan dy ferkoarting it gefolch wêze soe, strykt net mei dy't wy kenne 

út oare gefallen fan Aldfryske ferkoarting: liede ~ let mar kies ~ kizzen 
i Swh./Warns) ynstee fan *lit of *kez,zen. No is dit beswier noch oer te sljochtsjen. 
Sokke ferkoartings yn de tiidwurden binne frij algemien yn alle Fryske dialekten 
en nei alle gedachten al ier-Aldfrysk en dus aardich âlder as de ferkoarting dêr't it 
ús hjir om giet en dy't let-Aldfrysk wêze soe. Ik lit dit punt hjir dan ek fierder 
ge wurde. 

2. In wichtiger beswier is dat de lüden dy't út de ferkoaring ûntstien wêze soene, net 
altyd mear de ferwachte fierdere ûntjouwing trochmakke hawwe, lykas dy fan /e/ 
> /1/ foar nasalen, bgl. (ik) bin < Afr. ben, nest bennen < * bennen < Afr. *bænen 
'beane'. Yn it noarden fan Fryslân komme foarmen as bjimmen en bjintsjes oars 
wol foar (mûnlinge meidieling Willem Visser). Tagelyk komme nêstinoar ek kinne 
- kenne, swimme - swemme, mim - mem foar. Dat, ek dit argumint is noch net al te 
driuwend. 

3. Mear opmerklike gefallen binne dy fan morre 'muorre' en bor- 'buor-' yn it Aas-
tersk. De brutsen foarm yn it Wlfr. is in gefolch fan in fertwilûding fan Afr. /u:/ ta 
u.s/ foar /r/. De /wo/ is dus net ûntstien út in Afr. /o:/, lykas yn de oare gefallen, 

bgl. Afr. stol, en dus kin de Aast. /o/ ek net út ferkoarting fan in Afr. /o:/ ûntstien 
wêze. Ferkoarting fan /u:/ of /u.a/ ta /o/ is yn Van der Meer syn teory net oan 'e 
oarder. De foarm morre liket folie mear op in foarm as [mats], súdwestlik ek wol 
[mots], 'moatte', mei brekking en oanslutend absorbsje fan de bilabiale [w] nei de 
labiale [m]. 

4. As de foarmen mei in koart ienlûd it gefolch fan in frij algemiene let-Afr. ferkoar
ting wêze soene, soene wy sokke foarmen mei ferkoarting ek rûnom yn de oarkon-
den en de iere Midfryske boarnen ferwachtsje meie. Praktyk is dat sokke foarmen 
yn dy boarnen amper te finen binne (ferl. taheakke 5). 

5. Myn wichtichste beswier is dat Van der Meer gjin ferklearring jout foar de palata-
lisearring yn it Swh., lykas skunnen en sköle. De palatalisearring is by wurden dy't 
yn it Klaaifrysk [wo] hawwe algemien, mar by wurden mei Klaaifrysk [wa] net 
trochfierd yn it uterste westen en easten fan it Swh. (Miedema & Steenmeijer-
Wielenga 1972, 32). Wêrom soene de yn it let-Aldfrysk troch ferkoarting ûntstie-
ne /o/ en lol yn it Swh. al spontaan palatalisearje en de oare /o/'s en /o/'s net? 

Gearfetsjend wurde wy konfrontearre mei twa teoryen: 

1, De teory fan de streekrjochte ferkoarting út lange ienlûden yn in let-Aldfrysk sta
dium (Miedema en Van der Meer), dêr't in pear beswieren tsjin besteane. 

2. De teory fan de ferienfâldiging fan brekkingstwilûden yn de dialekten fan de Súd-
westhoeke, Hylpen, Skylge en Skiermûntseach. Hof jout hjir winliken in pear 
oanwizings foar en Visser hat it idee teoretysk ûnderboud, mar der is net in fol-
slein ferhaal dat alle aspekten en ferskillen fan de oanbelangjende dialektfoarmen 
yn ien ramt set. 

Troch ûndersyk nei de dialekten fan Skylge en guon Súdwesthoekske dialekten koe ik 
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nije fonetyske en fonologyske feiten oan de diskusje taheakje. It giet derby om sa-
neamde mûllearre lol- en /o/-klanken. Tt aard fan dy foar it Frysk bysûndere lüden sil 
vn § 2 taljochte wurde. Yn § 3 behannelje ik dan de distribúsje fan dy fonemen yn it 
Skylgersk, benammen yn ferbân mei it foarkommen fan brekkingstwilûden yn it 
Klaaifrysk. Yn § 4 jou ik in oersjoch fan de sprieding fan mûllearre /o/- en /o/-klanken 
yn it hiele Westerlauwerskfryske taalgebiet. Yn § 5 wurdt besocht om út de lûdleare 
en de útspraak wei in ferklearring foar it ferskynsel te jaan. Ta beslút jou ik yn § 6 in 
skets fan hoe't brekking en mûllearring ûntstien binne en gearhingje yn it Swh. en 
Skylgersk. Yn § 7 en 8 wurde de dialekten fan Hylpen en Skiermûntseach, dy't har 
dochs wol oars hâlde, noch behannele. 

2. Mûllearre /o/-fonemen yn de Skylger dialekten 

Yn it jier 2001 haw ik fonetyske transkripsjes makke fan materiaal dat sammele wie 
foar it projekt Fonology en morfology fan Fryske dialekten (Veenstra, 1989). By it 
ôfharkjen fan de Westskylger opname by it item foet hearde ik in opmerklik lûd yn it 
meartal fotten. Ik ha dat úteinlik te plak bringe kinnen as 'mûllearre' of 'fronted' /ó/.4 

Sokke mûllearre lüden binne bygelyks goed bekend út it Amsterdamsk. It komt dêr 
foar yn wurden as man 'man', son 'sinne' of mot 'spul'. Ek yn de rest fan Noard-Hol-
lân komt dy mûllearre /o/ foar.5 In mûllearre lûd ûntstiet troch de tonge noch by it 
útsprekken fan it lûd al nei de tosken ta te bewegen. Soks is útsoarte by neikommende 
dentale bylûden oan 'e oarder. De term 'mûllearring' wurdt oars yn de frisistyk ek wol 
brûkt foar de benammen Wâldfryske útspraak fan [wa] en [wo] as [ja] en [jo], lykas 
yn bjartsje 'boartsje' enfjotten 'fuotten'. Dat ferskynsel is hjir net bedoeld. 

Utgeande fan dy waarnimming haw ik yn Roggen syn wurdboek it wurd foet op-
socht. Roggen (1976, XIII) ûnderskaat yn syn wurdboek nammentlik fjouwer koarte 
o-lûden, dêr't de feitlike ynhâld my lang ûndúdlik fan wie. Hy jout gjin beskriuwing 
mar wol in pear foarbylden, dy't my yn alle gefallen net dúdlik makken dat it dêr om it 
skaaimerk fan de mûllearring gie. By it meartal fan foet jout Roggen ien fan syn twa 
spesjale o-lûden oan. Ik kaam sa ta de konklúzje dat Roggen ûnderskie makket tusken 
al en net-mûllearre lol, mei in iepen fariant en in sletten fariant. Nêstinoar steane dus 
yn it Skylgersk [o] ~ [ó] en [o] - [ó]. 

Smit (1960, 357) merkt yn it Skylgersk ek it foarkommen fan in pear aparte o-
lûden op "dêr't ik gjin fonetyske biskriuwing fan bisykje sil". Hy skriuwt dat dy apar
te lüden benammen, mar net allinnich, foar /r/ foarkomme en, om't se net allinnich 
oan ien fonetyske omtekst bûn binne, dus "ôfsûnderlike fonemen binne". Knop 
(1954,XV-XVIIen26ff.) seit neat oer de mûllearring fan [o] en [o]. 

Om it ferskynsel fan de mûlearring yn it Skylgersk better te begripen, haw ik in 
hiele rigele foarbylden dêr't Roggen de mûllearre fonemen by opjout, út syn wurd
boek fiske en op in rychje set nest de Fryske, Hylper en West-Fryske foarm. De Hyl-
per foarm is bedoeld as in foech kontrôle fan in oar dialekt mei ûndersteld missen fan 
brekking. It West-Frysk haw ik taheakke om't dat dialekt ek mûllearre lüden hat en 
om't it West-Frysk ek ferskate gefallen hat fan de wikseling [o]~[ö], dêr't wy yn de 
Súdwesthoeke mei te krijen hawwe. Ik woe sa neigean oft der ek sprake wie fan fer-
bannen tusken dy dialekten oan beide iggen fan de Iselmar.6 

Alle foarbylden mei mûllearre o-lûden haw ik yn taheakke 2 en 4 jûn. As ferliking 
haw ik yn taheakke 1 en 3 foarbylden jûn mei de 'gewoane' [o] en [o]. 
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3 Distribúsje fan de mûllearre o-fonemen yn it Skylgersk 

Troch it wurdboek fan Roggen binne wy oer de distribúsje fan mûllearre lüden it beste 
op "e hichte foar it Aastersk. Ik sil dat dialekt datoangeande it wiidweidichst behannel-
ie. Yn it projekt Fonology en morfology fan Fryske dialekten wie it Westersk ek ferts-
iinwurdige. Yn de dialektgeografyske oersjoggen is dat dialekt dan ek meinommen. It 
slút oer it ginneraal by de patroanen dy't yn it Aastersk fûn binne oan, al liket de mûl-
learring by de ynformant foar it Westersk wat faaier as by de ynformant foar it Aastersk. 

Foar /r/ komme eins inkeld de mûllearre lüden foar (ferl. Smit, hjirboppe) en der 
kin dus steld wurde dat dêr sprake is fan posisjonele farianten fan fo] en [D] .7 Alle oare 
gefallen fan /67 en hl steane foar dentale bylûden. Yn dy oare posysjes binne folsleine 
minimale pearen ek min te finen, mar wol foarbylden fan it foarkommen fan beide 
fonemen yn ferlykbere fonologyske omtekst: 

[o] ~ [ó]: bolle ~ stollen 'bolle', 'stuollen' 
[o] ~ [ó]: boltsje -fóltsje 'boltsje' 'foaltsje'. 

Ik wol mei Smit dus úthâlde dat [ó] en [o] - útsein foar /r/ - gjin posisjonele farianten 
fan o en hl binne, mar selsstannige fonemen. 

Der bestiet gjin relaasje tusken it foarkommen fan de mûllearre fonemen en de 
fariaasje tusken lul Jol, hl, /ö/ en /œ/ yn it West-Frysk. Tige yn it each fallend is dêr-
foaroer de grutte oerienstimming fan it foarkommen fan mûllearre fonemen yn it Aas
tersk mei brutsen twilûden yn it Klaaifrysk, en wol sa dat Aast. [ó] strykt mei Klaai-
frysk [wo] en Aast. [ó] mei Klaaifrysk [wa]. De oerienkomst is net folslein, mar in 
protte ferskillen binne goed te ferklearjen.8 Tagelyk fait wol op dat in pratte gefallen 
dêr't it Klaaifrysk brekking hat, net yn it listje foarkomme. It Aastersk hat de morfo-
nologyske fariaasje yn in grut oantal gefallen opheft, lykas yn: doaren 'doarren', 
hoazen 'hoazzen',schoeien 'skoallen',koele 'kuolje',/zoeken 'huodden'. 

De beheining fan /ó/ en // ta de posysje foar dentale bylûden leit ek yn 'e reden as 
wy in relaasje mei de brekking sykje wolle. Brekking is ôfhinklik fan it foarkommen 
fan delgeande twilûden (sa ymplisyt ek Visser 1990,262 en ek yn it artikel fan Visser 
yn dit nûmer). En delgeande twilûden binne yn it Frysk sterk bûn oan de omkriten 
foar dentale bylûden, tink mar oan: 

stoel [u.9] ~ stuollen [wo] 
hoed [u.9] -huodden [wo] 
broek [u(:)] ~ broeken [u] 
hoef [u] ~ hoeven [u] .9 

Boppedat is in grut oantal gefallen fan brekking ûntstien krekt yn de kombinaasje fan 
/o en benammen hl + dentale /r/, lykas doarp, koart. Ek dêryn sjogge wy in grutte 
oerienkomst tusken de mûllearre fonemen yn it Skylgersk en brekkingstwilûden yn it 
Klaaifrysk. 

Gearfetsjend: der bestiet in grutte oerienkomst tusken it foarkommen fan brekking 
yn it Klaaifrysk en mûllearing yn it Aastersk. Syngroane fonetyske of fonologyske 
ferklearrings foar de distribúsje fan de al of net-mûllearre fonemen yn it Aastersk 
binne der net. De mûllearing komt net allinnich yn gelikense omkriten as de brekking 
foar, mar ek yn fierhinne deselde wurden. 
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4. Mulle arre fonemen yn de dialekten yn Fryslân 

Op basis fan de fynsten yn it Aastersk haw ik nei de sitewaasje yn de oare Fryske dia
lekten sjoen. Yn de literatuer wurde yn it Frysk net apart mûllearre fonemen ûnder-
skaat (Fokkema 1969b, 203; Tiersma 1999,9-11). It materiaal fan it projekt Fonology 
en morfology fan Fryske dialekten joech de mooglikheid om it foarkommen fan mûl
learre lûden yn de Fryske dialekten neier te ûndersykjen. 

Yn hast alle dialekten komt wolris in mûllearre lûd foar. Foar dentalen bestiet no 
ienkear de oanstriid om it foarôfgeande lûd nei foaren te heljen en dêrtroch kin ynsi-
dinteel as kombinatoaryske fariant wolris in mûllearre lûd ûntstean. Yn ferskate dia
lekten komme mûllearre farianten fan [o], [o] en [a] folie faker foar. [á] is hjir ek mei-
nommen om't it as ferkoarting fan [wa] foarkomme kin. Dêrnêst hawwe guon dialek
ten mûllearring fan it twadde elemint fan it brekkingstwilûd: [wó], [wá]. 

It giet om de neikommende dialekten: 

A) FryskIHollânske dialekten mei [ó] en/of [6]: 
Midslân, It Amelân, It Bilt, Snits, Boalsert 
en mei minder fynplakken: Harns, Frjentsjer, Starum, Boerum. 

B) Fryske dialekten mei benammen [ó], [ó] en/of [á]." 
Westersk en Aastersk, Warkum, Koudum, De Lemmer, Tsjalbert 
en mei minder fynplakken: Jobbegea, Hylpen. 

C) Fryske dialekten mei benammen [wó], [wó] en/of[wá]: 
Makkum, Drylts, Weidum, Akkrum, Aldskoat 
en mei minder fynplakken: Mearum. 

By it beöardieljen fan de mûllearringsgefallen moat ûnderskie makke wurde tusken 
dy gefallen dat mûllearre lûden yn distribúsje oerienkomme mei bratsene lûden yn it 
Klaaifrysk en gefallen dat de mûllearring ienfâldichwei it gefolch is fan in folgjend 
dentaal bylûd. In aparte groep derby binne de gefallen foar /r/. It Klaaifrysk hat in hiel 
soad gefallen fan oarspronklik koarte /o/ foar /r/ dêr't de hl fertwilûde en brutsen is, 
tink oan koart, skoarstien, woarst. As yn dy wurden yn bepaalde dialekten in [ó] stiet, 
kinne wy wol gearhing mei brekking oannimme, mar likegoed ynfloed fan de nei
kommende dentale lx/. Ik haw dêrom ûnderskie makke yn mûllearre lûden dy't: 

1) oerienkomme mei brekkingstwilûden yn it Klaaifrysk en nèt foar /r/ steane, bgl.: 
hoanne, hoazzen 
2) oerienkomme mei brekkingstwilûden yn it Klaaifrysk en àl foar /r/ steane, bgl.: 
koart, woartel 
3) net oerienkomme mei brekkingstwilûden yn it Klaaifrysk en àl foar /r/ steane, bgl.: 
farsk, partsje 
4) net oerienkomme mei brekkingstwilûden yn it Klaaifrysk en ek net foar /r/ steane, 
bgl.: kast, gasp, son(ne) = sinne. 

Yn skift 3 binne it eins allegear wurden mei in oarspronklike /a/. Yn skift 4 is in /o/ 
f aak ûntstien troch rûning fan /a/ > lol foar dentaal. 

As wy ek yn oare Fryske dialekten as it Skylgersk in relaasje tusken mûllearring 
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en brekking oantoane wolle, sille de wurden: 

• in navenant hege skoare hawwe moatte yn it totaal fan skift 1 en 2 
• èn überhaupt gefallen hawwe moatte yn skift 1. 

Skift 1 befettet ommers de eksklusive brekkingsgefallen, dêr't mûllearring him net 
rroch in folgjende /r/ ferklearje lit. Wa't de foarbylden yn taheakke 1 -4 sjocht, sil sjen 
dat de /r/ in hiel wichtige brekkings- en mûllearringsfaktor is. Dialekten mei in soad 
wurden yn skift 4 hawwe mear in algemiene mûllearring lykas it Noard-Hollânsk. Yn 
it getal dat mûllearringsgefallen har beheine ta de posysje foar /r/ (skift 2 en 3) leit it 
net vn 'e reden om oan in ûntstean fia brekking te tinken, ek al steane yn it Klaaifrysk 
in protte fan de brekkingsgefallen foar /r/. 

Op basis fan de ferdieling fan de gefallen mei mûllearring kin in ferdieling makke 
wurde yn in pear groepen fan dialekten, dy't hjirûnder yn kaart werjûn binne. 

Groep 1: Gjin relaasje tusken mûllearring en brekking (swarte en healswarte bol
len) 
Yn plakken mei in swarte bol is de mûllearring yn 'e regel it gefolch fan ynfloed fan 
folgjende dentale bylûden (d.w.s. de mûllearringsgefallen falie yn skift 2, 3 en 4). De 
/r' nimt dêr in grut part fan foar syn rekken, mar net altyd, lykas op 'e Lemmer en yn 
Boerum, dêr't ek frijwat gefallen fan skift 4 foarkomme. Yn oare gefallen is de mûl
learring sels (hast) hielendal bûn oan de posysje foar /r/: dat binne de heal-swarte bol
len. Dat léste skift fan plakken omfiemet allinnich mar Frysk/Hollânske dialekten. 

Groep 2: Mûllearring lit in distribúsjonele relaasje mei brekking én mei neikom-
mende /r/ sjen (iepen bollen op Skylge) 
Yn it Westersk en Aastersk is in substansjeel oantal gefallen te finen yn skift 1, dat 
w:ol sizze, gefallen dy't dúdlik lykop rinne mei de brekking yn it Klaaifrysk. Mar yn in 
net ûnbelangryk oantal gefallen is by de sprekkers yn it ûndersyk de mûllearring sim
pel it gefolch fan de folgjende /r/ (skift 2 en 3). Dat strykt mei wat wy earder fûn hiene 
oer de distribúsje fan de mûllearre lüden yn it Skylgersk. 

Groep 3: Mûllearring lit in sterke distribúsjonele relaasje mei brekking sjen 
(iepen bollen buten it brekkingsgebiet) 
Yn in gebiet oan de rânen fan de Súdwesthoeke (Warkum, Koudum, Tsjalbert) is de 
distribúsje fan de mûllearring fierhinne parallel oan dy fan brekkingsgefallen yn it 
Klaaifrysk (skift 1 en 2). Yn Warkum en Koudum komme eins allinnich de mûllearre 
lüden [á] en [ó] foar as wjergader fan Klaaifrysk [wa]. Foar Klaaifrysk [wo] stiet dêr, 
lykas yn de hiele Súdwesthoeke, yn 'e regel [6]. Ek yn Ychten soene wy soks fer-
wachtsje, mar de mûllearring liket dêr wat minder sterk te wezen.10 

Tsjalbert is bysûnder nijsgjirrich. Yn de gefallen mei Klaaifrysk [wo] is it bilabiale 
earste elemint yn 'e regel bewarre en it twadde mûllearre, bgl. [gwózan] guozzen, 
[kwódn]11 knorren. Mar it earste elemint kin ek weifalle, lykas yn [mors] muorre, 
[tóraks] tuorke. Yn gefallen mei Klaaifrysk [wa] is it earste elemint yn 'e regel 
ferdwûn en stiet meastentiids in [5], lykas yn hoannen en hoazzen. Alhoewol't it dia-
lekt fan Tsjalbert yn 'e regel net ta it Súdwesthoeksk rekkene wurdt. slút it neffens 
dizze gegevens oan by de eastkant fan de Súdwesthoeke, mei Ychten, Eastersee en 
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De Lemmer -

Brekking en mûllearring 
de sitewaasje yn de brekkingskontekst is dy fan Standertfrysk <oa> 

I I brekking 0 mûllearring foar dintalen 

mûllearring yn brekkingskontekst f) mûllearring foar /r/ 

palatalisearring yn brekkingskontekst 

Dolsterhuzen, al hat it foar Klaaifrysk [wo] gjin [ö] mar [wó] of [ó]. 

Groep 4: Mûllearre lüden meitsje ûnderdiel út fan brekkingstwilûden (iepen bol 
len yn it brekkingsgebiet) 
Yn in pear plakken dy't yn in seame om de Súdwesthoeke hinne lizze (Makkum 
Drylts, Weidum, Akkrum, Aldskoat; Mearum docht swak mei) fine wy frijwat gefal 
len fan brekkingstwilûden dêr't it twadde elemint fan mûllearre is. 

As wy de gegevens út Miedema en Steenmeijer-Wielenga (1972, 29-34) en dy út dt 
fonetyske transkipsjes gearfetsje, ûntstiet it neikommende byld fan de sitewaasje yi 
en om de Súdwesthoeke: 
• Yn it Gaasterlân en it gebiet fan De Lemmer oant De Jouwer stiet foar Klaaifrysl 

[wa] in palatale mar net mûllearre [œ] en foar Klaaifrysk [wo] in [ö]." 
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• Op "e west- en de eastflank fan dat gebiet (Koudum, Warns, Molkwar, eastlik Lem-
sterlân en Skarsterlân) leit in seame dêr't Klaaifrysk [wol ek wer as [ö] ferskynt, 
mar [wa] as in mûllearre [ó] of [á]. 

• In oergong nei de dialekten méi brekking foarmet it dialekt fan Tsjalbert: foar 
Klaaifrysk [wa] stiet it op it stânpunt fan de eastlike Súdwesfhoeke, by Klaaifrysk 
f wo] is it twadde elemint faak ek mûllearre en is it earste, bilabiale elemint somtiids 
weifallen: [6] - [(w)ó]. 

• Yn in wide krite om de Súdwesthoeke hinne komme frij algemien [wá] en/of [wó] 
foar. 

Wv sjogge fan buten nei binnen, rekkeneut 'e Súdwesthoeke wei, dus deneikommen-
de rigen: 

[wo] - Lwó] - [ó] - [ö] 
en 

[wa]-[wá]-[5]/[á]-[œ]. 

Gearfetsjend kinne wy sizze dat: 

• Mûllearring benammen yn guon Frysk/Hollânske dialekten foarkomt troch de pala-
talisearjende wurking fan de folgjende bylûden, yn it bysûnder fan /r/. 

• Dat mûllearring yn guon Fryske dialekten oan de bûtenste râne fan de Súdwesthoe
ke en yn in seame dêr fuort omhinne foarkomt yn in dúdlike distrubúsjonele relaas-
je mei brekkingstwilûden (arsearre gebiet op de kaart). By in pear fan dy dialekten 
is yn guon gefallen it bilabiale earste elemint fan it brekkingstwilûd bewarre, yn in 
pear oare dialekten is dat ferdwûn. 

5. Brekking tuskenfonetyk enfonology 

Brekking is in ferskynsel mei in soad gesichten en in protte sa op it each ûnferwachte 
ûntjouwings, dy't frjemdernôch nêstinoar foarkomme. It proses fan fonologisearring 
fan brekkingstwilûden hat ûnderskate útkomsten, dy't mooglik binne troch de fonolo-
gysk wiffe posysje fan dy twilûden. 

Kearn fan myn opfetting is dat brekking as in yn oanlis fonetysk ferskynsel in pro-
dukt opsmyt dat net of mei lijen binnen de stringen fan de foneemfoarrie fan de (Frys
ke) taal past - dus feitlik nije lüden opsmyt - en dêrom oanhâldend bleat stiet oan 
fonologisearring. Dy fonologisearring kin ferskate útkomsten hawwe. 

Brekking hat yn it ferline in produktyf proses west. Derby wiene sawol de sprek-
ker as de harker har der net bewust fan oft it twilûd al of net brutsen wie (ferl. Van der 
Meer 1986, 117). Ik kin net mei wissichheid sizze oft by guon sprekkers de brekking 
noch altyd in produktyf fonetysk proses is, mar audityf bestiet yn guon gefallen 
ûndúdlikheid oft in twilûd yn in brekkingskontekst opgeand of delgeand is .13 

Dy fonetysk bysûndere posysje fan de brekkingstwilûden is benammen te hearren 
by de [wo] en [wa]. It earste elemint is bilabiaal. No komt by guon sprekkers nei 
bygelyks [k] yn oare konteksten ek in bilabiale [w] foar. Dochs is der somtiids ferskil 
te hearren tusken de [w] yn it brekkingstwilûd en in oarspronklike [w]. Dus <koart> 
en <kwart> falie yn de útspraak net by elkenien folslein gear; de earste [w] is dan bila-
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bialer of fokalysker as de twadde. De fonologyske status fan ien en oar is ûndúdlik en 
as de ferskillen by guon sprekkers dy foneemstatus al hawwe soene, dan noch is dy 
och sa wif. 

In oar foarbyld fan de fonologysk lestige ynterpretaasje fan in brekkingstwilûd is: 

[skrb.sk] "skreau.sk' (fariant foar skrousk, opjûn yn Akkrum). 

Nettsjinsteande de dúdlike schwa-eftige kwaliteit fan it earste part fan it twilûd, lit it 
mar ien fonologyske ynterpretaasje ta, nammentlik /skrjo.sk/. 

Dat de fonetyske realisaasje per persoan en per gefal ferskillend wêze kin, docht 
ek bliken út it neikommende foarbyld fan in ynformant út Mearum: 

[tri .an] - [tr'insn] - [trintsja] 
'trien - triennen - trientsje'. 

Yn de taalproduksje en -resepsje spilet it begryp foneem in wichtige rolle. De harker 
sil ûnbewust de lüden oan bepaalde fonemen tawize, dêr't dan wer in standertreali-
saasje-mei-bânbreedte by heart, dy't per sprekker wer oars wêze kin. Sa beynfloedzje 
produksje en resepsje inoar hieltiten. 

Op grûn fan boppesteande foarbylden, oanfolle mei myn fierdere ûnderfining by it 
ôfharkjen fan de ûnderskate bannen, soe ik hjir úthâlde wolle dat suver fonetysk de 
earste eleminten fan de brekkingstwilûden omtrint, mar net hielendal, lykslein wurde 
kinne mei de heallûden [w] en [j]. Dy eleminten hawwe gjin selsstannige fonologyske 
status en sille dêrom Onderwerp fan fonologisearring wêze. 

Konkreet hat de taalbrûker by it fonologisearjen de neikommende mooglikheden, dy't 
foar in part gronologysk nei-inoar komme kinne: 

1. Hy slacht de eleminten lyk mei de echte [w] en [j]. 
2. By de sprekker dy't gjin post-konsonantyske [w] (mear) hat yn syn foneemynven-

taris, skoot de [w] troch nei de [u] of de [v], sadat wy in útspraak as [duarrrj 
'doarren' krije (ferl. Van der Meer 1970). 

3. Al of net ôfhinklik fan in foarôfgeand bylûd wurdt it earste elemint fan it brek
kingstwilûd absorbearre of weilitten. Wy sjogge dat yn it hjirboppe oanhelle foar
byld út Mearum. Yn it Súdwesthoeksk is de absorbsje fan elke []] nei [r] algemien, 
mar in foarm as [röxt] 'rjocht', mei palatalisaasje fan de [o], wiist op de eardere 
oanwêzichheid fan in palataal elemint, dat yn dit gefal histoarysk ek oerlevere is: 
Aldfrysk riocht. In oar wiidferspraat foarbyld fan absorbsje is [mats] 'moatte'. En 
moanne komt ek as [mana] foar. 

4. By de oanpassing oan de heallûden kin him ek in ûntspoaring foardwaan lykas yn 
Wâldfrysk [bjorsn] 'fuotten' en [wjast] 'woarst', om't de kombinaasje fan labiaal 
+ bilabiaal fonetysk lestich is. Dy [j] kin oanslutend wer palatalisaasje fan it nei
kommende lûd oproppe: [björan], wat bewust dat yn dy gefallen de [j] folslein 
fonologisearre is en as selsstannich elemint ynfloed op syn omkrite útoefenet. 

5. It earste elemint kin fonologysk ûnderdiel fan it twilûd bliuwe, wat bgl. bliken 
docht út it feit dat [tj] yn brekkingsgefallen foarkomt, wylst oars in [tj] altyd ta 
[tsj] wurden is. Mar somtiids, benammen as der net in net-brutsen foarm nest stiet, 
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kin de kloft him al neffens de gewoane fonologyske regel hâlde, bgl. yn tsjirk nest 
tjirk of (t)sjems nest tjems (beide gefallen ûntstien troch brekking). 

Gearfetsjend: by it ûntstean fan fonetyske brekking waarden de sprekkers konfron-
tearre mei lüden dy't nij wiene yn it foneemsysteem en dy't dus ynstabile eleminten 
foarmen. Alhoewol't de heallûden [w] en fj] it tichste by leinen, hoegden dy net auto-
n:,atysk de útkomst fan it fonologisearringsproses te wezen. 

6. Brekking yn itAastersk en Súdwesthoeksk 

6,1. Algemiene ûntjouwing 
De ferkoartingsteory jout gjin foldwaande ferklearring foar guon aspekten fan de fer-
skynsels yn de rânedialekten. Tagelyk sjogge wy in grutte oerlaping fan mûllearing yn 
it Aastersk en guon dialekten yn en om de Súdwesthoeke, palatalisearring yn it Swh. 
en [wa]- en [wo]-brekking yn it Klaaifrysk. Hjirnei sil ik besjen oft al dy saken yn ien 
model fêst te lizzen binne. 

Myn teze is dat ek it Aastersk en Swh. brekking hân hawwe. De ynstabiliteit fan de 
primer fonetyske brekkingsprodukten hat him uteraard ek yn itAastersk en Swh. foar-
dien en hat dêr wat it earste elemint fan de brekkingstwilûden oangiet net ta de 
úïkomst [j] en [w] fan Klaai en Walden laat. 

6.2. De brekkingsprodukten [jl] en [je] 
De ynstabiliteit fan /j/-klusters rekke yn it Swh. net allinnich de nij ûntstiene brek
kingstwilûden [jl] en [je], mar ek oare kombinaasjes mei / j / dy't al út it (let-)Aldfrysk 
stamme, benammen nei lil en /r/, bgl. 

Swh. nicht, löcht, louwe,fuer 
Klaaifrysk rjocht, Ijocht, leauwe,fjoer. 

It Swh. hat útfal fan sawol de histoaryske / j / as de / j / fan de brekkingsklusters yn fier-
hinne deselde kontekst, nammentlik benammen nei /1/ en /r/: strutte 'strjitte', lenje 
leanje'; mar bgl. ek yn gin 'gjin'. Dy útfal kaam om 1900 hinne yn it gebiet fan rûch-
wei Hylpen oant Sondel yn gans mear wurden en fonetyske konteksten foar as tsjin-
wurdich. Sa binne út dy hoeke noch foarmen bekend as nuggen foar 'njoggen', mei 
Afr. /io/, sen foar 'sjen', mei Afr. /ia/, hemmen, kizzen foar 'beammen', 'kiezzen'mei 
brekking (Hof 1933,31-32,Fokkema 1969a, 241). 

Ik wol der op út dat [La] en [i.a] ek yn it Swh. bratsen waarden ta [je] en [ji]. Yn it 
niisneamde gebiet tusken Hylpen en Sondel bestie oanstriid om alle /j/-klusters derút 
te wrotten (Fokkema 1969a, 242). Yn dy hoeke is dan yn myn fisy yndie sprake fan it 
letter wer ûntlienen fan de foarm mei / j / oan de omkriten, lykas by bjemmen. It meast 
algemien wie de útfal fan / j / nei /r/ en /1/. It earste elemint liet mûlk wol spoaren efter, 
bgl. de swakke foarslach dy't Hof yn dy wurden hearde. Fierders bleaunen de brek
kingsprodukten [jl] en [je] ek yn it Swh. bewarre. 

In nijsgjirrich foarbyld dat sjen lit dat oarspronklik ek yn it gebiet fuort om Hylpen 
hinne brekking plakfûn hawwe moat, is it ferâldere Molkwarder oerjorgelik 'oerhear-
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rieh' (Miedema 1986, 62). It moat ferklearre wurde út < *oerjerchlik < * oerhearrich-
lik, mei de oergong ld > hl foar dentalen, dy't wy ek yn it besibbe Hylpersk fine, bgl. 
Hy'lpersk bon ^bern'. De foarm oerjorgelik kin troch syn 1)1 allinnich ferklearre wurde 
as oannommen wurdt dat earst brekking plakfûn hat. De 1)1 stie oan it begjin fan it 
morfeem en koe sa maklik losmakke wurde út it twilûd en as bylûd opfette wurde. Ek 
troch de oergong /je/ > lp/ wie it ferbân mei de oare brekkingstwilûden ferbrutsen. Sa 
bleau de / j / buten it berik fan de ferienfâldiging fan de brekkingstwilûden. 

De sitewaasje yn it Aastersk leit net sa ienfâldich. It Aastersk hat foar de boppe-
neamde fiif foarbylden mei histoaryske Afr. Ijl: 

rucht, (l)jecht, (l)jouwe,fjoer, njuggen. 

Lykas yn it Swh. is yn it Aastersk de histoaryske 1)1 nei /r/ útfallen (ferl. ek bedrêge < 
Afr. bidriaga 'bedrage'), wylst yn it út it Afr. oerurven kluster /Ij/ krekt de /1/ oanstriid 
hat om wei te fallen. Yn in soad oare klusters bliuwt de histoaryske 1)1 gewoan stean, 
sels faker as yn it Klaaifrysk, lykas yn: 

bjear 'bier',mjoksje 'id.',snjoon 'sneon',pjoek 'pyk', wjoek 'wjuk'. 

Yn it kluster /dj/ fait, lykas yn /Ij/, it earste elemint út: 

jip 'djip', (l)jecht 'ljocht'. 

It bysûndere oan it Aastersk yn ferliking mei it Swh. is no dat it Aastersk nea in 1)1 hat 
dy't troch brekking ûntstien wêze moat: 

stinnen (mt. fan stien) 'stiennen', iske 'jiske', hekken (mt. fan heak) 'heakken'. 

Dat behâld fan de 1)1 net gearhinget mei de fonetyske kontekst, docht büken út de 
pearen: 

(l)jecht 'ljocht' < Afr. liacht, nest ledder 'Ijedder' < /La/ < Afr. /a:/ < /a/, hladder 
jild < Afr. jeld, nest iske < Afr. *ëske. 

Myn ferklearring hjirfoar is dat de 1)1 as earste elemint fan it brekkingstwilûd der al 
wer út keard waard, ear't er him fonologysk festigje kinnen hie. Ek by sprekkers yn in 
gebiet dêr't brekking fonologysk net yn 'e kiif stiet, kin it brekkingstwilûd yn de 
útspraak ûnderskate triemen fan ferswakking ûndergean, lykas yn it earder neamde 
foarbyld [tri.an] - [trJlnsn] - [trlntsjs] 'trien - triennen - trientsje' út Mearum. It ûnt-
stean fan de brekking wie yn earste opslach in fonetysk proses, dat late ta in wiksel 
tusken: 

[i.3] - Dl] ~ pi] ~ [I] 
[La] ~m~ [ '£]-[£]• 

Yn de dêropfolgjende fonologisearring sloegen yn it Aastersk by trochsetten fan de 
brekking úteinlik de ienfâldige farianten [I] en [e] foar master op. Yn in hiel soad oare 
gefallen hat it Aastersk krekt de net-brutsen foarm mei it oarspronklike twilûd, bgl. 
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jier ~ jieren. Nei alle gedachten binne de brekkingsprodukten yn sokke gefallen troch 
analogy mei it lûd út it iental ferfongen. 

6.3. De brekkingsprodukten [wo] en [wo]/[wa] 
Kïoften mei /w/+lûd binne folie minder oerlevere út it Aldfrysk wei as dy mei /j/+lûd. 
Foarbylden yn it Aastersk binne twae 'twa', swát 'swart', dwaan 'id.'. Yn it Aastersk 
en Swh. is de /w/ dêr omset yn in [v] of [u], lykas yn de útspraak fan in protte sprek-
kers fan it Lânfrysk (ferl. Van der Meer 1970,39). 

Om't de /w/-klusters minder eigen oan it fonologyske systeem wiene as de 1)1-
klusters, waarden de /w/-klusters der yn sawol it Aastersk as it Swh. folslein wer út 
keard. Mar hjir hat de brekking syn spoaren wol efterlitten. Sa't de dialekten fan bgl. 
Makkum en Drylts ús no noch hearre litte, wie it twadde elemint fan de brekkings-
twilûden yn in grutte hoeke fan Fryslân net in gewoane [o] en [a] (of [o]; ferl. Hoek
stra 1988), mar in mûllearre lûd. De mûllearring - sa stel ik my foar - sil it gefolch 
west hawwe fan de kombinaasje fan it folgjende dentale lûd en it foarlike aspekt fan 
de rune [w] (sterke rûning fan de lippen). De ynfloed fan dy beide tagelyk sil der ta 
laat hawwe dat it léste part fan it lûd foar yn 'e mûle útsprutsen waard. 

Doe't it earste elemint yn guon gebieten weifoel, bleau it twadde, mûllearre lûd 
allinnich oer. Sa koe de mûllearring as ûnderskiedend skaaimerk fonologisearre 
wurde. Op dat stânpunt steane it Aastersk en party Súdwesthoekske dialekten noch. It 
feit dat nei weifal fan de [w] dochs in ûnderskiedend lûd oerbleau, kin meiholpen 
hawwe om de weifal fan de [w] makliker te meitsjen. Struktureel-geografysk past it 
dan ek kreas dat it hiele gebiet fan ferienfâldiging fan de feiere brekkingstwilûden 
binnen in seame fan brekkingstwilûden mei mûllearre twadde elemint fait.14 

De mûllearring is lykwols ek in frij swak fonetysk skaaimerk. Op Skylge, dat oant 
1941 by Noard-Hollân hearde en dêr ek kultureel op oriïntearre wie, waarden de fone
men mûlk stipe troch it bestean fan mûllearre lüden as wiidfersprate allofoanen yn it 
Noard-Hollânsk. Yn alle gefallen slút it foarkommen fan sokke lüden yn it Skylgersk 
romtlik oan op it bestean dêrfan yn it Noard-Hollânsk.15 

Op 'e Fryske fêstewâl stie de mûllearring faaier, al bleau er oant hjoeddedei noch 
bewarre: yn myn materiaal yn Warkum, Koudum en Tsjalbert. It fonetysk foarlike 
karakter fan de mûllearing koe ek omset wurde yn in oar fonetysk skaaimerk, dat der 
ticht tsjin oan leit, nammentlik dat fan de palatalisearring. Sa waard yn de hiele Súd-
westhoeke [ó] ta [ö] en waard yn in grut part [ó] ta [œ(:)]: fiitten, sköle. Dy fonetyske 
sibskip wurdt ûnderstreke troch it feit dat de earste transkribeur fan it Aastersk en 
Warkumersk yn in pear gefallen de [ó] en [o] as [ö] werjoech! 

Gearfetsjend: Der bestiet in geografyske gearhing tusken de farianten: 
[wo] - [wó] - [ó] - [ö] en [wa] - [wá] - [ó]/[á] - [œ]. 
Dy geografyske gearhing wjerspegelet it ûntstean fan de ûnderskate trimen troch de 
tiid. Soks is in bekend patroan út de dialektgeografy. De rjochter foarmen yn de rych-
jes binne hieltiten út de linker ûntstien. Op dy wize kin oannimlik makke wurde dat 
brekking him yn in âlder stadium fan it Skylgersk en Swh. ek foardien hat. 
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7. Hyipersk 

Hoe sit it no yn it Hyipersk? Yn it foarste plak is der yn de taheakken gjin sprake fan 
in hege korrelaasje tusken hokfoar Hylper lûd dan ek mei brekkingstwilûden yn it 
Klaaifrysk. Wy komme fan alles tsjin, benammen: [u], [u.s], [o], [o], [ö], [œ]. By de 
gefallen dy't yn it Klaaifrysk [wo] hawwe fine wy nest [ö] en [œ] ek nochal ris net-
brutsen twilûden, lykas yn skoelmester 'skoalmaster', moere 'muorre'. 

Wannear't it Klaaifrysk [wa] hat, fait yn it foarste plak op dat yn 'e gefallen dat de 
[wa] ûntstien is út rekking fan hl foar /r/, it Hyipersk faak in koarte [o] hat, bgl. yn 
worst 'woarst', kört 'koart'. Dêr't ek foar it Aldfrysk fan in lang lûd útgien wurde 
moat, sjogge wy yn it Hyipersk in oantal kearen in [o:] hôstje 'hoastje', wônsde 
'woansdei'. 

Op basis fan it hjir sammele materiaal liket my ta dat yn it Hyipersk gjin sprake is 
fan brekking of wiidweidige ferkoarting. De ier-Midfryske sitewaasje mei /u.a/, /o:/ 
en hl is yn prinsipe bestean bleaun. Wol binne guon Súdwesthoekster foarmen mei lol 
en /œ/ yn it Hyipersk telâne kaam. Neffens my is dat in saak fan leksikale cliffúzje; 
losse wurden binne út it omlizzende Swh. wei ûntliend. 

8. Skiermûntseagersk 

De sitewaasje yn it Skiermûntseagersk wykt dochs wol wat fan dy yn it Skylgersk en 
Swh. ôf. It Skiermûntseagersk hat in hiele protte gefallen fan morfologyske fokaal-
wiksel, dy't foar in part ek noch fanút de hjoeddeistige fonology as rekking en fer
koarting beskreaun wurde kinne. Foarbylden binne te finen yn taheakke 6. Ik behein 
my hjir ta de gefallen dy't lykop rinne mei brekking yn it Klaaifrysk. Wy fine yn it 
Skiermûntseagersk gjin mûllearring en in soad beswieren tsjin de ferkoartingshypote-
zejilde hjir net: 

1) De lüden dy't út de ferkoaring ûntstien wêze soene, hawwe yn it Skiermûnts
eagersk wol de ferheging foar nasalen meimakke (dy't yn bgl. it Swh. ûntbrekt): 
bimmen < *bemmen < let-Afr. *bœmen 'beammen'. 

2) Yn de tekst fan Bogerman, dy't it Dongeradielster dialekt fan likernôch 1500 wer-
jout, fine wy gefallen as fatten 'fuotten' en manne 'moanne'. It dialekt fan Boger
man kin op grûn fan in oantal punten as foaroprinner fan it Skiermûntseagersk 
beskôge wurde (Spenter 1968, 20). Der liket dus sprake te wezen fan in lange his-
toaryske kontinuiteit fan ferkoarte foarmen. 

3) Yn it Skiermûntseagersk is gjin sprake fan palatalisearring, sa't wy dy yn it Swh. 
sjogge, bgl.: fatten en stollen. Wy hoege foar it Skiermûntseagersk dus ek gjin 
spontane palatalisearring te ferklearjen. 

Lykas yn it Skylgersk is yn in hiele protte gefallen hielendal gjin sprake (mear) fan 
ferkoarting, bgl. schúele - schúelen 'skoalle - skoallen',jier - jieren 'jier - jierren'. 
Kinne jo yn it Swh. en Skylgersk de oanbelangjende ienlûden fonetysk fan de brek
kingstwilûden ôfliede, yn it Skiermûntseagersk is soks net altyd mooglik. By it pear 
[ai] ~ [E], bygelyks yn slait - sletten 'sleat - sleatten', kin [e] noch wol út [JE] ûntstien 
wêze, mar it is min foar te stellen dat de [ai] út [La] ûntstien wêze soe. De [ai] fan slait 
kin better troch fertwilûding fan [E:] ferklearre wurde. De [e] fan sletten kin troch fer-
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koarting út dyselde [e:] ûntstien wêze. Ferkoarting yn in let-Aldfrysk stadium biedt 
dus foar it Skiermûntseagersk in bettere ferklearring. 

Svkje wy om resten fan dy ferkoarting yn de morfology — ferlytsingswurden hat 
it Skiermûntseargersk amper, dat wy binne hast folslein op de meartalsfoarming oan-
wiisd — dan fait op dat de inkelde foarmen fan ferkoarting yn meartallen har allegear 
bv de manlike of in inkeld ûnsidich haadwurd oppenearje. Blykber late de let-Ald-
fmke meartalsútgong fan manlike en ûnsidige haadwurden (-en, -an) wol ta ferkoar-
tins fan it stamlûd en dy fan froulike haadwurden {-e, -a) net. By de froulike haadwur-
der mei in -e-meartal is krekt faak sprake fan rekking fan it lûd yn iepen wurdlid yn it 
meartal, bgl. blom, blome 'blom', hin, hene 'hin'. 

9. Gearfetting en konklúzje 

It fonetyske en morfonologyske proses fan brekking waard achte him nea foardien te 
hawwen yn de Fryske rânedialekten fan de Súdwesthoeke, Hylpen, Skylge en Skier-
mûntseach. Hjir is benammen de sitewaasje yn it Skylgersk en Súdwesthoeksk neier 
besjoen. It docht bliken dat foar gefallen fan brekking fan [u.a] en [o.a] har yn it Skyl
gersk en Swh. frij konsekwint bysûndere fonemen oppenearje: yn it Aastersk en guon 
marzjinale Swh. dialekten mûllearre [ó] en [5], yn in oar part fan de Swh. [ö] en [œ]. 
Mûllearring fan it twadde elemint fan feiere brekkingstwilûden waard fierder fûn yn 
in grut tal dialekten yn in brede seame om de Súdwesthoeke hinne. Dy distribúsjonele 
oerienstimming, it geografyske kontinuüm en de lekken fan de eardere ferkoartings-
teory hawwe my brocht ta de oannimming dat brekking him ek yn it Skylgersk en 
Swh. foardien hat, mei dêropfolgjende ferienfâldiging fan de brekkingstwilûden. 

It Hylpersk hat hielendal net oan de brekking meidien. Foarmen mei [ö] en [œ] 
binne nei alle gedachten it gefolch fan ûntliening út it omlizzende Swh. wei. 

It oannimmen fan brekking foar it Aastersk en Swh. ferklearret: 

1) wêrom oft de ûnderstelde ferkoarte foarmen amper foarkomme yn it Aldfrysk en 
ier-Midfrysk en wêrom oft in lûdûntjouwing Afr. /en/ > Nfr. /In/ net altyd mear 
meimakke is, 

2) wêrom oft yn it Aastersk en Swh. nei-inoar mûllearre en palatalisearre lüden foar
komme, eksakt yn de wurden dy't yn it Klaaifryk de brekkingstwilûden [wo] en 
[wa] hawwe, ek as dy brekking him foardocht yn wurden dy't net fan Afr. /o:/ of/o:/ 
útgeane, lykas yn Aast. mórre, Swh. murre 'muorre' < Afr. müre. 

3) it rûnom foarkommen fan de brekkingsprodukten [jl] en [je] yn it Swh. 

Myn konklúzje hat gefolgen foar it dialekt-geografyske byld fan de brekking yn it 
Frysk. It idee fan in algemiene morfonologyske ferkoarting, dy't letter yn in part fan it 
taalgebiet ferkrongen wurdt troch de brekking, ferdwynt dan fan tafel. It wurdt f erfon-
gen troch de brekking dy't hast it hiele Westerlauwerskfryske taalgebiet beflapt hat. 
Foar it Hylpersk jildt wat my oanbelanget noch altyd dat it as perifear dialekt net oan 
de brekking meidien hat en ek amper spoaren fan systematyske ferkoarting sjen lit. 
Allinnich yn it Skiermûntseagersk liket wol sprake west te hawwen fan in let-Aldfrys-
ke ferkoarting yn in morfonologyske kontekst. 
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Noaten 

1. Mei tank oan myn kollega's Willem Visser, Siebren Dyk en Pieter Duijff foar it kritysk 
trochlêzen fan eardere ferzjes en it jaan fan in pear nuttige oanfollings op dit artikel. 

2. De foarbylden wurde yn de gewoane stavering jûn of yn fonetysk skrift. Yn it earste gefal 
wurde brutsen twilûden skreaun as <ji>, <je> en <ua> (<uo> is al gewoane stavering). 
Tink fierders om de neikommende korrespondmsjes: [a] = <ö>, |œ] = <ö>, [ö] = <u>. 

3. As dialekt mei brekking helje ik yn 'e regel it Klaaifrysk oan. Net dat it Wâldfrysk gjin 
brekking hat, mar in omfiemjende namme foar beide dialekten is der net en it Klaaifrysk 
grinzet ek direkt of mei wetter dertusken oan de oare behannele dialekten: Súdwesthoeksk, 
Skylgersk en Skiermûntseagersk. 

4. Mûllearing of 'fronting' wurdt, as dat yn de kontekst nedich is, stavere mei in skerpteken 
op it lûd,dus bgl. Aast.fatten,stollen. 

5. Pannekeet (1995,67) en Karsten (1931,23) skriuwe hjir neat oer. Ofgeande op myn eigen 
waarnimrnings soe ik sizze dat it yn de Noard-Hollânske dialekten kombinatoaryske 
farianten fan de gewoane /o/ en /a/ foar benammen dentale bylûden binne. 

6. Hylpen wie fanâlds bot op Amsterdam rjochte. Skylge hearde oant 1941 by Noard-Hollân. 
7. Yn it Klaaifrysk komt lol foar /r/ allinnich yn lienwurden foar {snor, senior), oars is it altyd 

/o.s/ of/wa/. /o/ foar /r/ komt allinnich as ûnderdiel fan it brekkingstwilûd /wo/ foar: skuor, 
buorman (meidieling Willem Visser, sjoch ek: Visser 1997, 245). Sjoch fierderop oer de 
relaasje tusken mûllearre twilûden en brekkingstwilûden yn it Klaaifrysk. 

8. Opfallende saken binne yn de taheakken yn noaten safolle mooglik ferklearre. 
9. Foar /k/ en lx/ fine wy dialektysk ferskaat: heak ~ hêk, briek ~ briik, weach ~ wêch. Yn it 

wurd each beflapt de útspraak eech al in grut part fan de provinsje. Yn heech binne de foar-
men mei [I.s] of [E:] sels hielendal ferdwûn. Ek *liege komt net foar nest lige (lykas kleze 
ûntstien út Afr. /ia/). Foar /p/ fine wy monoftongen yn it Swh.: sliipe, skiip foar sliepe, 
skiep. De kombinaasjes /wop/, /wok/, /wom/ of /wap/, /wak/, /wam/ komme yn it Frysk in 
hiel lyts bytsje foar en yn alle gefallen net as gefolch fan brekking. De fonemen lo.s/ en 
/o:/ binne ek komplemintêr ferdield neffens de ferdieling foar dentalen en foar net-denta
len, bgl. roas - hoop. 
De oanstriid ta posisjonele distribúsje fan ienlûdige en twilûdige lüden foar nei-inoar net-
dentalen en dentalen komt ek ta utering yn de oanstriid by benammen de jongerein om 
lange ienlûden foar dentalen as twilûden út te sprekken.bgl.: [hu.ss], [i.ss] foar hûs.iis. 

10. De transkripsjes binne troch twa ferskillende minsken makke: Durk Veenstra en mysels. 
Tafallich haw ik de measte plakken yn de Súdwesthoeke dien. Alhoewol't bliken docht dat 
ik mear op it fenomeen ôfjage wie as Veenstra (al nie ik doe gjin idee oer de sprieding fan 
ien en oar, noch oer de gearhing). kin it hiele prissintearre patroan net allinnich troch fer-
skil tusken beide transkribinten ferklearre wurde. Ik haw in pear gefallen fan Ychten noch 
efkes ôfharke. Neffens my is dêr ek út en troch sprake fan mûllearring, mar dwaande mei it 
útwurkjen fan de hypoteze fertrout men jins eigen objektiviteit op it lést net mear. Dat, ik 
haw it sa litten. In foarm dy't wol by de Tsjalberter foarmen oanslút is [skore] foar skuorre. 

11. Yn dit gefal waard ek echt in [d] sein. De wikseling tusken [r] en [d] is oars net in Onbe
kend ferskynsel yn it Frysk, lykas yn siede [si.sdaj/fsi.ars], holde [ho:ds]/[ho:re]. 

12. Neffens Miedema en Steenmeijer-Wielenga (1972, 31-34 en kaart 3) fait yn it grutste part 
fan dat gebiet de [œ] mei de [ö] gear yn [ö]. Yn myn fonetysk materiaal út dat gebiet (De 
Jouwer, De Lemmer, Sleat en Aldemardum) is dat nearne it gefal. Foarbylden binne foar 
De Jouwer: [sœnn] 'soannen', [kœt] 'koart'; [törks] 'tuorke', [mors] 'muorre'. 

13. Dizze útspraak is basearre op it ôfharkjen fan it bânmateriaal fan it projekt Fonology en 
morfology fan Fryske dialekten. Alle útspraken oer fonetyske ynterpretaasjes binne hifke 
oan op syn minst ien (oare) memmetaalsprekker. 

14. Dat sokke struktureel-geografyske patroanen perfoarst net twingend binne, docht bliken út 
de ferienfâldiging fan de opgeande palatale brekkingstwilûden [jl] en [je]: dy foelen 
ommers gewoan mei [I] en [e] gear. 

15. Dy oriïntaasje fan Skylge docht ek bliken út it feit dat it Skylger Midslânsk as iennichst 
Hollânsk-Frysk dialekt foar Germ. ê' de ek yn it Noard-Hollânsk gongbere [I:] hat en net [a:], 
ferl.Midslânsk,Tesselsk,Wieringersk[drI:t],West-Frysk[dreit],Stedsk,Ndl. [dra:t] 'tried'. 
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Taheakke 1 

Wurden mei [o] 

Aasters 
-s bos 

mosk 

Wlfr. 
bosk 
mosk 

Hyipen 
bosk 
mosk 

West-Fries 
bos 
mosk 

bolle bolle bolle bul 

-m 

-b 

•ch 

•k 

blom 
tom 

rob 

bochel 

bok 
boks 
bokwit 
drok 
hokke 
lok 
rok 

blom 
tomme 

robbe 

bochel 

bok 
bokse 
boekweit 
drok 
hokke 
lok 
(hoart) 

blomme 
tomme 

-

boggel 

bok 
bokse 
bookweet 
drok 
hokke 
gelok 
rak 

blom 
duim 

-

bochel 

bok 
boks 
-
drok 
hoeke 
geluk 
rok 

bonk bonke bûnke bonk 

Taheakke 2 

Wurden mei [ó] 

-0 
Aasters 
do 
jo2 

fotling 
fotten 
motte5 

rottelje6 

tosken7 

honnen 
toneel 

Wlfr. 
do 
hju' 

fuotling 
fuotten 
moatte; muotte 
rattelje 

Hyipen 
dû 
jo4 

futling 
futten 
mutte 
-

tosken 

{hinnen) 
toniel [tani.al] 

tosken 

hoenen 
toneal [tsne:l] 

West-Fries 
dou1 

voete 
moete 
roetele, rüttele 

fol fôle folie voôl 
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ollef/(oalef) 

polderwein 

scholbank 

stollen 

rokje9 

borfrou 
borger10 

borrelje 
borren 

dor11 

dorje 
for(mon) 
forge 
fortiid 
fot 
gorrelje 

oerliif, ulf 

(jarrewein) 

skoalbank 

stuollen 

(hoart) 

buorfrou 
boarger 

buorrelje 
buorren 

toar 

duorje 
fuorman 
fuorge 
fuortiid 
fuort! 
guorrelje 

-

-

skoel-

stullen 

rukjen 

bûrfrou 
burger 

borrelje 
buren 

tor 

doerje 

furt! 
gurrelje 

-

-

skoôl 

stoele 

rokkie 

buvrouw 
burger 

-

dor 

dure 

vurg 
voerderstoid 
vurt,vort 

horrelig': hoarlich 

hot13 

jodderjost14 

kork15 

korke 
korrel16 

morre 
odde(holf)" 
orremoan18 

porje19 

schork20 

sloddig21 

stjor-/(stjur-)22 

stof23 

tuolle 

tuorre 

hoart 
djurder, djoerst 
koark 

kuorke 
kerl 
muorre 
oardeheal 

uorremoarn, oaremoarri 
poarje 
skurk 

sloarderich 
stjur-

stoart 

tulle 

töre 

hört 
dirder, dirst 
kurk 

koertjen 
kerle 
moere 

i oermôrn 
pörje 

slorderich 
stier-

stört 

-

tor 

hortje 
duurder, duu 

kurfie 
korrel 
muur 
aârlef 
overmurgen 

-

-

-
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torje24 

tossig25 

Taheakke 3 

Wurden mei [o] (Roggen 

-0 

-d 

-t 

-s 

Aasters 
ho(folle)26 

bod 

fot 
got 
kot 
otter 
pot 
rot 

gost 
lost27 

memos 

turvje 
ifiltich) 

•• [ ö ] ) 

Wlfr. 
hoe(folle) 

bod; bad 

fet 
gat 
kat 
atter 
pôt 
rôt 

gast 
(fuot)Ieast 
merinos 

turve 

Hylpen 
ho(fúle) 

bod; bad 

fet 
gat 
kat 
etter 
pot 
rot 

gast 
least 
-

-

West-Fries 
hoe(veul) 

bad 

vet 
gat 
kat 
atter, etter 
pot 
rot 

gast 

_ 

posje pasje pasje 

-n 

-1 

-f 

P 

k 

nonnen 
könne28 

mon 
won

bol 
jolter29 

polder 
solf 
stol 

hof 

klopje 
kop 
op30 

top 

blok 
rokje 

hannen 
kenne; kinne 
man 
wan

bol 
hjelt 

polder 
salve 
stal 

hôf 

klopje 
kop 
op 
top 

blok 
rokje 

henden 
kenne 
man 
wan

bol 
jelte 

polder 
salve 
stal 

hof 

klopje 
kop 
op 
top 

blök 
rökjen 

hande 
kenne 
man 
wan

bol 
helt 

polder 

stal 

hof 

kloppe 
kop 
op 
top 

blok 
rokkie-
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-r- borgje 
foarsorg 
morje 
orgel (mond-) 
snorkje 

Taheakke 4 

Wurden mei [i] (Roggen 

Aasters 
-0 ho32 

so 
to 

boargje 
foarsoarch 
moardzje 
oargel (mûle-) 
snoarkje 

[ö]) 

Wlfr. 
hoe 
sa 
ta 

burgje 

modje 
orgel (mûnd-) 
snurkje 

Hylpen 
ho 
so 
to 

burge 

moorde 
urgel 
snorker, snurke 

West-Fries 
hoe 
zô 
toe 

schottel skoattel skôtel 

doske 
hostje 
noske 

mondei 
monnen 
wonsdei 

folje 
foltsje 

bodsje 
bodskip 
bost 
for-
fodderje 
fork 
fot(gean)33 

Hon 
honnen 
hos 
konnemoal 
kost 
kot 
kotting 
lots34 

lotte 
lusjefor35 

monnen 

doaske 
hoastje 
noaske 

moandei 
moannen 
woansdei 

fôlje 
foaltsje 

boardsje 
boadskip 
boarst 
foar-
foarderje 
foarke 
fuort(gean) 
Hoarne 
hoarnen 
hoars 
koarnmoal 
koarst 
koart 
koarting 
(ljurk) 
loarte 
lusjefer 
moargen 

daesjen 
hôstje 
nösjen 

mende 
-
wônsde 

fôlje 
föltjen 

-
bôdskip 
borst 
fôr-
förderje 
furke 
furt(gaen) 
-
hörnen 
-
körn-
koste 
kört 
korting, kerting 
lörts 
lörte 
lúsjen 
-

doôsie 
hoeste 
neusie 

*maandag 
mane 
woenesdag 

vôle 
voôltje 

bordje 
böskip 
borst 
voor-,(veur-) 
-
vurk 
vurt-, vort-
Hoorn 
-
-
koren 
-
kort 
-
-
-
lusefers 

murgen 
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raons 
mosdead 

orre,odde 
odder 
posje 
schostien 
sorget (onfe-) 
tonne 
worre36 

wost 
wottel 

Taheakke 5 

moarns 
moarsdea 

oarde/oare 
oarder 
poarsje 
skoarstien 
soarge (ûnfer-) 
toarne 
wurde 
woarst 
woartel 

môrns 
-

oarde/oare 
order 
-
skorstien 
surgje 
torne 
worde 
worst 
wortel 

(murgen) 
mortje 

-/aâr 
orde 
porsie 
skoorstien 
zurge 
-
worre 
worst 
wortel 

Spoaren fan morfonologyske ferkoarting yn it Oarkondefrysk en Midfrysk 

Boersma (1939) hat de oarkonden fan it Antonygasthûs te Ljouwert ûndersocht. Dat 
giet dus eksakt oer it let-Aldfryske tiidrek, doe't de ferkoarting dy't Miedema en Van 
der Meer ûnderstelle, syn beslach krije moatten hat. Boersma behannelet it mooglike 
foarkommen fan brekking yn it Oarkondefrysk en jout in pear foarbylden dy't earder 
ferkoarting as echte brekking sjen litte (idem, 2). Mei Aldfrysk /o:/: most 'moast' 
(doetiid; idem, 45), Barfotte (idem, 46; yn: dae Barfotte broren, namme fan in kleas-
teroarder) 'mei bleate fuotten', nei alle gedachten in eigenskipswurd op -e (ferl. 
Hoekstra 1998, 131). Mei Afr. Iw.l: schurre, murre 'skuorre, muorre' (idem, 2). Mei 
Afr. la:/: Clercamp 'Klaarkamp' (idem, 47). By Afr. /e:/ haw ik gjin foarbylden fine 
kinnen fan ferkoarting yn posysjes dy't strike mei dy fan brekking yn it lettere Klaai-
en Wâldfrysk. Op alle oare foarbylden binne it net in soad. Sa komt nest de iene kear 
Barfotte 10 kear in foarm sûnder dûbeld bylûd foar yn de oarkonden (mûnlinge mei-
dieling O .Vries, Grins). Neffens Boersma (idem, 2) is dan ek gjin sprake fan brekking 
yn it Oarkondefrysk. Ik soe dêr by oanheakje wolle dat ek fan in algemiene ferkoar
ting yn wat letter fonologyske brekkingsûntjouwings binne yn it Oarkondefrysk gjin 
sprake is. 

Foar it Midfrysk haw ik de digitale taaidatabank Midfrysk fan de Fryske Akademy 
rieplachte foar de foarbylden dy't yn de ynlieding oan 'e oarder west hawwe: stuollen, 
skuon, muorre, skoalle, doaske, beammen, beannen, strjitte, kiezzen, stiennen. 

17de ieuske foarm 

stuollen stoelen 
skuon schoen 
muorre moerre (Gysbert Japix) 
skoalle schole 

doaske net oerlevere 
beammen beamen, baemen 

earste mooglike utering fan brekking 
en/of ferkoarting 
1675: stoellen; 1785 stullen 
1762:schjon; 1779schun 
al 17e ieu (= Gysbert Japix); 1755: murre 
Gysbert Japix: schoolle, nest: schoale, schole; 
1744: schoalle; 1762: schjolle 
net oerlevere 
1640: bæmmen. Dizze foarm komt foar by P. 
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beannen baene,beane 

strjitte striete 

kiezzen net oerlevere 
stiennen stienen 

Baardt, dy't fan Starum kaam. De <æ> stie yn 'e 
regel foar in lange [e:]. It is dus de fraach oft hjir 
ek echt [beman] bedoeld is. 
1716: bjemmen 
1711: beanne; 1774: bjennen. (P. Baardt skriuwt 
hjir: bæne) 
Gysbert Japix: striette; 1746: stryette; 1780: 
strjitte 
net oerlevere 
1755: stiennen 

Ut boppesteand oersjoch soene jo opmeitsje kinne dat yn de 17e ieu de foarmen mei 
delgeand twilûd noch de gewoane wiene. By Gysbert Japix en dêrnei fine wy digrafen 
mei dûbel folgjend bylûd. Echte brutsen of koarte foarmen ferskine pas yn de 18e ieu. 

Fierders haw ik sjoen nei de troch my as âld ûnderstelde ferkoartings, lykas brette, 
rette, skate (< skatte), lette, slepte. Fan dizze wurden wiene überhaupt amper foarbyl-
denút de 17e ieu. Fan s/e/?f haw ikfûn 1614: sleept, 1675: slept&n yn 1641 al de ana-
logyfoarming sliept. Skaat komt al yn 1614 foar. Fierders hat Bogerman in pear foar-
bylden mei koart lûd, mar dat seit net safolle: sjoch dêrfoar § 8 (Skiermûntseagersk). 

Al mei al kin steld wurde dat ferkoarting yn wurden dy't letter brekking hawwe út 
noch yn net oantoand is yn it âldere Midfrysk. De op basis fan taalferliking ûnderstel
de âldere ferkoarting yn wurden as brette, slepte, ensfh. koe dêrfoaroer troch ûntbrek-
ken fan foarbylden net echt as tsjinfoarbyld brûkt wurde. 

Taheakke 6 

Skiermûntseager foarbylden (út Fokkema Sr. 1969, oanfolle troch Siebren Dyk) 

It giet yn dizze taheakke inkeld om foarbylden dy't strike mei de gefallen fan brek
king yn it Lânfrysk. Dêrnêst hat it Skiermûntseagersk noch faak wiksel tusken lange 
en koarte lüden. Dy wiksels binne yn haadsaak troch fjouwer saken ûntstien: 

• rekking fan koarte lüden foar eardere lange bylûden, as net in meartalsútgong dy 
rekking opkearde, bgl.: 
ien stook, twa stakken; ien waal, twa wallen ('stok', 'wâl') 

• ferkoarting fan lange ienlûden yn in earder stadium fan it Aldfrysk, bgl.: 
ik slai, do slachste; ik bried, do bratste; ik gliid, do glidste ('slaan', 'briede', 
'glide') 

• ferkoarting fan lange ienlûden foar in bylûdkloft, bgl.: 
ik beuk, do bukste; ik bleek, do blikste; faam, jamde ('bûkje', 'bleke', 'faam') 

• rekking fan koarte lüden yn iepen wurdlid, bgl.: 
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ik barje, do bôreste; ik tjinje, do tjeneste; ien graf, twa graven ('boarje', 'tsjinje' 
'grêf') 

Afr. ê, Nfr. ie -ji 

priem 
tried 
trien 

Afr. â, Nfr. ea 

baim 
bait 
haik 
pail 

praim 
saim 
slait 
tjail 

primmen 
tridden 
trinnen 

~je 

bimmen 
betten 
hekken 
pellen 
primmen 
simmen 
sletten 
tjellen 

priem' 
'tried' 
'trien' 

'beam' 
'lears' (Ingelsk boot) 
'heak' 
'peal' 
'pream' 
'seame' 
'sleat' 
'tsjil' 

Afr., Nfr. oa - wa 

deur 

Afr. ô, Nfr. oe • 

búes 
dúek 
fúet 
kúer 
stúel 

Afr. a, Nfr. oe • 

dâst 
monje 

- uo 

bozzen 
dokken 
fotten 
korven 
stollen 
motte 

- uo 

'(ik) doar, (do) doarst' 
'moanje' 

'burd' 
'doek' 
'foet' 
'koer' 
'stoel' 
'moatte/muotte 

bieuwr bur- 'boer'/'buor-' 
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Noaten 

1. Histoaryske foarm. 
2. Sawol froulikiental as meartal. 
3. Allinnich Wâldfry sk. 
4. Allinnich froulik iental. 
5. De Skylger foarm slút oan by de foarm 'muotte', dy't yn in gebiet tsjin de Súdwesthoeke oan 

foarkomt. 
6. De foarm róttelje liket it beste oan te sluten by West-Frysk roetele, as de fonetyske oantsjut-

ting [ól yn Roggen net in printflater is foar [6]. 
7. Yn it Skiermûntseagersk kaam twisk foar (Spenter 1964, 90ff). Mooglik wüst de Skylger 

foarm op in oarspronklik *twosk < twisk, sadat de [ó] hjir wer as ferienfâldiging fan [wo] 
ferskynt. 

8. De [ó]pastby de fu.s] fan schoei, feû.ek. de Hylper foarm. 
9. Ik soe dit wurd earder mei [o] ferwachtsje, lykas yn rok, 'hoart'. 
10. De foarm mei [ó], dy't nest burger foarkomt, wiist op oername fan de fokaalhichte fan bur

ger, mei mûllearring foar /r/, dy't yn it Skylgersk frij algemien is. 
11. Oername fan it Hollânske wurd, mei derby hearrende mûllearring foar /r/. 
12. Ik soe dit wurd earder mei [5] ferwachtsje. 
13. Ik soe dit wurd earder mei [ó] ferwachtsje. 
14. It kluster [ju.s] waard brutsen ta *[jwol, wat in ûnmooglike útspraak jout. Ek yn it Lânfrysk 

waard dat dêrom ferienfâldige, yn dat gefal ta [jö]. 
15. Foar it Makkumersk is de foarm kuork bekend (Miedema en Steenmeijer-Wielenga 1972, 

58). 
16. Oername fan it Hollânske wurd mei mûllearring foar /r/. 
17. Ik soe dit wurd earder mei [5] ferwachtsje, 'oare' is wol [ód3]/[óre]. 
18. Dit wurd strykt mei it Lânfryske uorremoarn, dat itselde komôf hat as Hylpersk oermôrn. 
19. Dizze foarm mei [ó] liket better te passen by West-Fryskpoere, 'poere'. 
20. Ferlykje de ferklearring by borger yn noat 10. 
21. Oername fan it Hollânske wurd, mei mûllearring foar oarspronklike /r/. 
22. Sjoch de ferklearring by jodder yn noat 14. 
23. Ik soe dit wurd earder mei [ó] ferwachtsje. 
24. Dit ferâldere wurd liket in âlde oarspronklik Fryske foarm fan turffuort te setten, mei útfal 

fan /f/ nei likwida en 'Ersaztdehnung' fan it lûd, lykas yn Frysk keal < kalf: *turfia > *tvrfia > 
*türia > *toerje > *tuorje > *torje. 

25. Etymology ûnbekend. 
26. Nest dizze foarm mei [o] steane ho 'hoe' en ho-ien 'hoe'n-ien' mei [ó] yn it wurdboek fan 

Roggen. Is hjir sprake fan in fersin? 
27. Wylst Lânfrysk least op Afr. *lâst weromgiet, wiist de Skylger foarm op ferkoarting ta *last. 
28. It lûd wiist op rûning fan de foarm kenne en net fan kinne. 
29. It Skylger wurd hat blykber it efterheaksel -er krige, ferl. Wlfr. riuwer, túnklauwer nest 

riuwe, túnklauwe. 
30. It lûd strykt hjir mei it Hylpersk. 
31. De gefallen mei [o] foar lil, ynstee fan [5], lykje my frjemd ta, ek mei it each op de opmer-

kings fan Smit (1960, 357), dat foar /r/ [ó] in kombinatoaryske fariant fan [o] is. Fan [o] foar 
/r/ binne ek gjin foarbylden (taheakke 1). 

32. De Skylger foarm strykt mei de âldere Lânfryske foarm ha. Lykas yn ta en sa liket dêr dus 
sprake fan in ûntjouwing *-oa > *-wa > -a yn ûnbeklamme wurdlid. Foar gefallen fan brek
king oan de ein fan in wurd yn frekwinte wurden kinne jo ferlykje mei de noardeastlike 
útspraak [ujl] en [(h)jl] foar wie en Me. 

33. Neffens it WFT komt benammen yn de Dongeradielen ek wolfoart foar. 
34. Lorts komt fan in âlder *lerts en hat sa't it liket rûning en mûllearring foar /r/ ûndergien. 
35. Mei rûning en mûllearring foar /r/. 
36. De foarm soe Hollânsk wêze kinne, ferlykje West-Frysk worre. It paradigma is hielendal 

swak wurden. 
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