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Friese stijgende diftongen vormen 
een complex segment! 

Ben Hermans (Meertens Instituut, Amsterdam) 

1 Inleiding 

Het Fries heeft een groot aantal diftongen, niet alleen de gebruikelijke 
dalende diftongen, maar ook centrerende en stijgende. Met name over 
het laatste type is veel geschreven. Hierbij heeft men twee vragen in 
het bijzonder proberen te beantwoorden. De eerste vraag gaat over 
de representatie; zijn de stijgende diftongen een sequentie van een 
glijklank en een klinker, of vormen ze een enkele, complexe klinker? 
Het eerste standpunt wordt o.m. verdedigd door Cohen et al. (1959) en 
Booij (1989). Het tweede door o. m. Heeroma (1961) en Visser in zijn 
proefschrift uit 1997. De tweede vraag die men al sinds geruime tijd 
heeft proberen te beantwoorden is hoe het komt dat stijgende diftongen 
soms alterneren met centrerende diftongen, een verschijnsel dat bekend 
is onder de naam 'Friese Breking'. Voorbeelden van deze alternantie, 
ontleend aan Visser's (2002) interessante overzichtsartikel, zijn: 
(1) Friese Breking 

centrerende diftongen 
stien [stüm] 'steen' 
sluere [sly.~r~] 'glijden' 
beam [bl.~m] 'boom' 
foet [fu.~t] 'voet' 
doar [do.~r] 'deur' 

stijgende diftongen 
stiennen [stjIn~n] 'stenen' 
sljurkje [sljyrkj~] 1 'zachtjes glijden' 
beammen [bjem~n] 'bomen' 
fuotten [fwot~n] 'voeten' 
doarren [dwamn]' deuren' 

Er zijn vijf stijgende diftongen, [jIJ, [jY], [jE], [wo], [wa], die alterne
ren met de centrerende diftongen [i.g], [y.g], [b], [nu.g], [o.g]. Van de 
tweede alternantie zijn er nauwelijks voorbeelden te vinden, en daarom 
zal ik die verder buiten beschouwing laten, zoals trouwens meestal 
gedaan wordt in de literatuur over Friese Breking. Zo houden we de 
volgende paartjes over: 

(2) De vier paartjes 
JIJ [i.~] 

[je] [I.~] 

[wo] [u.~] 

[wa] [o.~] 
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Men heeft vaak opgemerkt dat de alternantie in dezelfde omgeving 
plaatsvindt als klinkerverkorting, en dus op de een of andere manier 
nauw daannee samenhangt. Voorbeelden van werken waar deze relatie 
expliciet venneld wordt zijn o.m. Cohen et al (195:9), Markey (1975), 
Van der Meer (1985) en Tiersma (1980, 1985). 

Ondanks de enonne hoeveelheid literatuur over de Friese stijgende 
diftongen is het nog steeds niet duidelijk wat nu eigenlijk het antwoord 
is op deze beide vragen, zoals duidelijk blijkt uit Visser's recent over
zichtsartikel (Visser 2002). Een van de conclusies van dat artikel is 
zelfs dat stijgende diftongen mogelijkerwijs een meervoudige repre
sentatie hebben, omdat de glij klank soms wel en soms niet deel lijkt uit 
te maken van de erop volgende klinker. 

In dit artikel wil ik een bijdrage leveren aan de lange discussie en een 
poging doen om een antwoord te vinden op beide vragen. Mijn conclusie 
zal zijn dat stijgende diftongen enkelvoudige, doch complexe klinkers zijn. 
In wezen sluit ik me hiennee aan bij het standpunt van Visser (1997) en 
zijn voorgangers. De precieze technische details vonnen echter in som
mige opzichten een nieuw element in de discussie. Ik beweer dat stijgende 
diftongen een enkele klinkerpositie in de nucleus bezetten, net als Visser, 
maar twee verschillende plaatsknopen dragen. Mijn antwoord op de 
tweede vraag is dat lange stijgende diftongen gemarkeerde klinkers zijn. 
Het gevolg daarvan in de synchrone grammatica van het Fries is dat hun 
tweede helft gereduceerd wordt tot schwa, zodat er een centrerende diftong 
ontstaat. Ik zal laten zien dat het heel eenvoudig is om de relatie met klin
kerverkorting te leggen; in die omgevingen waar lange klinkers alterneren 
met korte klinkers worden de lange stijgende diftongen natuurlijk ook ver
kort. Wanneer dat gebeurt verschijnen er korte stijgende diftongen aan de 
oppervlakte. De alternantie tussen korte stijgende diftongen en lange cen
trerende diftongen rust derhalve op onderliggend lange stijgende diftongen. 
Deze klinkers kunnen nooit ongewijzigd aan de oppervlakte verschijnen; 
ofwel ze worden verkort, zodat ze als korte stijgende diftongen aan de 
oppervlakte komen, ofwel ze behouden hun lengte, maar dan worden ze 
gerealiseerd als centrerende diftongen. 

Leidraad bij mijn analyse is een theoretisch punt dat, met betrek
king tot het Fries althans, wel het meest expliciet naar voren is gebracht 
in Booij (1989). Booij stelt dat segmenten die zich in een en dezelfde 
constituent bevinden nauwer met elkaar interacteren dan segmenten 
die zich in verschillende constituenten bevinden. Vreemd genoeg trekt 
Booij op grond hiervan een volkomen foute conclusie. De juiste con
clusie moet zijn dat de onderdelen van stijgende diftongen sterk met 
elkaar interacteren, terwijl er geen interactie is met een voorafgaande 
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consonant. Dit kan alleen maar betekenen, volgens Booij's eigen crite
ria, dat de onderdelen van een stijgende diftong zich in een en dezelfde 
constituent bevinden, namelijk de nucleus. Dat de stijgende diftongen 
onderhevig zijn aan sterke interne beperkingen wordt duidelijk wanneer 
men ze vergelijkt met niet-stijgende korte diftongen. Deze blijken op 
een heel andere wijze te interacteren met een voorafgaande consonant 
dan stijgende diftongen. De wijze waarop stijgende diftongen en de 
eraan voorafgaande consonanten elkaar beïnvloeden is een belangrijk 
argument voor de analyse die ik hier voorstel; een Friese stijgende dif
tong is een enkelvoudige klinkerpositie die twee plaatsknopen heeft. 

Het tweede argument voor mijn analyse is gebaseerd op de histo
rische ontwikkelingsgang van Friese Breking. Volgens de, inmiddels 
alom geaccepteerde, analyse van Van der Meer (1985) werd dit proces 
voorafgegaan door een bijzonder soort van diftongering van lange mid
den-klinkers, waarbij de tweede helft van deze klinkers een hogere 
graad van sonoriteit kreeg dan de eerste. Vanuit een theoretisch per
spectief is het onduidelijk hoe dit proces geïnterpreteerd moet worden. 
Het kan niet het gevolg zijn van reductie; lange klinkers reduceren 
niet op die wijze. Ik zal laten zien dat het mogelijk is om een zinvolle 
interpretatie te ontwikkelen van het diftongeringsproces voorgesteld 
door van der Meer. Het proces dat voorafgaat aan Friese Breking is niet 
zozeer reductie van· de tweede component van de lange klinker, maar 
veeleer versterking van de eerste component. Zo ontstond precies die 
structuur die aangenomen moet worden voor die klinkers die nu nog in 
het moderne Fries alterneren met centrerende diftongen. Ook dit is een 
belangrijk argument voor mijn analyse. 

Dit artikel heb ik op de volgende wijze opgebouwd. In de nu vol
gende, tweede sectie leg ik de belangrijkste assumpties uit waarop 
mijn theoretisch kader rust. Een en ander zal ik verduidelijken met het 
diftongeringsproces dat ten grondslag ligt aan Friese Breking. In de 
derde sectie ga ik in op Booij 's analyse en zal ik laten zien waarom zijn 
conclusie tegengesteld is aan de conclusie die hij had moeten trekken. 
In de vierde sectie, tenslotte, zal ik laten zien dat de alternantie tussen 
korte stijgende diftongen en lange centrerende diftongen een gevolg is 
van de gemarkeerde status van lange stijgende diftongen. 

2 Wat is de representatie van klinkers? Wat is reductie? 

In deze sectie zal ik eerst kort uitleggen hoe klinkers zijn opgebouwd. 
Dan ga ik in op het diftongeringsproces dat aan de basis ligt van Friese 
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Breking. Ik stel voor dat dit proces gezien kan worden als een soort van 
versterking van de eerste klinkercomponent. Na werking van dit proces 
ontstonden de representaties die nu nog in het moderne Fries aanwezig 
ZIJn. 

2.1 De representatie van klinkers 

Er zijn twee belangrijke inzichten in de recente literatuur die ik in dit 
artikel overneem. In de eerste plaats neemt men slechts een klein aantal 
elementaire kenmerken aan, die op meerdere posities in de represen
tatie van een segment kunnen voorkomen. In de tweede plaats neemt 
men aan dat die kenmerken monovalent zijn. Belangrijke werken waar 
beide opvattingen gemotiveerd worden zijn onder meer: Schane (1984), 
Anderson en Ewen (1987), Van der Hulst (1989, 1995, 1999), Clements 
(1991), Clements en Hume (1995), Harris en Lindsey (1995), Botma 
(2004), Morén (2006). 

Het element V, dat in dit artikel een centrale rol speelt, kan goed als 
illustratie dienen. V komt voor op de tijdslijn, waar het 't traditionele 
kenmerk [vocalisch] vervangt. Op de tijdslijn wordt het contrast tussen 
lang en kort uitgedrukt; korte klinkers bezetten één positie op de tijds
lijn, en lange klinkers twee. Dit wordt verduidelijkt met de schemati
sche representaties in (3). 

(3) een korte klinker een lange klinker 
N N nucleus 
1 1 \ 

V V V tij dslij n 

Klinkers worden gedomineerd door de nucleus. Een korte klinker bezet 
één positie in de nucleus, en een lange klinker twee, zoals wordt gede
monstreerd in (3). 

V komt ook voor als plaatsknoop. De volgende configuratie is dus 
denkbaar: 

(4) de representatie van sjwa 
[;:) ] 
N nucleus 

1 

V tijdslijn 

1 

V plaatsknoop 

Wanneer er verder geen kenmerken aan worden toegevoegd wordt deze 
configuratie gerealiseerd als sjwa. Van Oostendorp (2000) geeft een 
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hele reeks argumenten die laten zien dat sjwa inderdaad leeg is op het 
niveau van de plaatsknoop. 

Het V-element komt ook voor onder de plaatsknoop. Op dat niveau 
vervangt het meer traditionele kenmerken als [+laag], [-hoog], of andere 
kenmerken die openheid aangeven, zoals het meer klassieke A-element.2 

Voegt men V toe aan de representatie in (4), dan ontstaat een representatie 
die fonetisch wordt gerealiseerd als [a], de lage klinker bij uitstek. 

(5) de representatie van [a] 
[a] 
N nucleus 

1 

V tijdslijn 

1 

V plaatsknoop 

1 

V plaatskenmerk 

Behalve het element V, dat openheid uitdrukt, zijn er nog twee andere 
elementen nodig op de plaatsknoop. Immers, klinkers kunnen palataal 
zijn, of rond. Palatale klinkers worden gekarakteriseerd door het ele
ment I; ronde klinkers dragen het element U. Ter verduidelijking geef 
ik de representaties van de hoge, korte klinkers [i] en [u]. 

(6) twee niet-complexe klinkers 
[i] [u] 
N N nucleus 

1 1 
V V tijdslijn 

1 1 

V V plaatsknoop 

1 1 

r U plaatskenmerk 

De twee klinkers [i] en [u] zijn, net als [a], niet-complexe klinkers, om
dat ze op het niveau van de plaatsknoop niet meer dan één element dra
gen. Andere klinkers zijn opgebouwd uit combinaties van de elementen 
{I,U,A}. Dit wordt geïllustreerd in (7). 

(7) [y] [0] [0] 
N N N nucleus 

1 1 1 

V V V tijdslijn 
1 1 1 

V V V plaatsknoop 
1\ 1\ 11 \ 
IU UV ruv plaatskenmerken 
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De klinker [y] in (71) is een combinatie van de twee elementen I en U. 
Samen drukken deze twee elementen uit dat [y] gerond en palataal is. 
De afwezigheid van V duidt erop dat [y] hoog is. De klinker [0] is de fo
netische manifestatie van de combinatie van U enV Het eerste element 
drukt uit dat deze klinker gerond is; het tweede element drukt uit dat 
[0] niet-hoog is. De derde klinker in (7), tenslotte, is een zeer complexe 
klinker, omdat hij op het niveau van de plaatsknoop uit niet minder dan 
drie elementen bestaat. Tezamen verantwoorden ze het feit dat [0] een 
palatale (1), geronde (U), niet-hoge (V) klinker is. 

De vier Friese lange midden-klinkers [e:, 0:, 8:, 0:] verdienen speci
ale aandacht omdat ze een belangrijke rol spelen in de volgende sectie. 
De representatie van de eerste twee klinkers, de hogere midden-klin
kers, geef ik in (8). 

(8) de hogere, lange midden-klinkers 
re:] [0:] 
N N nucleus 
I \ I \ 
V V V V tijdslijn 
\/ \/ 
V 
/ \ 
I V 

V 
/\ 
UV 

plaatsknoop 

plaatskenmerken 

Beide klinkers zijn lang, en hebben daarom twee V-elementen op de 
tijdslijn. Op het niveau van de plaatsknoop heeft [e:] de twee elementen 
I en V. Samen drukken deze twee uit dat [e:] een patatale, niet-hoge 
klinker is. De klinker [0:] verschilt in één opzicht van [e:]; op het niveau 
van de plaatsknoop wordt [0:] gekarakteriseerd door U, niet door 1. 

De representatie van de twee lagere midden-klinkers [8:], [0:] is niet 
zo duidelijk. Ik ga ervan uit dat het verschil tussen hogere en lagere 
midden-klinkers uitgedrukt kan worden in termen van de oppositie 
gespannenlongespannen; lagere midden-klinkers zijn ongespannen en 
hogere midden-klinkers zijn gespannen. In theorieën die gebaseerd zijn 
op elementen is het vooralsnog onduidelijk wat precies de fonologische 
representatie is van de fonetische dimensie gespannenlongespannen. In 
de geest van het werk van van der Hulst, genoemd in de bibliografie, 
neem ik aan dat ongespannen klinkers gekarakteriseerd worden door 
een V-element dat gedragen wordt door een hoger plaatskenmerk. Dit 
wordt verduidelijkt in (9). Daar worden de representaties gegeven van 
vier korte, ongespannen klinkers, [1],[0], [8], [0]. De eerste twee zijn 
hoge klinkers, de laatste twee zijn midden-klinkers. 
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(9) de representatie van ongespannen klinkers 
[I] [e] [0] [::>] 
N N N N nucleus 

I I I I 
V V V V tijdslijn 

I I I I 
V V V V plaatsknoop 
I / \ I / \ 
1 1 V U U V plaatskenmerken 

I I I I 
V V V V ongespannen 

De lange lagere midden-klinkers (de ongespannen klinkers) [8:] en [0:] 
kunnen nu als volgt gerepresenteerd worden: 

(10) de lagere, lange midden-klinkers 
re:] [::>:] 
N N nucleus 

I \ I \ 
V V V V tijdslijn 
\ I \ / 
V V plaatsknoop 
/ \ / \ 

1 V UV plaatskenmerken 

I I 
V V ongespannen 

Een belangrijke hypothese in theorieën die gebaseerd zijn op elementen 
is dat iedere subset van een representatie die aangenomen wordt een 
fonetisch interpreteerbare structuur geeft, en daarmee een mogelijk 
segment representeert. Het is duidelijk dat de vervanger van het tradi
tionele kenmerk [ongespannen] hieraan voldoet. Immers, laat men het 
weg in de representaties in (9), dan ontstaan de gespannen klinkers [i], 
[e], [u] en [0]. Laat men het weg uit de representaties in (10), dan ont
staan de gespannen lange midden-klinkers [e:] en [0:]. 

Nu rest nog de vraag wat de realisatie is van een klinker die 
slechts bestaat uit een V op de tijdslijn (cf. (3) hierboven). Ik stel 
voor dat dit een zogenaamde 'lege klinker' is. Dit is een abstracte 
klinker, waarvan het bestaan uitvoerig is gedocumenteerd in de lite
ratuur. 

Ik heb nu heel in het kort geschilderd hoe klinkers er uitzien in een 
theorie die gebaseerd is op elementen. In de tweede helft van deze sectie 
probeer ik te laten zien waarom men deze elementen heeft voorgesteld. 
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Een van de belangrijkste argumenten is gebaseerd op de fonologische 
processen van reductie en versterking. 

2.2 Diftongering in het algemeen en het Fries in bet bijzonder 

2.2.1 Diftongering in het algemeen 

Men kan zich afvragen waarom het nou zo belangrijk is om de klassieke 
binaire kenmerken van het type [+-hoog], [+-laag] etc. te vervangen 
door elementen als {I,U,V}. Een belangrijke rol in de argumentatie 
spelen verzwakkings- en versterkingsprocessen. Een voorbeeld van 
een verzwakkingsproces is diftongering van midden-klinkers in het 
Nederlands. In deze taal worden midden-klinkers als le:1 en 10:1 gerea
liseerd als [ei] en [ou]. Men ziet dat de tweede helft van deze klinkers 
hoger wordt uitgesproken dan de eerste. Een voorbeeld van een ver
sterkingsproces is diftongering van hoge, lange klinkers, een proces dat 
zich onder meer heeft voorgedaan in het Vroeg-Nieuw Nederlands. In 
deze fase van het Nederlands ontwikkelden hoge klinkers als [i:] en [u: 
] zich respectievelijk tot [ei] en [ou]. In dit proces wordt de eerste helft 
van de lange klinker verlaagd ten opzichte van de tweede helft. 

In lange klinkers is de eerste helft het hoofd van de nucleus, en de 
tweede helft is de satelliet van dat hoofd. Met dit voor ogen kunnen we 
beide processen zien als instanties van een en dezelfde tendens; de klin
ker in hoofdpositie moet lager zijn dan die in niet-hoofdpositie. Als ge
volg van deze tendens zijn monoftongische lange klinkers onderhevig 
aan diftongering; hoge lange klinkers ondergaan verlaging van de eer
ste helft, en lange midden-klinkers ondergaan verhoging van de tweede 
helft. In de literatuur zijn er twee pogingen gedaan om tot een formele 
interpretatie van deze tendens te komen. In de eerste benadering wordt 
een direct beroep gedaan op de sonoriteitsschaal. Men zegt simpelweg 
dat de klinker in hoofdpositie sonoranter moet zijn dan de klinker in 
niet-hoofdpositie. Bekijk nu de volgende partiële sonoriteitsschaal: 

Centrale klinkers, waaronder de sjwa, zijn minder sonorant dan de 
hoge klinkers, die op hun beurt weer minder sonorant zijn dan de mid
den-klinkers. 

(11) partiële sonoriteitsschaal 
centrale klinkers hoge klinkers midden-klinkers 

i,u e,o 

toenemende sonoriteit 

In de tweede benadering speelt de sonoriteitsschaal een indirecte rol, 
in die zin dat men probeert sonoriteit af te leiden van structurele com-
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plexiteit. Hierbij speelt de Complexiteitsconditie een centrale rol. De 
volgende versie van deze conditie is gebaseerd op het werk van Harris 
(1994, 1997): 

(12) Complexiteitsconditie 
Het nucleaire hoofd is complexer dan de satelliet van dat hoofd 

Ook de Complexiteitsconditie kan beide processen verklaren. Verhoging 
van de tweede helft van een lange midden-klinker is in overeenstem
ming met deze conditie, omdat een hoge klinker minder complex is dan 
een midden-klinker. Dit wordt gedemonstreerd in (13). 

(13) Diftongering van een midden-klinker 
[e:] [ei] 
N N nucleus 
I \ I \ 
V V V V tijdslijn 

\ / I I 
V V V plaatsknoop 
/ \ / \ / 

1 V VI plaatskenmerken 

In (13) is het nucleaire hoofd cursief gedrukt. Men kan zien dat in de 
representatie aan de linkerkant de Complexiteitsconditie geschonden 
wordt; alle elementen die verbonden zijn met het hoofd zijn ook ver
bonden met de satelliet, en omgekeerd: alle elementen die verbonden 
zijn met de satelliet zijn ook verbonden met het hoofd. In de represen
tatie aan de rechterkant, echter, wordt er wel voldaan aan de conditie. 
Alle elementen die aanwezig zijn in de satelliet zijn ook aanwezig in het 
hoofd. Daarenboven heeft het hoofd één element dat niet aanwezig is in 
de satelliet. Dat is het element V. Men kan nu het diftongeringsproces 
waarbij lange midden-klinkers zich ontwikkelen tot dalende diftongen 
begrijpen als een proces dat een representatie optimaliseert vanuit het 
perspectief van de Complexiteitsconditie. Hetzelfde geldt voor difton
gering van lange, hoge klinkers, zoals ik laat zien in (14). 

In de representatie links wordt er niet voldaan aan de Complexiteits
conditie, omdat alle elementen die met het hoofd verbonden zijn ook 
aan de satelliet vastzitten, en omgekeerd. In de representatie rechts, 
daarentegen, wordt er wel voldaan aan de conditie. Alle elementen die 
aanwezig zijn in de satelliet zijn ook aanwezig in het hoofd. Daarnaast 
heeft het hoofd één element meer, het element V. 
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(14) Diftongering van een hoge klinker 
[i:] [ei] 
N N nucleus 
I \ I \ 

V V V V tijdslijn 
\ / I I 
V V V plaatsknoop 
I / \ / 
I V I plaatskenmerken 

Beide benaderingen hebben ieder hun voor- en nadelen. Het voordeel 
van de representationele benadering is dat het mogelijk wordt de sono
riteitsschaal af te schaffen. Het nadeel is dat het niet duidelijk is waar
om diftongeringsprocessen zo vaak bestaan uit verhoging of verlaging, 
maar niet bijvoorbeeld uit ronding van het hoofd, of ontronding van de 
satelliet. Zo zou diftongering van de klinker [i:] tot [yi] denkbaar zijn, 
omdat na de werking van dit rondingsproces het hoofd complexer is 
dan de satelliet. Dit laat ik zien in (15). 

(15) Een ongewenst diftongeringsproces 
[i:] [yi] 
N N nucleus 
I \ I \ 

V V V V tijdslijn 
\ / I I 
V V V plaatsknoop 
I / \ / 
I U I plaatskenmerken 

De representatie links schendt de Complexiteitsconditie. De represen
tatie rechts voldoet aan deze conditie, omdat het hoofd het element U 
bevat, en de satelliet niet. Verder zijn alle elementen die aanwezig zijn 
in de satelliet ook aanwezig in het hoofd. 

Diftongeringsprocessen van het type dat geschetst wordt in (15) komen 
niet voor. Toch zouden ze volgens de Complexiteitsconditie wel kunnen 
bestaan, om de eenvoudige reden dat deze conditie geen onderscheid 
maakt tussen de verschillende elementen. De benadering die steunt op 
de sonoriteitsschaal heeft dit probleem niet. Immers, alle hoge klinkers 
bezetten dezelfde positie op deze schaal. Het is daarom in deze benadering 
ondenkbaar dat er een versterkings- of verzwakkingsproces zou kunnen 
bestaan waarbij de eerste helft van een lange klinker gerond wordt, terwijl 
voor het overige de klinker onveranderd blijft. Het nadeel van deze benade
ring is echter dat het onmogelijk is om de sonoriteitsschaal af te schaffen. 
Ik stel voor om dit probleem op te lossen door de Complexiteitsconditie 
als volgt te herformuleren: 
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(16) Complexiteitsconditie (nieuwe versie) 
• Een hoofd X moet minimaal één element dragen van dezelfde 

categorie X; 
• Het aantal elementen met dezelfde categorie als het hoofd moet 

groter zijn in het domein van het hoofd dan in het domein van de 
satelliet. 

We hebben gezien dat de eerste positie het hoofd is in de nucleus. Het ele
ment dat deze hoofdpositie bezet is het V-element. Wanneer de nucleus een 
lange klinker bevat, dan wordt de satellietpositie ook bezet door een V-ele
ment, zoals we onder meer gezien hebben in de representatie van de lange 
monoftongen in (13) en (14). De Complexiteitsconditie zegt nu dat in een 
dergelijke configuratie het hoofd op een ander niveau in de representatie 
herhaald moet worden, zodanig dat dit 'herhalende' element wel verbon
den is met het hoofd van de nucleus, maar niet met de satelliet. 

De gereviseerde Complexiteitsconditie verklaart waarom verhoging 
van de tweede helft van een lange midden-klinker en verlaging van de 
eerste helft van een lange hoge klinker wel natuurlijke diftongerings
processen zijn en ronding van de eerste helft van een lange klinker niet. 
Het eerste proces is in overeenstemming met de Complexiteitsconditie, 
omdat na de verhoging van de tweede helft er een V-element is dat 
wel verbonden is met het hoofd maar niet met de satelliet. Dit heb ik 
al laten zien in (13). Hetzelfde geldt voor het tweede proces; na de 
werking ervan bezit het hoofd een V-element dat niet aanwezig is in de 
satelliet. Ik heb dit al verduidelijkt in (14). Ronding van de eerste helft 
van een lange klinker, daarentegen, is niet in overeenstemming met de 
Complexiteitsconditie, omdat het enige element dat wel aanwezig is in 
het hoofd en niet in de satelliet, het U-element, niet dezelfde categorie 
heeft als het hoofd. Dit heb ik al laten zien in (15). 

De Complexiteitsconditie kan onafhankelijk gemotiveerd wor
den, omdat hij ook werkzaam lijkt te zijn in andere domeinen van de 
fonologie, zoals klemtoon (cf. met name Halle en Vergnaud 1987). Een 
trochee ziet er in veel theorieën als volgt uit: 

( 17) De hoofdstructuur van een trochee 

* 
(* *) 

In een trochee is de eerste asterisk het hoofd. In de theorie van Halle 
en Vergaud (1987) betekent dit dat er nog een asterisk geplaatst moet 
worden boven op die asterisk. Het is waarschijnlijk dat deze eis een 
instantie is van de Complexiteitsconditie. Wanneer dit juist is dan is dat 
onafhankelijke evidentie voor deze conditie. 
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Door de Complexiteitsconditie te herformuleren hebben we de 
problemen ervan weg gepolijst, en dat op een wijze die onafhankelijk 
gemotiveerd kan worden. Dit betekent dat we de sonoriteitsschaal niet 
nodig hebben om diftongeringsprocessen te begrijpen die het gevolg 
zijn van verzwakking of versterking. Beide processen worden veroor
zaakt door de Complexiteitsconditie zoals geformuleerd in (16). 

Het zal duidelijk zijn dat deze formulering cruciaal gebruik maakt van 
elementen. Anders gezegd, eliminatie van de sonoriteitsschaal is alleen 
maar mogelijk in een theorie die ervan uitgaat dat er elementen zijn die op 
meerdere posities in de representatie van een segment kunnen voorkomen. 
Dit is sterke evidentie voor de juistheid van deze benadering. 

Tot nu toe heb ik de elementen proberen te motiveren met argumen
ten van zuiver theoretische aard; theorieën die elementen aannemen 
maken de sonoriteitsschaal overbodig. 

In de nu volgende subsectie zal ik laten zien dat het Fries een dif
tongeringsproces heeft gehad dat onmogelijk verklaard kan worden met 
behulp van de sonoriteitsschaal. De Complexiteitsconditie, daarente
gen, heeft geen enkele moeite met dit proces. Vanuit het perspectief van 
deze conditie kan het Friese diftongeringsproces begrepen worden als 
een versterkingsproces. 

2.2.2 Diftongering in het Fries 

Van der Meer (1985) beweert dat de eerste stap in de ontwikkeling 
naar Breking een diftongeringsproces was, waarbij de eerste helft van 
de lange midden-klinkers verhoogd werd. Deze stap beschrijft hij als 
volgt: 

(18) Diftongering van de Friese midden-klinkers 
(volgens van der Meer 1985: 13) 

Ie:, 0:, e:, 0:1 ~ lil, uo, Ie, ooi 

We zien dat de eerste helft van de oorspronkelijke monoftong hoger, 
en daarmee minder sonorant wordt dan de tweede helft. Voor theorieën 
die diftongering proberen te begrijpen als afname van sonoriteit in een 
satellietpositie, dan wel als toename ervan in een hoofdpositie is deze 
klankverandering niet te begrijpen. In lange klinkers is de eerste nucle
aire positie het hoofd, zoals we al meerdere malen gezien hebben. Op 
grond hiervan zou de verandering in (18) onmogelijk moeten zijn; im
mers, in de hoofdpositie neemt de sonoriteit af. 

Interessant is dat de Friese diftongering wel te begrijpen valt met 
de Complexiteitsconditie, zoals die is geformuleerd in (16). Stel dat 
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we de Complexiteitsconditie op midden-klinkers laten werken op een 
manier die gebruikelijk is in het domein van hoge klinkers, namelijk 
door uitsluitend materiaal te inserteren en niets te verwijderen (cf. 
de representatie in (14) waar een V-element geïnserteerd wordt, zodat 
[i:] veranderd wordt in [ei]). Wanneer deletie niet mogelijk is kan de 
Complexiteitsconditie niet eliminatie van het V-element uit de satel
lietpositie tot gevolg hebben. Dat betekent dat de verandering in (13) 
niet mogelijk is. Er is nu maar één manier waarop midden-klinkers 
kunnen voldoen aan de Complexiteitsconditie; er moet een plaats
knoop geïnserteerd worden in het domein van het hoofd. Dat is de 
eerste positie in de nucleus. Die nieuwe plaatsknoop ontvangt sommige 
plaatskenmerken die al aanwezig zijn. De veranderingen die door de 
Complexiteitsconditie bewerkstelligd worden wanneer deletie onmoge
lijk is probeer ik in (19) te verduidelijken aan de hand van de represen-

(19) Een Fries diftongeringsproces 
[e:] > [iI] [0:] > [uo] 
N N N N 
I \ I \ I \ I \ 
VV- VV VV- VV 
\/ /\/ \/ / \ / 
V VV V VV 
/\ \/\ /\ \ / \ 

I V IV UV UV 

re:] > [Ie] [0:] > [00] 
N N N N 
I \ I \ I \ I \ 
VV- VV VV- VV 
\/ /\/ \/ /\/ 
V VV V VV 
/\ \/\ /\ \/\ 
1 V IV UV UV 

I I I I 
V V V V 

taties van de vier relevante klinkers. 
De plaatsknoop die geïnserteerd wordt op instigatie van de Complexi

teitsconditie heb ik met een extra grote letter aangegeven. De nieuwe 
plaatsknoop ontvangt de elementen I en U die al aanwezig zijn op de 'oude' 
V-knoop, die zich rechts van de nieuwe V-knoop bevindt. Op deze wijze 
worden de midden-klinkers veranderd zoals beschreven in (18). 

Een belangrijke vraag die beantwoord moet worden is waarom de 
nieuwe V-plaatsknoop niet alle plaatskenmerken van de oude V-knoop 
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ontvangt; waarom spreidt het V-element dat aanwezig is op de oude 
plaatsknoop niet? Dit heeft, zoals we zo meteen zullen zien, te maken 
met het feit dat op het niveau van de plaatsknopen het hoofd rechts 
staat. 

Waarom zijn de representaties die ontstaan na de introductie van 
een nieuwe V-plaatsknoop niet problematisch voor de Complexiteits
conditie? Op het niveau van de tijdslijn is de eerste positie van de nu
cleus het hoofd. Om te voldoen aan de Complexiteitsconditie moet er 
een V-element geïnserteerd worden dat wel aanwezig is in het hoofd, 
maar niet in de satelliet. In de structuren in (19) voldoet het nieuwe 
V-element aan deze eis; dit element is uitsluitend verbonden met het 
hoofd van de nucleus, en het heeft dus geen verbinding met de satelliet. 
We moeten wel nog een antwoord geven op de zojuist gestelde vraag: 
waarom spreiden niet alle plaatskenmerken van de oude V-knoop naar 
de nieuwe? In navolging van Kaye en Lowenstamm (1984) neem ik 
aan dat een tijdseenheid die twee klinkers bevat rechtshoofdig is. Dit 
probeer ik te verduidelijken met de structuur in (20). 

(20) een korte stijgende diftong 
N nucleus 

I 
V tijdslijn 

/ \ 
V V plaatsknopen 

De representatie in (20) is de rudimentaire structuur van een com
plexe klinker. Dat is een klinker die twee plaatsknopen heeft die beide 
verbonden zijn met dezelfde positie op de tijdslijn. Omdat de rechter 
V-knoop het hoofd is moet hij voldoen aan de Complexiteitsconditie. 
Dat betekent dat hij een V-element moet dragen dat afwezig is in zijn 
satelliet. Dat is de reden dat het V-element dat gedragen wordt door de 
rechter plaatsknoop in de klinkers [iI], [uo], [Ie] en [00] in (19) niet 
mag spreiden naar zijn satelliet (de knoop die met een extra grote let
ter is geschreven). Zou dat element wel spreiden naar de geïnserteerde 
plaatsknoop, dan zou er geen enkel V-element zijn dat wel aanwezig is 
in het hoofd maar niet in de satelliet. 

We zien derhalve dat de klinkers [iI], [uo], [Ie] en [00] voldoen aan 
de Complexiteitsconditie. De midden-klinkers waaruit ze ontstaan zijn 
voldoen er echter niet aan; voor die klinkers geldt niet dat hun hoofd 
een V-element draagt dat niet is verbonden met hun satelliet. Daarmee 
kunnen we zeggen dat het Friese diftongeringsproces dat door van der 
Meer wordt aangenomen begrijpelijk is vanuit het perspectief van de 
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Complexiteitsconditie. Voor de theorieën die diftongeringsprocessen 
interpreteren in termen van de sonoriteitsschaal is het Friese proces 
onbegrijpelijk. Dit betekent dat het Friese proces interessante evidentie 
is voor theorieën die gebaseerd zijn op elementen. 

Men kan zich afvragen wat het verschil is tussen talen die ervoor 
kiezen om aan de Complexiteitsconditie te voldoen door midden
klinkers te veranderen in dalende diftongen, een proces dat ik heb 
geïllustreerd in (l3), en taren die eraan voldoen door midden-klin
kers te veranderen in stijgende diftongen, een proces dat ik heb 
geïllustreerd in (19). Het cruciale verschil tussen beide processen 
is het volgende; wanneer een lange midden-klinker wordt veranderd 
in een dalende diftong dan verliest de tweede positie op de tijdslijn 
i:en eigenschap; een plaatskenmerk wordt losgekoppeld van die po
sitie, zodanig dat het alleen maar is verbonden met de eerste positie. 
Wanneer, daarentegen, een midden-klinker wordt veranderd in een 
stijgende diftong dan verliest geen enkele positie op de tijdslijn een 
onderliggende eigenschap; het enige dat er gebeurt is dat de eerste 
positie een nieuwe eigenschap krijgt, zoals ik heb laten zien in (19). 
Het onderscheid tussen een taal als het moderne Nederlands (waar 
midden-klinkers worden veranderd in een dalende diftong) en een 
taal als het Oud Fries (waar lange midden-klinkers veranderd werden 
in stijgende diftongen), kan derhalve op de volgende manier worden 
uitgedrukt; in talen van het eerste type is deletie van onderliggend 
materiaal mogelijk; in talen van het tweede type, daarentegen, is dat 
niet mogelijk. In talen van het tweede type is het daarom alleen maar 
mogelijk om aan de Complexiteitsconditie te voldoen door nieuw 
materiaal te inserteren, dat wil zeggen, materiaal dat niet aanwezig 
is in de onderliggende structuur.3 

In deze sectie heb ik kort uiteengezet wat de fonologische structuur 
is van klinkers. Ik heb ook laten zien dat de Complexiteitsconditie twee 
verschillende effecten kan hebben in het domein van midden-klinkers. 
Deze klinkers kunnen verzwakt worden in hun tweede helft, hetgeen 
leidt tot verhoging daarvan, zodat de sonoriteit afneemt. Dit proces 
komt voor in talloos veel talen, waaronder het moderne Nederlands. 
Maar het kan ook zo zijn dat de eerste helft versterkt wordt, zodat er een 
stijgende diftong ontstaat. Het Fries heeft dit proees gekend, en ook het 
Oud Spaans (Holt 1997). Het ligt aan de basis van Friese Breking, zoals 
we zo meteen zullen zien. Hoe vreemd dit ook moge lijken, het proces 
waarbij een stijgende diftong wordt gecreëerd is niet in tegenspraak met 
dc Complexiteitsconditie, wel echter met een analyse die gebaseerd is 
op de klassieke sonoriteitsschaal. 
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We zijn nu voldoende toegerust om een van de twee opvattingen 
over de representatie van stijgende diftongen te evalueren. Dat is de 
opvatting van Booij (1989) en zijn voorgangers. In deze opvatting zijn 
stijgende diftongen een sequentie van een glij klank en een klinker, 
waarbij de glijklank in de ons et staat. 

3 De glij klanken van stijgende diftongen staan niet in de onset 

Booij (1989:322) stelt dat in het Fries de glij klanken Ijl en /w/ deel uit
maken van de onset. Hij onderbouwt deze analyse met de stelling dat 
de glij klanken gevolgd kunnen worden door een willekeurige klinker. 
Het maakt niet uit of dat een diftong is, dan wel een korte, of een lange 
klinker. Booij illustreert dit met de volgende voorbeelden (p. 323)4. 

(21) Booij's voorbeelden 
Ijl voor korte klinkers 
djip [djlp] 'diep' 
kjelt [kjElt] 'koud' 
njonken [njoIJk;m] 'naast' 
pjuk [pjYk] 'prik' 
spjalte [spjolt;J] 'splijten' 

Ijl voor lange klinker of diftong 
sjoege [sju:Y;J] 'kennis' 
sjoel [sju;JI] 'sleepblok' 
Ijuensk [ljy;Jnsk] 'vleierig' 
fjouwer [fjow;Jr] 'vier' 

Iwl voor korte klinkers 
twirre [twIr;J] 'wervelwind' 
twer [twEr] 'walgelijk' 
fuort .[fwot] 'weg' 
toam [twan] 'doom' 

Iwl voor lange klinker of diftong 
swier [swi;Jr] 'zwier' 
kwea [kwe;J] 'kwaad' 
koai [kwa:j] 'kunstei' 

Dat glijklanken vrijelijk gevolgd kunnen worden door klinkers duidt er 
op dat er geen interactie lijkt te zijn tussen glijklanken en de klinkers die 
hen volgen. Dat betekent dat ze in verschillende constituenten van de let
tergreep moeten staan; glijklank in de onset en klinker in de nucleus van de 
lettergreep. Dit is dan ook de conclusie die Booij trekt (p. 324). 
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Booij's conclusie is onjuist. Het grootste probleem is wel dat hij uitgaat 
van het gobale Friese klanksysteem, en volledig voorbij gaat aan belang
rijke subregulariteiten. Zo blijkt er bij nadere beschouwing een belangrijk 
verschil te zijn tussen de stijgende diftongen [jIJ, [jE], [wo] en [wa] aan de 
ene kant, en niet-stijgende diftongen van het type [ju], [jy]5 aan de andere. 
De diftongen van het eerste type kunnen vrijelijk worden voorafgegaan 
door een complexe onset. De niet-stijgende diftongen kunnen dat niet of 
nauwelijks. Het blijkt dat ze alleen maar kunnen voorkomen na een com
plexe onset wanneer de glijklank [w] volgt. Wanneer dat niet het geval 
is, dan worden ze altijd vooraf gegaan door een niet-complexe onset. Het 
verschil tussen de stijgende en niet-stijgende (niet-vallende) diftongen 
wordt geïllustreerd in (22). De voorbeelden in de eerste groep (stijgende 
diftongen) zijn ontleend aan Visser (1997:204-206); de tweede en derde 
groep zijn ontleend aan Zantema (1997). 

(22) Stijgende diftongen na een complexe onset 
blierje [bij Irj;J] 'bladderen' 
brjit [brjIt] 'brok van een turf' 
prearnkje [prjEmkj;J] 'met een praam varen' 
frjemd [frjEmpt] 'vreemd' 
bluodderich [blwod;Jr;Jx] 'bloederig' 
kluorkje [klworkj;J] 'zo'n beetje bezig zijn' 
kroaskje [krwaskj;J] 'met tegenzin lopen' 
kloarkje [klwarkj;J] 'lurken' 

De diftongen [ju] en [jy] na een complexe onset6 

bliuwe [bljuw;J] 'blijven' 
driuw [drjyw] 'drift' 
driuwe [drjywe] 'drijven' 
kliuwe [kljuw;J] 'klimmen' 
kriuwel [krjuw;Jl] 'kriebelig' 
priuwe [prjuw;J] 'proeven' 
skriuwe [skrjUW;J] 'schrijven' 
sprjuw [sprjuw] 'spruw' 
triuw [trjuw] 'duw' 

De diftongen [ju] en [jy] na een niet-complexe onset 
djoeie [dju(:)j;J] 'dartelen' 
djoer [dju.;Jr] 'duur' 
fjoer [fju.;Jr] 'vuur' 
ljoenje [lju.;Jnj;J] 'smeken' 
Ijune [ljyn;J] 'aan iemands luimen toegeven' 
njuntsje [njyntsj;J] 'neuriën' 
njût [nju(:)t] 'tam' 

Waarom gedragen stijgende diftongen zich anders dan de diftongen 
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waarvan de leden gelijk zijn in sonoriteit? Ik beweer dat de oorzaak van 
dit fenomeen gelegen is in het feit dat glijklanken en de erop volgende 
klinkers juist wel heel sterke beperkingen aan elkaar opleggen. Dit is 
precies het tegenovergestelde van wat Booij bewçert. 

De beperking die de leden van een diftong aan. elkaar opleggen is dat 
de sonoriteit moet stijgen wanneer de twee plaatsknopen van de diftong 
verbonden zijn met het hoofd van de nucleus. In het theoretisch raam
werk dat ik in de vorige sectie heb geschetst betekent dit dat de tweede 
plaatsknoop het hoofd is, en de eerste de satelliet. De relevante configu
ratie heb ik al gegeven in (20). Dat betekent dat de tweede plaatsknoop 
onderworpen is aan de Complexiteitsconditie. Als gevolg daarvan moet 
hij een V-element bevatten dat niet verbonden is aan zijn satelliet. De 
stijgende diftongen [jI], [jE ], [wo] en [wa] voldoen hieraan, zoals ik 
laat zien in (23). Het cruciale V-element dat ervoor zorgt dat er voldaan 
wordt aan de Complexiteitsconditie heb ik met een extra grote letter 
geschreven. 

(23) De stijgende diftongen van het Fries 
[jI] [wo] 
N N 
I I 
V V 
/ \ / \ 

VV VV 
\/\ \/\ 
IV UV 

[jI] [wa] 
N N 
I I 
V V 
/ \ / \ 

VV VV 
\ / \ I I 
IV UV 

I 
V 

Omdat deze configuraties voldoen aan de Complexiteitsconditie is hun 
positie in de nucleus gelicenseerd. Daarom hoeft geen van de segmen
ten die deel uitmaken van een stijgende diftong een positie in de onset 
te zoeken. Het gevolg daarvan is dat stijgende diftongen voorafgegaan 
kunnen worden door een complexe onset. Dat verklaart waarom de vor
men in de eerste groep van (22) welgevormd zijn. 

Niet-stijgende diftongen voldoen niet aan de Complexiteitsconditie, 
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omdat de beide leden een gelijk aantal V-elementen bevatten, zoals ik 
laat zien in (24). 

(24) De onmogelijkheid van diftongen met vlakke sonoriteit, zoals [ju] 
[ju] 
N 

I 
V 
/\ 

V V schending van de Complexiteitsconditie 

I I 
I U 

Omdat vlakke diftongen niet voldoen aan de Complexiteitsconditie 
zijn ze niet gelicenseerd in de nucleus. Daarom moeten de segmenten 
die samen een vlakke diftong vormen van elkaar gescheiden worden, 
zodanig dat één ervan naar de onset verhuist. Maar, dat kan alleen maar 
als er niet meer dan één consonant in de onset staat. Wanneer zich daar 
twee consonanten bevinden is er geen ruimte meer voor de glij klank, 
om de eenvoudige reden dat de onsets van het Fries niet meer dan twee 
segmenten mogen bevatten. Dit verklaart waarom de diftongen [ju] en 
[jy] in het algemeen niet voorafgegaan worden door complexe onsets. 

Het komt er dus op neer dat glij klanken en de erop volgende klinkers 
wel degelijk sterke beperkingen opleggen aan elkaar; ze moeten name
lijk voldoen aan de Complexiteitsconditie. Stijgende diftongen voldoen 
eraan, en daarom mogen ze in hun geheel in de nucleus staan. Als 
gevolg daarvan kunnen ze vooraf gegaan worden door een complexe 
onset. Diftongen waarvan de leden gelijk zijn in sonoriteit (vlakke dif
tongen) voldoen niet aan deze conditie, en daarom moet de glij klank 
naar de onset. Als gevolg daarvan kunnen diftongen van dit type niet 
vooraf gegaan worden door een complexe onset. Zoals ik eerder gezegd 
heb is deze analyse gebaseerd op de stelling dat sequenties die bestaan 
uit een glij klank en een klinker aan sterke beperkingen onderhevig zijn. 
Deze bewering staat haaks op de stelling van Booij. 

Natuurlijk moet wel nog verklaard worden waarom [ju] en [jy] wel mo
gelijk zijn na een complexe onset als er een labiale glijklank volgt, zoals de 
tweede groep in (22) laat zien. Ik stel voor dat in vormen van dit type de dif
tong is ontstaan door spreiding van de plaatsknoop in de onset.1 Spreiding 
vanuit de onsefl heeft de oorspronkelijk lange li:1 veranderd in de vlakke 
diftong, omdat na spreiding de tweede helft van de lange [i:] gerond wordt. 
at wordt fonetisch gerealiseerd als [ju], soms [jyJ9. In (25) verduidelijk ik t 
met de representaties van bliiwe en bliuwe. IO 
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(25) vóór spreiding 
bliiwe 
o NON 

I \ I \ I I 
CC VVV V 
I I \ / I I 

b I V CV 

I I 
I U 

na spreiding 
bUuwe 
o NON 

I \ I \ I I 
CC VVV V 
I I I \ / I 
b I V C V 

I I 
I U 

Ik neem aan dat de glijklank in de onset een consonantische plaatsknoop 
heeft, maar op het niveau van de tijdslijn een klinker is. Fonologisch 
heeft deze klank daarmee de status van een bilabiale approximant. 

Vóór spreiding wordt de Complexiteitsconditie geschonden. 
Immers, het hoofd van de nucleus heeft niet meer V-elementen dan 
zijn satelliet. Na spreiding van de C-plaatsknoop wordt de conditie 
niet geschonden. Immers, nu heeft het nucleaire hoofd wel meer V-ele
menten dan de satelliet. Omdat vlakke diftongen die ontstaan zijn door 
spreiding niet de Complexiteitsconditie schenden mogen ze wel voor
komen in de nucleus. Daarom hoeven de leden ervan niet van elkaar 
gescheiden te worden. Daarom mogen vlakke diftongen van dit type 
wel voorafgegaan worden door een complexe ons et. Deze constituent 
hoeft immers geen ruimte te bieden aan de glijklank. 

In deze sectie heb ik laten zien dat de sequentie glijklank 
+ klinker aan een sterke beperking onderhevig is, namelijk de 
Complexiteitsconditie. Het gevolg hiervan is dat de segmenten 
van een stijgende diftong met z'n tweeën in de nucleus mogen 
staan, zodat ze vooraf gegaan kunnen worden door een complexe 
onset. Vlakke diftongen kunnen niet aan deze conditie voldoen. 
Daarom moet de glijklank verhuizen naar de onset, maar dat kan 
alleen wanneer de onset niet-complex is. Dat betekent dat vlakke 
diftongen vooraf gegaan moeten worden door een niet-complexe 
onset. Een uitzondering hierop vormt de vlakke diftong die ge
creëerd wordt door spreiding vanuit de onset. Omdat na spreiding 
voldaan wordt aan de Complexiteitsconditie hoeft de glijklank 
niet verplaatst te worden naar de onset. Daarom komen vlakke 
diftongen die ontstaan zijn door spreiding wel voor na een com
plexe onset. 

Iedere analyse van stijgende diftongen zal in staat moeten zijn om 
een inzichtelijke beschrijving te geven van het fenomeen dat traditi
oneel 'Friese Breking' wordt genoemd. In de Friese taalwetenschap 
wordt daaronder de alternantie tussen centrerende en stijgende difton
gen verstaan. In de volgende sectie werk ik daarom een analyse uit van 
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dc alternantie tussen de vier stijgende diftongen [jIJ, [jE], [wo] en [wa] 
en de vier centrerende diftongen [i.g], [b], [u.g] en [o.g]. 

4 Friese breking; de alternantie tussen stijgende 
en centrerende diftongen 

De alternantie tussen stijgende en centrerende diftongen heeft een 
kwantitatief en een kwalitatief aspect. Eerst ga ik in op de kwantitatieve 
kant van de alternantie, daarna op de kwalitatieve. 

4.1 De kwantitatieve kant van Friese Breking 

Zoals ik al gezegd heb in de inleiding is het reeds vaak opgemerkt dat 
stijgende en centrerende diftongen in dezelfde omgevingen met elkaar 
alterneren als korte en lange klinkers. Zo worden beide alternanties 
aangetroffen in de pluralis en voor het diminutief. De voorbeelden in 
(26) laten dit zijn. Ze zijn ontleend aan Tiersma (1985:58). 

(26) alternerende diftongen 
sg. plur. 
f'lier [fii.;Jr] [fijlr;Jn] 
beam [bl.;Jm] [bjEm;Jn] 
poel [pu.;JI] [pwol;Jn] 
koal [ko.;JI] [kwal;Jn] 

alternerende lengte 

dim. 
[fijlrk;J] 
[bjEmk;J] 
[pwoltsj;J] 
[kwaltsj;J] 

'vloer' 
'boom' 
'poel' 
'kool' 

faam [fa:m] [fam;Jn] [famk;J] 'meisje' 
mûs [mu:s] [muz;Jn] [musk;J] 'muis' 

Historisch gezien zijn de lange klinkers verkort als er een lettergreep op 
volgde. Dit is een instantie van Trocheïsche Verkorting, zoals is opge
merkt in Visser (2002).11 

Het feit dat de alternantie tussen centrerende en stijgende diftongen 
in dezelfde omgevingen voorkomt als die tussen lange en korte klinkers 
duidt erop dat centrerende diftongen fonologisch lang zijn en stijgende 
diftongen fonologisch kort. Dat houdt in dat centrerende diftongen twee 
posities bezetten op de tijdslijn in het domein van de nucleus, terwijl 
stijgende diftongen slechts één positie in de nucleus bezetten, net als 
korte klinkers. Dat dit inderdaad zo is heeft Visser in zijn proefschrift 
(Visser 1997) aangetoond (cf. pp. 120-122, pp. 126-136 en p. 152 voor 
argumenten dat lange klinkers en centrerende diftongen fonologisch 
lang zijn; zie pp. 216-217 voor argumenten dat stijgende diftongen 
fonologisch kort zijn). De belangrijkste argumenten zijn fonotactisch 
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van aard; korte klinkers kunnen, net als stijgende diftongen, gemakke
lijk gevolgd worden door een sonorant en een niet-dentale obstruent 
in dezelfde lettergreep. Lange klinkers kunnen dat niet, of nauwelijks. 
Centrerende diftongen gedragen zich in dit opziçht net als lange klin
kers. Afgezien van een paar uitzonderingen (Visser 1997:152) kunnen 
noch lange klinkers, noch centrerende diftongen voorkomen vóór een 
sonorant gevolgd door een niet-dentaal in dezelfde lettergreep. 

Het feit dat de twee alternanties zo sterk verwant zijn suggereert dat 
ze instanties zijn van hetzelfde proces. Wat is de aard van dit proces? 
Er is vaak op gewezen dat beide alternanties improductief zijn in het 
moderne Fries (cf. onder meer Tiersma 1980, 1985, Visser 1995:29-
30). Vormen die deze processen ondergaan moeten derhalve op een of 
andere manier diacritisch gemarkeerd worden. Hierbij is het van belang 
dat vormen die de lengte-alternantie ondergaan op dezelfde manier 
gemarkeerd worden als de vormen die een alternantie vertonen tussen 
centrerende en stijgende diftongen. Immers, er moet worden uitgedrukt 
dat beide alternanties sterk aan elkaar verwant zijn, en instanties zijn 
van een en hetzelfde abstracte proces. Welk diacritisch teken is in staat 
om de sterke verwantschap tussen de twee alternanties uit te drukken? 
Het is duidelijk dat morfemen die de lengte-alternantie ondergaan twee 
klinkers hebben in hun onderliggende representatie: een lange en een 
korte klinker. We kunnen dit uitdrukken door een van de twee posities 
op de tijdslijn die met een lange klinker verbonden zijn diacritisch te 
markeren. Dat zou op de volgende manier kunnen gebeuren: 

(27) een diacritische markering voor de lengte-alternantie 
V (V) tijdslijn 

De klinker van een morfeem dat zo is gemarkeerd is fonetisch lang 
of kort, afhankelijk van de omgeving. Wanneer een diminutief volgt, 
bijvoorbeeld, of een pluralis, dan verschijnt de tweede positie niet aan 
de oppervlakte. Dan is de klinker kort. In andere omgevingen, daaren
tegen, verschijnt de tweede positie wel aan de oppervlakte. Dan is de 
klinker fonetisch lang. Een concreet voorbeeld van een morfeem met 
dit diacritisch teken is faam 'meisje'. De onderliggende representatie 
van de klinker van dit morfeem ziet er als volgt uit: 

(28) de onderliggende structuur van de la:1 in faam 
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V (V) tijdslijn 
\ I 
V 

I 
V 

plaatsknoop 

plaatskenmerk 

Morfemen die een alternantie vertonen tussen centrerende en stijgende 
diftongen moeten op dezelfde manier worden gemarkeerd. Immers, we 
moeten uitdrukken dat beide processen instanties zijn van hetzelfde 
fenomeen. Ik stel voor dat de representaties die zijn ontstaan na het 
versterkingsproces, en die ik heb uitgewerkt in (19), nog steeds aan
wezig zijn in de grammatica van het moderne Fries. In morfemen waar 
centrerende en stijgende diftongen alterneren is de tweede positie op 
de tijdslijn voorzien van een diacritisch teken, op dezelfde wijze als in 
(27). De onderliggende structuur van de klinkers van deze morfemen is 
daarom als volgt: 

(29) De onderliggende representatie van klinkers die Friese Breking ondergaan 
lil! luol 
N N 
I \ I \ 

VeV) VeV) 
1\1 1\1 
VV VV 
\1\ \1\ 
IV UV 

IIEI looi 
N N 
I \ I \ 

VeV) VeV) 
I \ I 1\1 
VV VV 
\1\ \1\ 
I V UV 
I I 
V V 

Wanneer deze representaties terechtkomen in een 'verkortingscontext' , bij
voorbeeld voor een diminutief, of een pluralis, dan wordt de tweede positie 
op de tijdslijn niet gerealiseerd. Dan ontstaan de volgende structuren: 

(30) Stijgende diftongen ontstaan uit verkorting 
[jIJ [wo] 
N N 
I I 
V V 
1\ 1\ 
VV VV 
\1\ \1\ 
IV UV 
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[jE] [WO] 
N N 
I I 
V V 
/ \ /\ 
VV VV 
\/\ \/\ 
IV UV 
I I 
V V 

Deze representaties komen bijna overeen met de configuraties in (23). 
Er is slechts één probleem. We verwachten dat de sequentie looi gere
aliseerd wordt als [WO]. Dat is niet zo; verkorte 1001 wordt gerealiseerd 
als [wa]. Dit probleem is niet onopgemerkt gebleven (cf. Hoekstra 1988 
en Visser 1997:214). Ik heb er op dit moment geen oplossing voor, net 
zomin, trouwens, als eerdere analysten. 

Het is duidelijk dat in deze analyse de lengte-alternantie en de dif
tong-alternantie (Friese Breking) instanties zijn van een en hetzelfde 
fenomeen. In beide gevallen hebben de morfemen een optionele positie 
op de tijdslijn. Daarmee wordt formeel recht gedaan aan een observa
tie die heel vaak in de literatuur is gedaan: de lengte-alternantie en de 
diftong-alternantie (Friese Breking) zijn sterk verwante processen (zie 
Visser 2002 voor een alomvattend overzicht van de literatuur). 

Deze analyse is een stap vooruit ten opzichte van het voorstel dat 
Willem Visser in zijn proefschrift doet. Op p. 31 beweert hij dat beide 
klinkers van de diftong-alternantie opgesomd moeten worden in de on
derliggende structuur. Morfemen die Friese Breking ondergaan hebben 
dus de volgende klinkerpaartjes in hun onderliggende structuur: {/i';JI,! 
jI/}, {/u';JI,!wo/}, {/I';JI,!je/}, {/o';Jl,Iwa/}. Het grote nadeel van deze ana
lyse is dat er geen enkele formele relatie wordt gelegd tussen de twee 
leden van ieder paartje. Dat betekent dat het een toeval is dat een lid 
van een bepaald paartje precies in dat specifieke paartje voorkomt, en 
niet in een willekeurig ander. Met andere woorden, wat zorgt ervoor dat 
de volgende paartjes niet bestaan: {/i';JI,!wo/}, {/I';JI,!wo/}, {/o';Jl,!wo/} , 
{/u';JI,IjI/} , {/I';JI,!jI/} , {/o';Jl,IjI/}, {/i';JI,Ije/} , {/u';JI,Ije/}, {/o';Jl,Ije/}, {/i';JI 
,Iwa/}, {/u';JI,Iwa/}, {/I';JI,Iwa/}? Om dit probleem op te lossen zouden 
nieuwe regels nodig zijn, maar daarmee zou de relatie met de lengte
alternantie verloren gaan. 

De analyse die ik hier heb voorgesteld kent dit probleem niet. Mor
femen die de lengte-alternantie ondergaan worden op dezelfde manier 
gemarkeerd als morfemen die de diftong-alternantie ondergaan. In 
beide gevallen heeft een morfeem een optionele positie op de tijdslijn. 
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I,'ormeel wordt daarmee geëxpliciteerd dat de lengte-alternantie en 
I,'riese Breking instanties zijn van een en hetzelfde proces. Het komt er 
in deze analyse eigenlijk op neer dat centrerende diftongen die alterne
ren met stijgende diftongen op het onderliggende niveau lange stijgende 
(l!liongen zijn, zoals ik heb laten zien in (29). In een verkortingscontext 
wordt hun lengte geëlimineerd, zodat de onderliggend lange stijgende 
diftong fonetisch gerealiseerd wordt als een korte stijgende diftong 

4.2 De kwalitatieve kant van Friese breking 

Het is natuurlijk belangrijk om een antwoord te vinden op de vraag 
waarom de onderliggend lange stijgende diftongen nooit onveranderd 
aan de oppervlakte komen, ook niet als ze niet verkort worden. Hier 
worden we geconfronteerd met de kwalitatieve kant van de diftong
alternantie. Ik stel voor dat er een belangrijk verschil is tussen het 
Fries zoals dat er uitzag in de tijd toen het diftongeringsproces van 
sectie 2.2.2. werkte en het moderne Fries. In het moderne Fries mag 
een V-element dat het hoofd is op het niveau van de plaatsknopen niet 
verbonden zijn aan een nucleaire satelliet. In het Fries uit de tijd van het 
versterkingsproces was dat wel mogelijk. De structuur waar het nu om 
gaat wordt weergegeven in (31). 

(31) Een hoofd in een satellietpositie 
N 
I \ 
V)V2 
/ \ / 
v,vb 

In deze representatie is V
b 

het hoofd van een stijgende diftong (waarvan ik 
de plaatskenmerken heb weggelaten). V2 is de satelliet van het nucleaire 
hoofd. V b is daarom verbonden met de nucleaire satelliet. Nu stel ik voor 
dat in het 16" eeuwse Fries de constellatie in (31) was toegestaan, maar in 
het moderne Fries is uitgesloten. Daarom moet in deze taal de constellatie 
in (31) worden gerepareerd. Het gevolg is dat de verbinding tussen Vb en 
V

2 
wordt verbroken. Daarmee ontstaat de volgende structuur: 

(32) Reparatie in het Moderne Fries 
N 
I \ 

V)V2 
/ \ 
v,vb 

Misschien zou men verwachten dat in deze configuratie V2 gerealiseerd 
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wordt als stilte, omdat hij immers helemaal geen inhoud heeft. Ik wil 
hier echter beweren dat een V-element op de tijdslijn alleen maar on
hoorbaar kan zijn wanneer hij in een nucleaire hoofdpositie staat. In de 
satellietpositie van de nucleus wordt hij fonologisch geïnterpreteerd als 
sjwa. Het fonetisch detail ervan wordt echter bepaald door klinker die 
eraan vooraf gaat. Anders gezegd, het is een sjwa-achtige klinker die 
sterk wordt gekleurd door de klinker die er onmiddellijk aan vooraf 
gaat. Dit is aangetoond door de Graaf en zijn collega's (de Graaf 1985, 
de Graaf en Tiersma 1980, de Graaf en Meinsma 1980). 

Op deze wijze ontstaan de representaties in (33), de centrerende 
diftongen van het moderne Fries. 

(33) De Friese centrerende diftongen 
[i;) ] [U;)] 
N N 
I \ I \ 

VV VV 
/\ 1\ 
VV VV 
\/\ \/\ 
IV UV 

[I;)] [0;)] 
N N 
I \ I \ 

VV VV 
/\ / \ 
VV VV 
\ / \ \/\ 
I V UV 

I I 
V V 

Ik concludeer dat, in het moderne Fries, de onderliggende lange stijgen
de diftongen nooit aan de oppervlakte kunnen komen. Ofwel ze worden 
verkort, in dezelfde omgeving als 'normale' lange klinkers, ofwel ze 
worden 'gereduceerd' tot centrerende diftongen. Dat laatste wordt ver
oorzaakt door het feit dat in het moderne Fries het hoofd van een stij
gende diftong niet in een nucleaire satelliet-positie mag staan. Hierdoor 
wordt de verbinding tussen het hoofd en de satellietpositie verbroken. 
Daarmee zijn de lange stijgende diftongen 'abstracte' klinkers. Dat zijn 
klinkers die nooit ongewijzigd aan de oppervlakte komen. In dit opzicht 
komt mijn analyse overeen met die van Van der Meer (1985). 
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5 Samenvatting 

In dit artikel heb ik proberen aan te tonen dat de stijgende diftongen 
van het moderne Fries complexe klinkers zijn. Dat houdt in dat ze 
twee klinkers vormen die samen één positie innemen in de nucleus. 
In tegenstelling tot wat Booij beweert zijn sequenties die bestaan uit 
een glijklank gevolgd door een klinker aan sterke beperkingen onder
hevig. Meer in het bijzonder zijn ze onderworpen aan de eisen van de 
Complexiteitsconditie. Stijgende diftongen voldoen aan deze conditie, 
en mogen daarom in de nucleus staan. Vlakke diftongen voldoen er niet 
aan, en daarom moeten ze verdeeld worden over de onset en de nucleus. 
Als gevolg hiervan mogen stijgende diftongen wel vooraf gegaan wor
den door een complexe nucleus, en vlakke diftongen niet. 

Ik heb ook laten zien dat het mogelijk is om een antwoord te ge
ven op de vraag waarom de stijgende diftongen kunnen alterneren 
met de centrerende diftongen. Klinkers die op deze wijze alterneren 
zijn in het moderne Fries lange stijgende diftongen op het onderlig
gende niveau. Ze zijn het relict van een historisch proces dat de eerste 
helft van een lange midden-klinker versterkt heeft, onder druk van de 
Complexiteitsconditie. In het moderne Fries kunnen deze klinkers nooit 
aan de oppervlakte komen. Ofwel ze ondergaan verkorting, zodat ze 
gerealiseerd worden als een korte stijgende diftong; ofwel ze worden 
gereduceerd tot centrerende diftongen. Dat laatste is het gevolg van een 
belangrijke verandering in het Fries. In het moderne Fries mogen hoof
dige V-elementen op het niveau van de plaatsknopen niet meer in een 
nucleaire satellietpositie staan. 

Noten 

Ik wil Willem Visser en Arjen Vers loot bedanken voor hun kritische maar welwil

lende opmerkingen. Gertjan Postma wil ik graag bedanken voor de stimulerende 

discussies die we hebben gevoerd over de fonologie van het Fries. 

Visser gebruikt het IPA-teken [ö]. Wellicht is het beter om het teken [y] te gebrui

ken omdat deze klinker in ieder geval fonologisch ongespannen is. 

Van der Torre (2003) heeft overtuigend aangetoond dat segmenten die het A-ele

ment dragen in veel opzichten relatiefklinker-achtig zijn. Door het A-element te 

vervangen door V wordt dit direct uitgedrukt. 

Men kan zich vervolgens afvragen hoe het verbod op deletie geformaliseerd kan 

worden. In de Optimaliteitstheorie is dat heel gemakkelijk. In die theorie zegt men 

dat de constraint MAX hoog gerankt is. Het effect daarvan is dat onderliggend 
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materiaal niet verwijderd mag worden. 

De glossen heb ik ontleend aan Zanterna (1992). 

Visser (1997:25) beweert dat dit stijgende diftongen zijn. Dit is ortiuist, omdat [i], [u] en [y] 

(even) hoog zijn. Dit betekent dat ze dezelfde graad van sonoriteit hebben. Het zijn daarom 

'vlakke' diftongen. Meestal wordt dit ook aangenomen in de theoretische litemtuur. 

Ik heb geprobeerd om alle vormen te vinden met [ju] en [jy] die in Zanterna voor

komen. In (22) worden ze allemaal opgesomd. Ik wijs erop dat ik onsets die een 

/s/ bevatten niet heb opgenomen. De reden hiervan is dat dit segment waarschijn

lijk geen onderdeel uitmaakt van een onset. Het bezet een extrasyllabische positie, 

niet alleen in het Fries maar ook in een groot aantal andere talen. 

Helaas is er hier geen ruimte om uit te leggen waarom de glijklank in de onset 

moet spreiden naar de nucleus. 

Dat komt misschien vreemd over in gevallen als [drjyw], [sprjuw], en [trjuw]. Dit 

nu zijn voorbeelden die laten zien dat ook het Fries lege nuclei heeft. De labiale 

glij klank in deze vormen staat in de onset van een lege, onhoorbare lettergreep. 

Het is al evenmin mogelijk om precies uit te leggen wat het verschil tussen [ju] en 

[jy] veroorzaakt. Hier kan ik er niet meer over zeggen dan dat in het eerste geval 

de glij klank niet verder spreidt dan de tweede nucleaire positie, terwijl hij in het 

tweede geval naar alle nucleaire posities spreidt. 

10 De structuren in (25) veronachtzamen de representatie van de consonanten in het 

domein van de eerste onset. Voor het overige zijn de representaties volledig. 

Il In het moderne Fries zijn zowel de diftongalternantie (Friese Breking) als de lengte-al

ternantie improductief. Volgens Postma (niet gedateerd) zijn beide processen instanties 

van een verlenging die mogelijk gemaakt wordt door een extra prosodische positie die 

in bepaalde omgevingen door de syntaxis wordt aangereikt. 
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