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Summary
In Modern Frisian, the centring diphthongs /i.9, y.3, u.3, 1.9, o.a/ in simplex words
may alternate with the glide + vowel sequences [ji, jö, wo, je, wa] in complex words,
notably plurals, diminutives and Compounds. This alternation is known as Modern
Frisian Breaking. Some examples are listed below:
stien [sti.an] 'stone' - stiennen [stjinan] 'stones', stientsje [stjmtsja] 'small stone',
stienslach [stjlslax] 'road-metal; rubble'
sluere [sly.ara] 'to slide' - sljurkje [sljörkja] 'to slide softly'
foet [fu.9t] 'foot' - fuotten [fwotan] 'feet', fuotsje [fwotsja] 'to measure out with one's
feet', fuotfolk [fwotfolk] 'foot-soldiers'
beam [bi.sm] 'tree' - beammen [bjeman] 'trees', beamke [bjem(p)k9] 'small tree;
bush, shrub', beammich [bjemax] 'with many trees', beamtûke [bjemtuka] 'tree
branch'
doar [do.ar] 'door' - doarren [dwaran] 'doors', doarke [dwarks] 'small door'
From a synchronie view point, breaking is an opaque phenomenon, that is, it cannot
be dealt with in purely phonological terms. In acquiring Frisian, children simply must
learn which words show it and which don 't, and also in which morphological environment. The words in question, therefore, have to be listed in the lexicon with both the
centring diphthong and the broken sequence, together with some distributional statement.
This article deals with how the historical phonological process of breaking is to be
understood andformalised. My point ofdeparture is the old Observation that breaking
and vowel shortening are 'functionally equivalent', in that they show up in by and
large the same morphological environments. Therefore, breaking and vowel shortening are conceived of as one and the same historical process.
I start with some comments on the appropriateness of the term 'breaking' and
where it might have its origins, foliowed by a section which offers a review of the
existing literature on the subject. After that, it is argued that the diphthongisation of
the low mid and high mid long monophthongs was an essential preliminary stage of
breaking, for which ample phonotactic evidence is adduced. The next section deals
with phonetic aspects of breaking. It appears that the environment in which breaking
preferably displays itself i.e. in morphologically derived forms, is the one in which
phonetic ('natural') shortening is most likely to occur. The other way round, breaking
is hardly found in those environments where phonetic lengthening is a strong tendency, e.g. word-finally. The available literature on the phonetic quality and duration of
both the centring and the broken diphthongs is also reviewed. Some phonological
aspects of breaking are brought up in the next (short) section. The longest section of
this article is devoted to how the historical process of breaking is best accounted for.
Breaking is shortening, which can be conceived of as either nucleus shortening or
nucleus contraction. Within the farmer approach, the prevocalic high vocoid lil or lul
is detached from the nucleus, after which it is incorporated into the syllable onset,
whereas within the latter approach both vocoids remain within the nucleus, which is
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contracted from af allin g to a rising diphthong. The synchronie behaviour ofthe broken diphthongs, phonotactic and otherwise, does notproduce unambiguous evidence
as to which approach is the most likely one. The contraction approach is opted for,
since it enables one to generalise over breaking and vowel shortening. A new synchronie analysis of vowel sequences with an initial glide isputforward, in which the
prevocalic high voeoid is afloating segment, not associated to a structural phonological position (X), in underlying representation. Part ofthe prosodification ofthe forms
concerned consists of the left- or rightward association of the high voeoid, thus
accounting for its either onset- or nucleus-like behaviour.

Oanrin
Brekking is ien fan 'e better bestudearre taalkundige ferskynsels yn it Frysk. Syngroan besjoen is it 'ûntrochsichtich', sa't Tiersma yn ûnderskate publikaasjes sjen litten hat (Tiersma (1978;1979a,b;1980;1982;1983)): net alle wurden mei in sintralisearjend twilûd hawwe yn ôflate foarmen en gearsettingen in brutsen twilûd as wjergader, en wurden dêr't dat al foar jildt, hawwe sokke wjergaders bytiden wer net yn
alle foarmen dêr't dat kinne soe.2 In bern dat him it Frysk oaneigenet, moat dêrom net
allinnich leare hokker grün wurden oft ôflate foarmen mei brutsene lüden hawwe, mar
ek yn watfoar morfologyske kontekst krekt. Ut (longitudinaal) ûndersyk nei it oanwinnen fan 'e brekking hat dan ek bliken dien, dat bern brekking net sa lyk as in fonologysk proses leare, mar dat se har de brutsen foarmen mear wurd foar wurd oaneigenje (Boelens (1980;1987), Boelens en Ytsma (1989a,b), Ytsma (1995; 1996».
Brekking is m.o.w. in leksikalisearre ferskynsel en kin syngroan it beste troch de wei
fan stamallomorfy ferantwurde wurde: de oanbelangjende wurden hawwe twa foarmen, ien mei it net-brutsene lud, dy't ek as los wurd brûkt wurdt, en ien mei de brutsen lûding, dy't him yn ôfliedingen en gearsettingen oppenearret.
It syngroane brekkingsferhaal sit fonologysk besjoen sadwaande net folie byt oan.
Mar it is noch altyd net útiten, hoe't it histoaryske fonologyske proses fan brekking it
beste begrepen en beskreaun wurde kin en wat foar syngroane oanwizingen oft de
brutsene lüden ús datoangeande jouwe. Boppedat wurdt der yn 'e literatuer meastentiids wol in ferbân tusken brekking en ludferkoarting suggerearre, mar hoe't dat dan
krekt sit, wurdt wakker ymplisyt litten. En as brekking mei ludferkoarting te krijen
hat, wat is dan de krekte rol fan klamferskowing, in ferskynsel dat yn 'e literatuer oer
brekking ek gauris neamd wurdt. Mei dit stik wol ik der in smeet op dwaan om oer al
dy dingen, yn har gearhing, wer wat mear klearrichheid te krijen.
It stik is sjesa opboud. Yn §1 gean ik koart op 'e term 'brekking' yn, wylst ik yn §2
in wiidweidich oersjoch jou fan hoe't brekking yn 'e (syngroane) Fryske grammatika's en yn oare literatuer behannele wurdt. Yn §3 wol ik oannimlik meitsje, dat fertwilûding fan 'e lange heal-iepene en heal-slettene fokalen in needsaaklike foaroperaasje foar brekking west hat. Fonetyske en fonologyske aspekten fan brekking
komme yn §4 en §5 op it aljemint. De beregeling fan brekking is it Onderwerp fan §6.
Dêr wurdt besocht om der, foaral oan 'e hân fan it syngroane fonologyske halden en
dragen fan 'e brutsene twilûden, efter te kommen oft brekking in saak fan nukleusferkoarting of fan nukleuskontraksje west hawwe moat. Omdat dy evidinsje, sa docht
bliken, net ien kant út wiist, wurdt der in nije syngroane analyze fan brutsene twilûden
útsteld. Mei de nedige slaggen om 'e earm wurdt der foar it histoaryske brekkingspro-

188

wumkes.nl

Brekking asferkoarting: in diagroane analyze

ses in analyze yn termen fan nukleuskontraksje foarslein; de útkomsten dêrfan binne
yn 'e rin fan 'e tiid werynterpretearre en werstrukturearre.
]. De term brekking
Yn it ideale gefal leit yn 'e term dêr't in ferskynsel mei beneamd wurdt, ek in koarte
karakteristyk fan dat ferskynsel besletten. Mei de term 'brekking' is dat sa net. Mar dy
is ûnderwilens lykwols sa yn 'e frisistyk ynboargere, dat er samar net ferfongen
wurde kin.
Yn Halbertsma (1834:6-7) wurdt, better net te witten, it wurd "gebroken" foar it
earst yn ferbân mei de Nijfryske brekking brûkt:
(1) De stem daalt aan het eind van elke zinsnede; zij zet den klemtoon op de eerste lettergreep van ieder oorspronkelijk woord, om uit te gaan in eene toonlooze lettergreep; zij gaat op gelijke wijze uit in iedere lettergreep-zelve. Daarom heeft, niet
alleen in de slepende vokaal van geslotene lettergrepen, maar vooral in de tweeen drieklanken, de eerste vokaal in plaats, ook den eersten en hoogsten toon in de
uitspraak. De uitzonderingen worden aangewezen door twee stippen op de laatste
vokaal. In goatling, gootling, heeft o den eersten, dat is, den hoofdtoon, verzwakt
overgaande op a, die slechts eene wijziging der o is; maar in goätling is deze orde
gebroken [myn fetprint, wv]; de o krijgt eenen flauwen aanslag en de a klettert
hortende tegen de t aan, die haar den doorgang verspert.
Halbertsma besjocht brekking dus as in 'brek' mei it wenstige toanhichtekontoer fan
in syllabe mei in twilûd of trijelûd as kearn. Soks is lykwols frijwat abstrakt riddenearre en makket net, dat men jin fuort in foarstelling meitsje kin fan wat 'brekking'
no ynhâldt. It koe best ris wêze, dat Halbertsma him by de taalkundige beneamingstradysje fan 'e Aldingelske en/of Aldfryske brekking oanslute wollen hat, sjoch ek (2)
hjirnei, en sa "gebroken", mei wat keunst en fleanwurk, foar de Nijfryske brekking te
pas makke hat.
Fokkema (1961:223) stelt hiel nofteren fêst:
(2) De namme 'brekking' is aerdich koart, mar net botte krekt, hwant der brekt einliks
neat. Men soe de wiziging yn it Aldfrysk dy't wy fine yn riucht, ûntstien út âlder
rihti, sa neame kinne en dat docht men ek: hjir ûntstiet út ien fokael i in in en kin
men sizze: de i brekt yn twaën. It is hwat bihyplik praet, mar it moat dochs in
namme ha. As beam yn it meartal bjemmen wurdt, binne der al twa fokalen yn
beam: in [i] en in [s] en it bliuwe yn it earst ek twa as wy de j dit kear ris by [de]
fokalen rekkenje. Men kin it forskynsel dan ek better aksintfor•springing neame:
de klam komt fan it earste stik fan it delgeande twalûd op it twadde elemint, sà, dat
in opgeand twalûd ûntstiet; de klam forspringt. Dêr giet ek in forkoarting mei
mank. Yn it algemien wurdt in syllabe koarter as it wurd langer wurdt: sa is de i
fan hichte koarter as de ee fan heech, en de earste e fan (h)jèfek 'heafek' koarter as
de ea fan hea. Men soe it forskynsel krekter omskriuwe kinne as forkoarting en
aksintforspringing. Dat is lykwols noch al in mûlfol.
Dat léste sil ek makke hawwe, dat de moai koarte oantsjutting 'brekking' sa'n opgong

wumkes.nl

189

Willem Visser

meitsje koe. De term waard al rillegau sa bekend ûndersteld, dat er net of amper mear
útlein wurde hoegde. Van der Meer (1985a: 2) seit dêroer:
(3) The word has become a familiär name, and in the case of names we usually do not
bother to wonder what they mean. We know to whom or what a name belongs, and
that is enough. Names do not describe or define. Let it be so with Frisian 'breaking',then.
Fierderop sille wy oars noch sjen, dat mei de term 'brekking' net altyd itselde fonologyske ferskynsel oantsjut waard.
2. Literatuer oer brekking: in oersjoch
It ferskynsel fan 'e brekking is taalkundigen fansels al lang opfallen.Yn alle grammatika's fan it Frysk wurdt it behannele en der is ek in protte oare literatuer oer. Ik wol
dêr no troch de wei fan sitaten in gronologysk oersjoch fan jaan, omdat men sa oan 'e
weet komt, hoe't brekking altyd begrepen en ferklearre is.
Epkema (1824)
Epkema jout yn syn wurdboek op Gysbert Japicx earst in oersjoch fan guon bysûnderheden fan 'e grammatika fan it Frysk. Yn §3, side VII-XIV, hat er it oer de twilûden en
de trijelûden. It neikommende sitaat op side VIII is foar ús fan belang:
(4) [M]en (ziet), dat de EA der A.S. [nei alle tinken: Angelsaksen, wv] en Friezen
altijd geen eigenlijk genoemde tweeklank is, maar slechts eene verlenging der
vocaal aanduidt, en dat men dit EA vervolgens uitsprak, als ware het JE, gelijk
men het dan ook meermalen geschreven vindt. Van hier is het ongewoon verschijnsel, wanneer men het meervoud, van keal, dat G. J. keallen schrijft, door
anderen geschreven vindt kjéllen,en vmpeal,peallen,pjéllen, enz.
Epkema liket net folie each hân te hawwen foar (it systematyske fan) it ferskynsel
brekking. Wannear't er yn §4, side XIV-XV, de sta vering mei inkelde en dübele lüden
behannelet, hat er it op side XIV lykwols al oer de "scherpkorte E" yn wurden as
bedearren, stearren, earnst, hearst snfreamd. Hy giet dan fierder: "De scherpkorte E,
zal hier beter uitkomen, wanneer men EA uitspreekt als JE, bedjerren, stjerrenj'ernst,
hjerst enfi-jemd". Dat brutsene lüden koart binne, is Epkema dus net ûntgongen.
Halbertsma (1834)
Foar Halbertsma (1834:7) is brekking klamferskowing binnen it twilûd:
(5) In goatling, gootling, heeft o den eersten, dat is, den hoofdtoon, verzwakt overgaande op a, die slechts eene wijziging der o is; maar in goätling is deze orde
gebroken; de o krijgt eenen flauwen aanslag en de a klettert hortende tegen de t
aan, die haar den doorgang verspert.
Sytstra(1856)
Sytstra (1856:2) begjint syn twadde haadstik (Klankaanduiding. (Lüdonthiudunge.))
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mei in "Voorafgaande beschouwing der vokalen". Op side 4 jout er in yndieling fan 'e
beklamme lüden neffens de kwantiteit derfan:
(6) De toonhebbende vokalen zijn, opzigtelijk hunnen duur, hunne quantiteit, of lang,
of kort. (...) Naar er geene, mindere of meerdere veranderlijkheid in het lang of
kort zijn van bepaalde klanken heerscht, kan men ze verder onderscheiden in
standvastig lange, standvastig korte, veranderlijke en zwevende klanken. (...) Veranderlijk zijn zulke klanken, die in sommige woorden lang, in andere kort worden
uitgesproken. Het zijn de ejfene vrije a, i en u, en de verbondene e en o. Deze veranderlijke klanken eindelijk, noem ik zwevend, wanneer hun duur afwisselt, naar
gelange het woord, waarin zij voorkomen, op verschillende wijzen verlengd, of
met andere woorden zamengezet wordt. Zoo is de effene vrije i zwevend in fïf vijf;
want, terwijl zij als lange klank in dit grondwoord staat, is zij echter kort in het
afgeleide fîfte vijfde. De verbondene o is zwevend in grot gort; omdat de lange
klank, die zij in dit woord, op zich zelfstaande, heeft, in de zamenzetting grotmakere grutter, overgaat in eenen korten.
Op side 35 yn §67 behannelet Sytstra de ferkoarting fan 'e lange a:
(7) De effene vrije a is zwevend in dâm dam, fâmne fane (§ ) meid, kâm kam, lâm
lam, en râm ram (...). Verlengt men die woorden, zoo wordt hunne a kort, of, wat
bij dezen klinker hetzelfde is, diens vrije klank verandert in een verbondene; voorbeelden zijn damstêch damstug, famna meiden, fanke meisje, kamke kleine
te.lammar
lammeren, thes rammes des rams.3
Op side 35-36 yn §68 hat er it oer de brekking fan ea:
(8) Bij ons, Westfriezen, wordt in de plaats der lange effene a dikwijls éa, eea
gehoord, ofwel, die a in ä veranderd. Zoo maken wij
van bâm boom,
van kram kinderbed,
vanrâd rood,
van râf roof garen,
van slat sloot,

lees baam,
lees kraam,
lees raad,
lees raaf,
lees slaat,

bàm, lees béam
kram, lees kre'am
rad, lees read
râf, lees réaf
slat, lees sléat

Deze woorden, en zoo bij ons de meeste met â, worden, verlengd of vóór andere
gezet, bij versnelling uitgesproken4, waardoor de e in éa zoodanig verkort wordt, dat
het bijna als een zeer kort ja, of, eenlettergrepig uitgesproken, als iœ klinkt; bijv.
bâmte
krâmskunk
râbunt
râfke
slâtîrthe

geboomte,
kraambeen,
roodbont,
roof je,
slootaarde,

lees
lees
lees
lees
lees

biœmte
kriœmschonk
riœboent
riœfke
sliœt-ie-e-de

(hd. kridmmskunk)
(hd. riäbuhnt)

Sytstra beskriuwt lûdferkoarting en brekking dus as prosessen dy't har yn deselde
morfonologyske omkriten foardogge, mar hy seit net dat it dêrom yn wezen gelikenze
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prosessen binne.6 Lykas de measten fan syn neifolgers, behannelet er elk lud apart, dat
him it sieht op it mienskiplike fan lûdferkoarting en brekking ek maklik benimme
koe.
Colmjon (1863)
Colmjon (1863:2, §4) seit oer de sintralisearjende twilûden:
(9)

Sommige klinkers hebben zich in den loop der tijden, wat hun klank aangaat,
zoo zeer gewijzigd, dat men ze thans moeijelijk anders dan door twee verschillende letters bijeengevoegd kan voorstellen. Vandaar hebben wij onze tweeklanken ea, ie en oe, welke allen een langen en een gebroken klank hebben, terwijl de
laatste ook nog kort wordt uitgesproken.

De kontekst foar ferkoarting (fan /e:/) seit Colmjon op side 8 (§ 16) dit oer:
(10) Vele woorden verwisselen de lange met de korte e wanneer ze verlengd of voor
andere gezet worden. Van dien aard zijn bêd bed,/ésf vast, mês mes, welke woorden in bedsté bedstede, bifestigje bevestigen, messen messen, den korten klank
hebben.
En oer brekking bringt er op side 14 (§37) it neikommende op it aljemint:
(11) Bij verlenging of zamenzetting wordt ea in de meeste woorden gebroken; bv.
beümte geboomte, deäfet doodkist, keäleljirre gerookt kalfsvleesch, kreämskunk
kraambeen, reäfke roofje, sleätierde slootaarde. Zij klinkt dan als je; zoodat
bovenstaande woorden gelezen worden: bjemte, djœfet, kjelleljirre, krjemskonk,
rjefke, sljetierde?
Al seit Colmjon yn (9) dat it brutsene lûd koart útsprutsen wurdt en al beskriuwt er de
kontekst fan lûdferkoarting en brekking yn suver gelikenze wurden, it ferbân tusken
dy twa bliuwt ymplisyt.
Halbertsma (1867)
Halbertsma (1867:29-30) bringt lûdferkoarting en brekking eksplisyt mei-inoar yn
ferbân:
(12) Doch meer dan genoeg voorbeelden ten bewijze, dat de r in de aangehaalde
voorbeelden tot de verandering der voorgaande vokaal niet afdoet. Mogelijk
vraagt gij mij, waar die oá en uá* [lykas yn hoánts,poálle, smoárkje, bluódrich,
nuódlik en buórkje, wv] dan uit ontstaan? Wie het levend Friesch kent weet dat
het accent daar een groote rol speelt, even als in het Engelsch. Het accent verkort, verdunt, of verandert de vokaal; b. v. â wordt a in Lf. [Landfriesch. wv] hân
(höân), hand, lân (lôân), land, wanneer deze monosyllaben, tweesylbig wordende, in het meervoud het accent op het thema krijgen, pi. hamten, lannen. De verlengde aa wordt korte a, door dezelfde oorzaak, in Lf. daam, dammen; faam,
meisje, fammen; kaam, kammen; laarn, lammen; raam, rammen. (...) Dezelfde
macht [myn fetprint, wv] nu heeft van moat (moort) moádje, van oat (oort) oátsen (oortsen), van bûr (boer) buórren, buurt, buren, en van scîin, pi. scuón
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gemaakt: want eigenlijk gezegd zijn oá en uó kort; het zijn in den regel korte
diphthongen tegenover eene lange vocaal. De o en u hebben in oá en uó niet
dezelfde waarde als wanneer zij alleen staan. Door positio reeds verzwakt worden zij door den stoot des accents, die de volgende a en o doet opspatten, zoodanig in de schaduw gesteld, dat zij bijkans karakterloos worden. De kortheid der
uó b.v. in buórren, snuórje, suórje, blijkt reeds daaruit, dat een andere dialect
daarvoor zegt, bürren,bür-man, snürje, sürje. Siûrd (sjoerd) n. p. v. siürtke (sjütke), sjütje, Sf. [Stadfriesch?, wv] Sjoerdje. Wanneer de u louter verlengd wordt,
en niet het vette geluid van Rûl, muze heeft, verdunt zich de klomp tot ü; b. v. Lf.
huus, pi. hüzen; luus, liizen, naar de hedendaagsche spelling loes, luzen, hoes,
huzen. In de monosyllaba woást, boást, worst, borst, heerscht geen accent, en
dus ook gene werking van het accent, doch daar wordt zijne werking overgenomen door de twee en oudtijds drie vereenigde consonanten rst of st, dié [lês: die,
wv] het geluid van de vocaal als 't ware opkeeren en de o in oá doen opstuiten.
Foar Halbertsma is yn mearsyllabige wurden it aksint de oarsaak fan lûdferkoarting
en brekking, wylst yn iensyllabige wurden swiere einbylûdkloften brekking bewurkmasterje kinne. En al is er der net hiel dúdlik oer, brekking is foar him ek net allinnich
ferkoarting, mar ek, of benammen. klamferskowing binnen it twilûd.
Van Blom (1889)
Van Blom (1889:10) yntrodusearret de sintralisearjende twilûden sa:
(13) Met de herleving van het Friesche volksschrift onder GYSBERT JAPIKS zijn
verschillende tweeklanken in gebruik gekomen, waaronder er zijn, die in de
Nederlandsche taal niet voorkomen of althans niet op dezelfde wijze worden uitgesproken. Zoo b. v. de ea, ie, oa, oe, die als lange, gebroken klanken worden
uitgesproken, waarin de klem valt op de eerste letter met een zachten naklank
van de volgende, alsof er stond é-a, i-e, ó-a,ó-e.
Van Blom doelt hjir mei de term '"gebroken"' op it twilûdige (sintralisearjende) aard
fan dizze klanken, neffens in ienlûdich earder stadium.9
Brekking merkt Van Blom (1889:11) it neikommende oer op:
(14) Bijzondere opmerking verdient bij de voormelde tweeklanken de verandering
van den klemtoon in de afgeleide woorden. Terwijl in het grondwoord de klank
lang is, en de klemtoon valt op den eersten klinker, wordt daarentegen in de afgeleide woorden de klank veelal verscherpt [= ferkoarte, wv], en gaat de klemtoon
over op den tweeden klinker of op een korten klinker die dezen vervangt.
Op side 37-39 neamt Van Blom de gefallen dat it bylûd yn in mearsyllabich wurd
dûbel skreaun wurde moat. De earste haadkategory is "als een korte of verkorte klank
voorafgaat", dêr't lûdferkoarting en brekking ûnder beflapt wurde. It lûd ynfammen
wurdt eksplisyt ta de "scherp-korte klinkers" rekkene, wylst it lûd yn stramien, stedden en leffer (neist lêf) gjin aparte beneaming krijt. It earste brekkingsgefal krije wy
"na û voor een r, als zij den scherpen gebroken tweeklank û-o aanneemt, als bûrren
(buurt), mûrre (muur), skûrre (schuur), uitspraak buorren, muorre, skuorre." De oare
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brutsene lüden wurde as "scherp", "verscherpt" of "scherpkort" kwalifisearre. Van
Blom leit gjin eksplisyt ferbân tusken lûdferkoarting en brekking, al beskriuwt er de
útkomsten fan dy beide yn ferlykbere termen.
Feitsma (1902)
Feitsma (1902:17-19, §3) bringt lûdferkoarting en brekking al mei-inoar yn ferbân:
(15) Omtrent de gerekt-korte — en de lange klanken (eig. tweeklanken), welke als
door een r gevolgd worden uitgesproken10, rest ons nog op te merken, dat in vele
meervoudige, afgeleide of samengestelde vormen de eerstbedoelde klanken
weder in den korten-, en de andere in een zoogenaamd gebroken klank overgaan.
Hy is hjir eksplisyt oer de mienskiplike kontekst fan lûdferkoarting en brekking, mar
ymplisyt oer it mienskiplike fan dy twa prosessen. Op side 14 lykwols behannelet er it
lûdteken oa, dêr't er de útspraak fan as "oor" oantsjut (lykas de oo yn Hollânske wurden as door en koord). Yn in noat seit er: "Over den korten of gebroken oa-klank, zie
ter plaatse." It brutsene lûd is by him koart, dat brekking fan "de lange klanken (eig.
tweeklanken), welke als door een r gevolgd worden uitgesproken" (sjoch (15)) is ferkoarting.
Postma en De Clercq (1904)
Postma en De Clercq (1904:9, oanmerking boppe oan 'e side) sizze:
(16) De útspraek fen wirden mei ea, ie, oa, oe is net onder fêste regels to bringen; men
hat lykwol de koarte en britsene útspraek it measte:
1. foar in koart wirdlid ef in efterheaksel,
2. as niisneamde klanken mei forlytsing gearhingje,
3. foar meartalsútgongen,
4. by graedbûging.
De ea, ie, oa en oe wurde troch har op side 7-8 by de "Twalûden" ûnderbrocht, mei in
"Klankaerd" dat se as "klear lang" (ea, ie en oe) of "dof lang" (oa) oantsjutte. Op grûn
fan (16) kin men net hielendal beslute, dat se in brutsen lûd as koart opfetsje, want de
koarte en de brutsene útspraak hoege net perfoarst op itselde te slaan. Ferlykje lykwols wat op side 13 oer ea en ie sein wurdt: "Men stelt de koarte twalûden ea en ie
sims troch je en ji foar: freamd,frjemd; wiette, wjitte. De stavering ea en ie is de âldste." Postma en De Clercq neame de brutsene lüden hjir 'koarte twilûden'. It is opfallend, dat se lûdferkoarting net neame.
Sipma (1913)
Sipma (1913:21-22, §96-98) hat it oer brekking, ûnder de algemiene kop Stresschanges in diphthongs. (Breaking):
(17) Stress-changes in diphthongs (and triphthongs) are frequently met with in Frisian between words which are simple or undeclined and their lengthened, i.e.
declined, Compound or derivative, forms. In such forms the stress falls on the
second element instead of on the first.
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Op side 29-34 (§120-138) behannelet er lûdferkoarting, ûnder de algemiene kop
REDUCTION, dêr't op side 29 (§ 121) it neikommende oer sein wurdt:
(18) Long vowels may be reduced in words which are lengthened by a syllable in
consequence of declension, composition, or derivation. This reduction ordinarily
affects the quantity of vowels in such a manner that long vowels become shortened. But some vowels also undergo changes in quality."
Sipma leit gjin inkel ferbân tusken brekking en lûdferkoarting, al beskriuwt er de konteksten fan dy twa as suver gelyk. Hy neamt likemin, dat it produkt fan klamferskowing yn twilûden koart is, dat de oare grammatika's altyd wol dogge.12
SytstraenHof(1925)
Sytstra en Hof (1925:8-9) ûnderskiede yn har "Eerste Afdeeling: Klankleer", ûnder B
("De enkelvoudige klinkers") "korte, gerekte, en lange" lüden, dy't fierder meast yn
"helder" en "dof ûnderferdield wurde. Oer it ferskil tusken 'rutsen' en 'lang' merke
se op:
(19) De gerekte klinkers verschillen in hun meestgerekte uitspraak niet van de lange
in lengte, en zouden derhalve ook als lange aangeduid kunnen worden, ware het
niet dat een paar kenmerkende verschillen daarmede hunne afzonderlijke benaming noodig maken.
Deze verschillen zijn:
a. dat, terwijl de lange klinkers over het geheele taalgebied volkomen lang klinken, zoodat een ook maar eenigszins geoefend oor ze duidelijk van de korte te
onderscheiden weet, de gerekte daarentegen niet overal even gerekt gesproken
worden, en zelfs niet overal denzelfden klank hebben, waardoor het soms vrij
moeielijk is, ze van de korte te onderscheiden;
b. dat de lange klinkers in den regel, behoudens de hierna te vermelden uitzonderingen, bij verlenging van het grondwoord, op hoedanige wijze deze ook plaats
heeft, lang blijven (baan-banen-baentsje, reef-reven-reefke, stoof-stovenstoofke, beun-beunen-beuntsje,) terwijl het bij gerekte klinkers, ook weer behoudens hierna te vermelden uitzonderingen, regel is dat zij bij sommige verlengingen teruggaan tot den korten klank (lân-lannen-lantsje, bêd-bêdden-bedtsje,
biis-bizen-byske, hôf-hôven-hofke, drúf-druven-drúfke, koeke-koekje, mûsmûzen-mûske)."
Under C ("De twee- en drieklanken") behannelje Sytstra en Hof (1925:29-30) û.o. de
twilûden en meitsje it neikommende ûnderskied:
(20) Zij zijn te onderscheiden in dalende, waarin de hoofdklank op den eersten klinker, en stijgende, waarin deze op den tweeden klinker valt; de dalende weer in
lange en korte, naar gelang de eerst-geuite klinker lang of kort is (aei-aike); de
stijgende evenzoo naarmate de tweede klinker lang of kort is (njuet, beammen).
De brekking wurdt út soarte sinjalearre. De sintralisearjende en de opgeande twilûden
wurde as "lang, dalend" en "kort, stijgend" foar inoar oer set, bygelyks "de lange,
dalende oa (doar) en de korte, stijgende (doarren)" en sa ek foar de pearen soer (sûr)
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en muorre (mûrre), moai en moaist, broei en muoike (jnoeike), reak en reakken en
stien en stiennen. Brekking as histoarysk fonologysk proses moat troch Sytstra en Hof
dan ek wol as in lykop gean fan ferkoarting fan en klamferskowing binnen in sintralisearjend twilûd beskôge wurde, mar dat sizze se net mei safolle wurden. Sa merke se
ek hieltyd wol op, dat beskate foarmen fan wurden mei in lang ienlûd en in sintralisearjend twilûd in koart ienlûd en in opgeand twilûd hawwe, mar it ferbân tusken
lûdferkoarting en brekking wurdt net eksplisyt makke.
Gosses (1944)
Gosses (1944:16) seit oer brekking:
(21) En nu de accentwisseling: intredend wanneer aan het woord een minder betoonde syllabe (een flexie- of afleidingssuffix, een compositie-lid, een encliticum)
wordt toegevoegd: beantsje (ïé) 'boontje', wiettens (ïî) 'nattigheid', moarntiid
(Öá) 'morgenstond', hoedden (pó) 'hoeden' ,flúske (îö; maar van T komt na/7 niet
veel meer terecht) 'vliesje'. De 3 is naar boven gekomen, maar ligt toch altijd
nog één trap beneden de typevokaal in het grondwoord, is dus opener gebleven
en heeft dus bij een behoorlijken ademdruk een grootere natuurlijke Schallfülle,
waardoor de diphthong stijgend wordt.
Gosses neamt lûdferkoarting net, mar dat is ek net sa nuver, want it giet hjir om in stik
yn in bondel oer "Accentwisseling in de diphthongen".
Sipma (1948)
Sipma (1948:53, §13) omskriuwt brekking sa:
(22) De twalûden fan § 11 [dat binne de sintralisearjende, wv] hawwe de nijsgjirrige
eigenskip, dat se yn langere wurdfoarmen, - bûgings- en ôfliedingsfoarmen,
gearstallingen, - oergean kinne yn in opgeand twalûd. Dit forskynsel. ontstien
troch forpleatsing fan de klam fan it earste nei it twadde gearstallende diel, hjit
brekking.
Op side 51 jout Sipma in stikmannich foarbylden fan lûdferkoarting, yn it ramt fan
"wiksel of oergong tusken lang en koart, of ek oergong fan koart nei lang". Hy jout
gjin kontekst fan lûdferkoarting, dat er yn syn grammatika fan 1913 al die, en bringt,
likemin as yn 1913, dat ferskynsel yn ferbân mei brekking.
Fokkema (1948)
Fokkema (1948:27-28, §26) behannelet de brekking sa:
(23) Uit deze dalende tweeklanken op -9 zijn door verkorting en klankverspringing
klanken ontstaan, die stijgende tweeklanken worden genoemd. (...) Vaste regels
voor de verkorting en klankverspringing zijn niet te geven; gewoonlijk ontstaat
de stijgende tweeklank bij verlenging van het grondwoord door een meervoudsuitgang, een verkleiningsachtervoegsel, een buigingsuitgang of in de afleiding
en samenstelling.
Oer lûdferkoarting hat Fokkema (1948:29-30, §29) it neikommende te melden:
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(24) Bij verlenging van het grondwoord ondergaan de klinkers gewoonlijk een verkorting, zodat ze dikwijls in de bij behorende korte klanken overgaan. Soms verandert ook de kwaliteit van de klinker; dit is steeds het geval bij de dalende tweeklanken o p - 3.
Net allinnich beskriuwt Fokkema de kontekst fan brekking en lûdferkoarting yn
deselde termen, hy fettet beide prosessen ek as gefallen fan ferkoarting op. Dat léste is
foar him de earste stap fan 'e eigentlike brekking, de klamferskowing.
Miedema (1958)
Miedema (1958) giet foaral nei, hoe't it komt, dat it Súdwesthoeksk en it Skylgersk
gauris in koart ienlûd hawwe dêr't it Frysk fierders in brutsen lûd hat. Yn 'e frisistyske literatuer waard earst oannommen, dat dy koarte ienlûden troch fersimpeling fan 'e
brutsene twilûden ûntstien binne (Hof (1933:14,74,114-115), Versloot (2002)).
Neffens Miedema lykwols binne de lange ienlûden /e:, i:, o:, o:/ yn it Súdwesthoeksk
en it Skylgersk yn 'e ferkoartingskontekst koart wurden, wylst se yn 'e oare konteksten nei de sintralisearjende twilûden oergongen binne. Foarmen as hemmen [beman],
stinnen [stinan] en fatten [fotan] binne yn dizze analyze net troch fersimpeling fan it
opgeande twilûd yn beammen [bjeman], stiennen [stjinsn] enfuotten [fwotsn] ûntstien, mar troch ferkoarting fan it lange ienlûd ynbêmen [be:man], stenen [ste:nan] en
foten [fo:tan]. Op side 150 fettet Miedema ien en oar sa gear: "Terwijl dus het Nieuwfries naast de dalende ook stijgende diftongen heeft ontwikkeld, zijn in de Zuidhoek
en op Terschelling de oorspronkelijke (verkorte) klinkers bewaard."14 Der wurdt dus
in ferbân tusken brekking en lûdferkoarting lein. Om brekking te karakterisearjen, hat
Miedema (1958:148) it oer "de accentwisseling in de diftongen". De brekkingsprodukten binne by him opgeande twilûden.
Cohen et al. (1959)
Cohen et al. (1959:113) beskriuwe lûdferkoarting en brekking primer as ferkoarting,
dêr't foar de sintralisearjende twilûden klamferskowing it gefolch fan liket te wezen:
(25) Bij uitbreiding van het woord wordt de lange klinker in het Fries gewoonlijk
aanzienlijk verkort; ook deze tweeklanken [de sintralisearjende, wv] ondergaan
die verkorting, waarbij het eerste deel van de vocaal meer gesloten wordt en een
consonantisch karakter krijgt: het tweede deel wordt opener en krijgt het accent
en de [a] verdwijnt.
Fokkema (1961)
Fokkema (1961:223) is der eksplisiter oer, dat brekking yn twaen bestiet, t.w. ferkoarting en klamferskowing:
(26) Men kin it forskynsel [brekking, wv] dan ek better aksintforspringing neame: de
klam komt fan it earste stik fan it delgeande twalûd op it twadde elemint, sà, dat
in opgeand twalûd ûntstiet; de klam forspringt. Dêr giet ek in ferkoarting mei
mank. Yn it algemien wurdt in syllabe koarter as it wurd langer wurdt: sa is de i
fan hichte koarter as de ee fan heech, en de earste e fan (h)jèfek 'heafek' koarter
as de ea fan hea. Men soe it forskynsel krekter omskriuwe kinne as ferkoarting
en aksintforspringing.

wumkes.nl

197

Willem Visser

Markey (1975)
Markey (1975:194) fettet de útkomsten fan syn ûndersyk sa gear:
(27) Brokeii falling diphthongs [sintralisearjende twilûden, wv] became rising diphthongs as the result of a shift of intensity in accentuation engendered by shortening via suffixation. Rising diphthongs originated in the 18th Century in central
mainland dialects and failed to spread to the peripheral dialects of Hindeloopen,
the South West Hook, Terschelling and Schiermonnikoog.
Brekking is neffens Markey yn léste ynstânsje klamferskowing, dy't feroarsake waard
troch ferkoarting, dy't op syn bar in gefolch wie fan suffigearrring (it langer wurden
fan 'efoarm).
Van der Meer (1985a)5
Van der Meer (1985a: 17) merkt ek op, dat de kontekst fan lûdferkoarting en brekking
gelyk is:
(28) [I]n certain environments vowels tended to be shortened. That this is a general
Frisian tendency is proved by such pairs as drave - drafkje 'run', tiid - tydskrift
'time - periodical', piip - pypke 'pipe - little pipe', län - lantsje 'country - little
country', stêd - stedsje 'town - little town', heech - hichte 'high - height', hole boltsje 'bread - bread roll' etc., for in all these examples the second members of
the pairs contain short vowels that correspond to the long vowels in the first
members. Interestingly the environment for such short vowels is the same as for
broken vowels in Standard Frisian.
It is dúdlik dat foar Van der Meer ferkoarting de earste stap fan 'e eigentlike brekking,
d.i. klamferskowing yn it ferkoarte twilûd, is. Op side 31 bringt er dat sa ûnder wurden:
(29) The latter two conditions (a following unstressed syllable, and otherwise clusters
of [r] + voiceless consonant) are another indication that there is some truth in the
traditionally held view that shortening of the diphthong is a sine qua non for
breaking: for both a following syllable and following voiceless stops tend to
shorten long vowels.
Op side 45 is er der it eksplisytst oer:
(30) I have gradually come to believe that shortening and breaking are related in that
shortening (i.e. relative shortening) is part of the process of breaking, that it is in
fact the first step. This shortening was the cause of the next step, namely stress
shift. After the first step we had shortend variants of [îi], [î], [úo] and [óa]. These
may still be considered bimoric in the sense I gave to this term, namely that the
locus of stress was on part of the diphthong. Why was then the shortening the
cause of the stress shift to the second mora? I hold it was an indirect cause, and
that a more direct cause was an auditive one. It is a well-known fact in auditive
phonetics that some sounds have greater natural sonority than others. Thus
vowels have greater natural loudness than non-vowels (e.g. plosives), and open
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vowels have more natural sonority than close vowels. It must then likewise have
been the case that of the two parts of the Compounds [11], [IE] etc. the second
were inherently louder than the first.16 As long as such diphthongs were genuinely long there was no problem from an auditive point of view, for in for instance
[11] the length of [i] must have compensated for its smaller natural sonority vis a
vis the following [i]. However, this compensation was largely absent in shortened [ii], so that as a result the inherent greater sonority of the [i] must have
Struck the human ear, which must in due time have led to that ear interpreting a
shortened (half-long) [n] as having its main stress on its second element, i.e. the
[i]. (...) [T]his auditive analysis in time led to the new articulation [ji], where the
now unstressed non-nuclear [i] became [j].
Tiersma (1985)
Tiersma (1985:21) wiist ek op it ferbân tusken lûdferkoarting en brekking: "As with
shortening, to which it bears a certain resemblance, breaking is most common in
nouns (...) in the diminutive or the plural".
Op grûn fan dit oersjoch kin it neikommende fêststeld wurde:
(31) a) De morfonologyske omkriten dêr't lûdferkoarting en brekking har yn foardien hawwe, wurde almeast yn gelikenze termen beskreaun, mar it ferbân
tusken dy twa wurdt meastal net eksplisyt makke.
b) De measte taalkundigen beskôgje brekking yn léste ynstânsje as in gefal fan
klamwiksel binnen it twilûd, mar dy klamwiksel stiet net los fan ferkoarting
fan it twilûd."
c) De brutsene twilûden wurde wol gauris as opgeande twilûden beneamd, mar
it oannimmen fan opgeande twilûden yn it Frysk wurdt net op syn gefolgen
foar de syngroane struktuer fan it Fryske lûdsysteem hifke.
d) It syngroan ûnfoarsisbere/ûntrochsichtige fan it foarkommen fan 'e brutsene
twilûden wurdt meastal wol neamd, mar brekking wurdt likegoed beskreaun
as soenen de brutsene foarmen produktyf fan 'e net-brutsenen ôflaat wurde.
Punt d), dêr't ik yn 'e oanrin in pear dingen oer sein haw, lit ik hjir fierder gewurde; de
oare punten komme noch oan 'e oarder.

3. Fertwilûding as in needsaaklik foar stadium f an brekking
Yn 'e literatuer wurdt meastal praat fan 'e brekking fan in delgeand (sintralisearjend)
twilûd. Dat is ek net sa nuver, want brekking hat moai wat pearen wurden opsmiten
mei oan 'e iene kant in foarm mei in sintralisearjend en oan 'e oare kant ien mei in
brutsen twilûd. Foar in praktyske beskriuwing fan 'e syngroane stân fan saken is dizze
wize fan sizzen dan ek allinnich mar handich. Dat de fertwilûding fan 'e lange healiepene en heal-slettene ienlûden lykwols in needsaaklik histoarysk 'foarproses' fan
brekking west hat, wol ik yn dizze paragraaf arguminten foar bybringe.
Van der Meer (1985a: 13) nimt de histoaryske gong fan saken yn (32) oan:
(32) a) itlangeienlûd/a:/ferhegetta/e:/;
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b) de lange ienlûden /e:, i:, o:, o:/ fertwilûdzje troch ferheging fan it earste,
beklamme elemint ('mora'): /ie, fi, óo, úo/;
c) yn 'e ferkoartingskontekst ferskoot de klam yn /ie, 11, óo, úo/ nei efteren: /is,
ii, oá, uó/ (dêrnei wurdt it ûnbeklamme earste elemint ta heallûd: /je, ji, wo,
wo/18):
d) yn 'e net-ferkoartingskontekst ferswakket it ûnbeklamme twadde elemint yn
/ie, fi, óo, úo/ ta sjwa: /ia, ia, os, us/.
De brutsene en net-brutsene lüden hawwe sa in mienskiplik begjinpunt, dat neffens
Van der Meer (1985a:9) in "sound" útgongspunt foar in fruchtbere analyze is. Dizze
fertwilûding wurdt ek yn Booij (1989) en Visser (1990; 1997) oannommen.
Mei it oannimmen fan fertwilûding falie gans dingen kreas teplak. Yn it earste
plak, hat in gearstalde foarm mei in brutsen lûd in besibbe net-gearstalde foarm neist
him, dan is dat altyd ien mei in sintralisearjend twilûd. Van der Meer (1985a:7) seit
dat sa:
(33) [T]he alternation is apparently between centring diphthongs on the one hand (so
diphthongs ending in schwa), and on the other hand sequences of semivowels
(Ij] plus [e] or [i], and [w] plus [a] or [o]). We do not find any cases of breaking
where the non-broken member of the alternating pair has a monophthong.
Sytstraen Hof (1925:42) wizeop wikselfoarmen as loeie - loegje,ploeie -ploegje en
roeie - roegje: "In deze soort woorden, waarin dus de oorspronkelijke klinker enkelvoudig was, wijzigt zich de lange, dalende oei nooit tot kort en stijgend."19
Yn it twadde plak is it sa, dat in lang ienlûd foar /r/ maklik nei in (sintralisearjend)
twilûd oergean wol en dat foar /r/ ek in soad brutsene lüden foarkomme. Van der Meer
(1985a:31) neamt in pear konteksten dêr't brekking him altyd foardien hat, dat allegearre einkloften mei /r/ as earste lid binne, lykas yn koark, bjirk, doarp en soarch.
Boppedat makket /r/ ek diel út fan 'e konteksten dêr't it tal útsûnderingen op brekking
navenant lyts is. It liket dêrmei dúdlik, dat der in sterk ferbân tusken fertwilûding en
brekking is.
De grutte rol dy't /r/ en fertwilûding by brekking spylje, binne mear oanwizingen
foar: Colmjon (1863:12) merkt op:
(34) [D]e harde o [dat is [o], wv] (is) in vele woorden door breking tot oä geworden;
bv. in koärt kort, boärtje spelen, hoärt poos, foärth voort, thoär dor, koärste
korst enz.
Op side 13 seit er:
(35) In sommige woorden wordt door zeer velen de zachte u [dat is [u(:)J, wv] gebroken. (...) Daar deze uitspraak echter niet algemeen is, schrijven wij zulke woorden met de korte zachte u aldus: mure muur, skure schuur, buse zak, gúd goederen.
Feitsma (1902:18) seit oer de gefallen mei it o-lûd:
(36) oa verandert, in gevallen als boven bedoeld, in oà, spr. ongeveer als ûà of als de
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Fransche oi in mol, trois, enz. [Deze klank komt onveranderlijk voor. waar zij
gevolgd wordt door rch, rg, rk, rm, rp, rs, rt, en het Hollandsen in dit geval meest
een o heeft: — moarch, soargen, koark, stoarm, doarp, poarsje, koart, spr.
mûàrch, sûàrg'n, kûàrk, stûàrm, dûàrp, pûàsje, kûàt.]
Op side 19 hat Feitsma it oer de oare gefallen:
(37) In woorden, waarin het Hollandsch een lange u heeft, wordt deze gebroken oeklank voorgesteld door û: bûrren, skûrje, tsjûrje, mûrke, spr. bûórren, skûórje,
tsjûórje, mûórke, of dialectisch: burren, skurje, tsjurje, murke.
Sytstra en Hof (1925:43) neame dy gefallen ek:
(38) In woorden als sûr, ûre, dûr, natûr krijgt de û, doordien ze voor r gesproken
wordt, het karakter van een dalenden tweeklank. Dit zou geen afzonderlijke vermelding behoeven, indien uit dezen dalenden tweeklank in sommige der woorden, waarin zij voorkomt, of in afleidingen er van, niet een stijgende tweeklank
was ontstaan, die geheel klinkt als de korte, stijgende tweeklank oe in hoedden.
Woorden waarin deze wijziging heeft plaatsgegrepen zijn b.v.: bûrren, sûrje,
skûrje, mûrre, dûr je.
Neffens Sytstra en Hof lit brekking him yn dizze wurden dus ferklearje út 'e (ferlingjende en) fertwilûdzjende ynfloed fan /r/ op it oarspronklik koarte lûd derfoar.20
Foar /r/ is der frijwat wiksel tusken ie en ea (beide út [e:]) en tusken oe en oa
(beide út [o:]), lykas yn 'e pearen ier - ear (earder, earst), riere - reare en moar moer, tsjoar - tsjoer. Dy ôfwikseling hat men ek mei de brutsene twilûden, lykas yn
djerre - djirre, stjer(re) - stjir(re) enfuort - foart, buorrel - boarrel. Soks wiist op it
sterke ferbân tusken twilûd en brekking.
Yn it tredde plak is der ek suver distribúsjonele evidinsje. Net-gearstalde foarmen
mei in (koada)bylûd dat amper of gjin sintralisearjende twilûden foar him hat, hawwe
amper of gjin besibbe gearstalde wjergaders mei in brutsen lûd. Van der Meer
(1985a:30) merkt op, dat de felare rûzer /y/ fan 'e sintralisearjende twilûden mar allinnich troch /ia/ foarôfgongen wurde kin en dat brekking him foar /y/ hielendal net foardien hat.21 Markey (1975:184) wol hawwe, lange lüden dy't troch ferlinging fan oarspronklik koarte lüden yn in iepen wurdlid ûntstien binne, kinne net fertwilûde wurde.
Hy jout as foarbylden: dagen, bogen, smoke, bûge, brêge, wegen, lige. Dy hawwe
allegearre in /y/ nei it lange lûd. Op smoke nei, dat in /k/ hat; fan 'e sintralisearjende
twilûden komme allinnich ie en ea foar /k/ foar, lykas yn briek, kriek, reak en weak.
Dat liket my de ferklearring ta, dat fertwilûding en brekking har yn 'e fan Markey
neamde wurden net foardien hawwe.
De sintralisearjende twilûden /oa/ en /us/ komme allinnich foar dentale bylûden
foar (Sytstra en Hof (1925:39,41); Van der Woude (1949a,b); Visser (1997:1920,120-121)).22 Hof (1933:14;15) merkt op: "De stijgende diphthong oáluó komt
noordelijk alleen voor voor dentalen, dus voor d, t, l, n, r, s en z"" Dy parallelly wiist
wer op it ferbân tusken fertwilûding en brekking. Betink derby, dat o [o] wol foar netdentalen foarkomme kin, lykas yn sok [sok], som [som] en op [op]. Yn swom [swom]
stiet -[wo]- foar m, mar dat is net in brekkingsgefal. En de 'losse' a [a] mei no krekt
net foar dentalen foarkomme (sjoch lykwols ek (42b) hjirnei).
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Yn it fjirde plak is der dialektologyske evidinsje. It Hylpersk hat allinnich hiele
'jonge' sintralisearjende twilûden. Blom (1981:7) jout allinnich foarbylden foar r,
dêr't se as kombinatoaryske farianten fan in lang ienlûd opfette wurde kinne. Tagelyk
binne der yn it Hylpersk gjin spoaren fan eigen brekking.23
4. Fonetyske aspektenfan brekking
It ferbân tusken lûdferkoarting en brekking yn termen fan gelikenze morfonologyske
omkriten wurdt yn 'e literatuer faak opmurken (ferlykje (31a)). Yn dizze paragraaf
wol ik dêrom neigean, oft brekking him wier earst en meast yn fonetyske ('natuerlike') lûdferkoartingskonteksten oppenearre hat en amper of net yn lûdferlingingskonteksten. Fierders sil ik yngean op it ûndersyk dat dien is nei de doer fan 'e brutsene
twilûden en de fonetyske relaasje tusken de sintralisearjende twilûden en de brutsene
wjergaders.
4.1 Brekking asfonetyskferkoartingsproses
Wannear't brekking as in gefal fan ferkoarting beskôge wurdt, hâldt soks yn, dat der
in ferbân ferwachte wurde mei tusken it al en net foarkommen fan brekking en fonetyske ('natuerlike') ferkoartings- en ferlingingskonteksten.
4.1.1 Brekking ynferkoartingskonteksten
Yn 'e literatuer oer brekking wurdt altyd opmurken, dat de brutsene foarmen benammen yn 'e konteksten fan (39) te finen binne:
(39) a) de earste syllabe fan in twasyllabich wurd of fan in wurd dat troch ôflieding
ien of mear syllaben langer wurden is;24
b) it earste lid fan in gearsetting;
c) iensyllabige wurden mei swiere einkonsonantkloften, benammen mei stimleaze konsonanten.
Yn kontekst (39a) en (39c) is der in fonetyske oanstriid ta ferkoarting. Kontekst (39a)
sizze Rietveld en Van Heuven (1997:284-285) it neikommende oer:25
(40) In fig. 11.21 presenteren we de duur van de beklemtoonde lange klinker in de
woorden maat, mate, mateloos en mateloze. Tevens geven we deze duren voor
soortgelijke woorden met een beklemtoonde korte klinker: pan, pannen, pannenkoek, pannenkoeken. (...) In de figuur nemen we een aantal effecten waar:
• De beklemtoonde klinkers, /a:/ en lal, zijn steeds het langst in de eenlettergrepige
woorden, en worden steeds korter naar mate er meer onbeklemtoonde syllaben in
het woord bij komen. De verkorting wordt bij iedere volgende toegevoegde syllabe geringer, en het laat zich aanzien dat de duur van de beklemtoonde klinker zijn
ondergrens bereikt heeft bij drie toegevoegde onbeklemtoonde syllaben.
• De lange klinker /a:/ levert (ook verhoudingsgewijs) meer duur in dan de korte
klinker lal; het lijkt er dus op dat korte klinkers - ook in monosyllabische woorden - al dichter tegen hun duurondergrens aanzitten, dus minder samendrukbaar zijn, dan lange.
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Kontekst (39c) wurdt dit oer opmurken (Rietveld en Van Heuven (1997:236-237)):
(41) In alle talen op aarde bestaat de neiging om een klinker voor een stemloze medeklinker min of meer abrupt af te breken, waardoor de klinker betrekkelijk kort
duurt. Wanneer dezelfde klinker wordt gevolgd door een stemhebbende medeklinker, neemt de intensiteit van die klinker geleidelijker af, waardoor de klinker
ook langer duurt. Men vermoedt dat de geleidelijke mondsluiting voor een stemhebbende medeklinker noodzakelijk is om - voorzichtig en op de tast - precies
het goede transglottale drukverschil te vinden dat nodig is om tijdens de mondsluiting de stembandtrilling niet te laten stokken (...). Het totale tijdsinterval
voor de klinker en de volgende medeklinker blijft min of meer constant. De langere duur van de stemloze medeklinker gaat dus ten koste van de voorgaande
klinker; de kortere duur van de stemhebbende medeklinker wordt gecompenseerd door de wat langere voorgaande klinker.
Dan bliuwt kontekst (39b), it earste lid fan in gearsetting, noch oer. In gearsetting bestiet
út twa of mear selsstannige fonologyske wurden en hat yn it gewoane gefal de haadklam
op it earste lid. Dêrmei liket (39b) gjin gaadlike kontekst foar ferkoarting te wezen. Wurden mei in sintralisearjend twilûd dy't op in bylûd útgeane, komme yn dy kontekst lykwols frij faak mei in brutsen lûd foar (sjoch ek (47) hjirnei). It feit dat it earste lid fan in
gearsetting diel fan it gruttere gehiel fan 'e gearsetting útmakket, liket derfoar te soargjen, dat kontekst (39a) en (39b) as ferkoartingskontekst dochs frijwat op inoar lykje.26
It Hollânsk hat yn dizze konteksten fansels likegoed in 'natuerlike' oanstriid ta
ferkoarting. Mar wylst it yn dy taal by fonetyske, graduele ferkoarting bliuwt, is it
Frysk om samar te sizzen mei dizze ferkoarting fonologysk oan 'e haal gongen en is it
yn dy taal in min ofte mear kategoarysk ferskynsel wurden.
De konteksten fan (39) hawwe oars wol wat ynderlik tsjinstridichs yn. Foarmje se
oan 'e iene kant in 'natuerlike' beding foar ferkoarting, oan 'e oare kant hawwe wy
hjir tagelyk mei like 'natuerlike' tsjinkrêften te krijen, meidat it om beklamme syllaben giet, dy't altyd langer duorje as ûnbeklamme syllaben, ferlykje (44) hjirnei. Dat it
hjir likegoed om dè konteksten fan brekking giet, jout oan, dat de oanstriid ta ferkoarting yn it Frysk moai sterk west hawwe moat.
Dat léste docht hjir ek oan bliken, dat de útkomsten fan brekking beskate fonotaktyske restriksjes fan it Frysk skeine kinne:
(42) a) it brekkingsprodukt [je] komt foar de nasalen men« foar, lykas yn beammen
[bjemm] en beantsjes [bjentsjss], wylst [e] dêr yn it Frysk oars net foarkommemei; sjoch bygelyks himd en pin(ne) foar Hollânsk hemd en pen oer;27
b) it brekkingsprodukt [wa] komt foar tosklûden foar, lykas yn soannen
[swann], troanje [trwôys] (út /truanja/), skoalle [skwals], moassich [mwassx]
en kroadsje [krwatsja], dêr't [a] yn it Frysk oars net foarkomme mei;28
c) de kombinaasje fan t- mei de brekkingsprodukten -[je/ji]- is net yn [tsje/tsji]omset, ferlykje de 'jonge' brekkingsgefallen teannen [tjenn]/*[tsjenn] en
Tjitte [tjit3]/*[tsjita] mei âlder tsjerne [tsJEn3]/*[tjena] en tsjin [tsjm]/*[tjin]
(sjoch ek Van der Meer (1985a:35-36)).
d) Sytstra en Hof (1925:17-18) merke op, dat de "dofkorte i" [dat is [i], wv]
benammen foar konsonantkloften mei r- nei de "dofkorte u" [dat is [ö], wv]
oergongen is, bygelyks yn wurd, sturt, wurven, wurch, wurk en gur(d)le (út
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âlder wird, stirt, wirven, wirch, wirk en gir(d)lé). Mar "[i]n woorden als hjir,
bjist, tsjil, stjit, waarin de dofkorte i eigenlijk deel is van den korten tweeklank ie, ondergaat de i deze klankwijziging nimmer. Waar dit zo schijnt, als
b.v. in sjutte naast sjitte, is ju uit ouder iu naast ie."
Dit binne allegearre oanwizingen, dat brekking om samar te sizzen 'net te kearen' wie
en him net om 'e fonotaktyske restriksjes fan it Frysk bekroade.29
4.1.2 Brekking yn ferlingingskonteksten
De konteksten dêr't ferkoarting minder yn 'e reden leit, binne dy yn (43):
(43) a) in beklamme iepen syllabe oan it wurdein;
b) iensyllabige wurden mei in inkele einkonsonant, benammen in stimhawwenden ien.
Oer kontekst (43a) sizze Rietveld en Van Heuven (1997:256) n.o.f. de Hollânske sin ' 'k
Heb een kanon gehoord' (mei 'kanon' yn twa betsjuttingen en mei twa kJampatroanen):
(44) De beklemtoonde versie van /ka:/ is ca. 50% langer dan de onbeklemtoonde.
Evenzo is de beklemtoonde versie van /non/ langer dan zijn onbeklemtoonde
tegenhanger. Het duurverscb.il is in woordfinale positie echter kleiner dan in eerdere posities omdat einlettergrepen altijd al wat verlengd worden; zo'n verlengde eindlettergreep is minder vatbaar voor extra verlenging wegens klemtoon.
Buiten woordfinale positie is (klinker-)duur een zeer betrouwbaar correlaat van
klemtoon, zowel in geaccentueerde als in ongeaccentueerde woorden.30
En op side 288-289 sizze se:
(45) Meer algemeen vinden we de volgende lokale temporele en melodische markeringen van domeingrenzen:
• Progressieve deceleratie (vertraging) van het spreektempo tegen het einde van
de zin of deelzin: de finale verlenging (...). De mate van klankverlenging is
afhankelijk van de diepte van de grens. De rekking is voor een woord- of frasegrens slechts gering (deze lichte grenzen verschillen temporeel niet van
elkaar); voor een I-grens [yntonaasje(groep)grins, wv] of zinsgrens is de rekking sterker (deze zware grenzen verschillen temporeel weer niet van elkaar).
Van der Meer (1985a:21-29) jout in oersjoch fan wêr't de brutsene lüden foarkomme." Der binne mar in pear wurden mei brekking oan it wurdein, kontekst (43a); it
giet derby om ienwurdliddige foarmen. Van der Meer (1985a:140) jout de steande
útdrukking op 'e deá âflielje, dy't er yn Halbertsma syn Lexicon Frisicum A - Feer fan
1874 fûn hat (en dy't no neffens my allinnich sûnder brekking foarkomt). Dat is in los
gefal. Fierders binne der fansels de bekende Dongeradielster foarmen:32
(46) dji (die)
stji (stie)
duo (doe)
kuo (koe)
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hji (hie)
wji (wie)
huo (hoe)
suo (soe)

wumkes.nl

Brekking asferkoarting: in diagroane analyze

De ienwurdliddige doetiidsfoarmen op it sintralisearjend twilûd -[u.s] fan 'e modale
helptiidwurden kinne, wolle en sille, t.w. koe, woe en soe, wurde ek wol mei in koart
ienîûd.as [ku], [vu] en [su],realisearre, sjoch Sipma (1913:32, §124, punt 8) enTiersma (1985:20). Tiersma neamt ek de doetiidsfoarmen die (fan dwaan) en wie (fan
wéze), dy't ynstee fan as [di.a] en [vi.s] ek wol as [di] en [vi] útsprutsen wurde. Sels
ken ik de útspraak [sti] foar stie [sti.s] (fan stean). It jout wol eigenskip, dat dizze aparte brekkingen (en ferkoartingen) yn tiidwurden yn 'e kontekst fan klitisearring ûntstien
binne, bygelyks yn sinnen as dat hie der [= er] sa gau net sjoen en it stie der noch; de
tiidwurdsfoarmen hielstie en it foarnamwurd/bywurd der meitsje ien fonologysk wurd
út. dat ferkoartingskontekst (39a) hjirfoar opsmyt. By de bywurden duo en huo moat
betocht wurde, dat dy by bynwurdlik gebrûk in (stimleaze!) t efter har oan krije, dêr't
m foarm efter wei komt dy't ferkoartingskontekst (39c) hjirfoar frijwat beliket.
Der binne in pear wurden op in sintralisearjend twilûd dy't as earste lid fan in
aearsetting in brutsen lûd hawwe kinne (Van der Meer (1985a: 140-143)). It giet om 'e
neikommende wurden:
dea:
hea:
rea:
snie:
strie:
twie:

deabaar, deabêd, deafet, deafonnis, deagraver, deahimd, deakiste,
deakleed, deakleur, deaklok, deaplakje, deaslaande, deastek
headaam, Headammen, headolle, heafek, heamyt, hearamt, heasie(d),
heastûken
reabont, reafonk
sniebal, snieflok, sniejeie33
strieblok, striebult, striewisp
twibak, twibrek, twiljocht

It feit dat in gearsetting út twa of mear selsstannige fonologyske wurden bestiet, makket dat dea, hea, rea, snie, strie en twie ta ferlingingskontekst (43a) hearre. Boppedat
hawwe dizze gearsettingen reguliere gearsettingsklam op it earste lid, dat dêrmei relatyf lang realisearre wurdt, sjoch (44) hjirfoar. It is dan ek sa, dat yn fierwei de measte
gefallen de foarm mei it sintralisearjende twilûd ek, en mear, foarkomt.
Kontekst (43b) is in ferlingingskontekst, mar likegoed binne der wol gefallen fan
brekking yn soksoartige wurden:
(48) a) foar in stimhawwende (sonorante) konsonant
gjin
guon
skjin
skuon
hjir
spjir
b) foar in stimleaze konsonant
djip
ljip
guod
kuos

giet

buol34

moas

By de wurden yn (48a) leit brekking minder yn 'e reden as by deselden yn (48b),
sjoch (39c) en it sitaat yn (41) hjirfoar. Mar hoe't dat ek wêze mei, der is "a hard core
of monosyllabic words that are genuine examples of breaking" (Van der Meer
(1985a:22)).35
4.2 De doerfan 'e brutsene twilûden
De Graaf and Tiersma (1980:113) merke yn it begjin fan har artikel op, dat lûdfer-
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koarting en brekking fonetysk sjoen net folie fan inoar wei hawwe:
(49) It has been observed by several authors (...) that breaking and shortening occur in
the same environment and are somehow related to one another. This holds notwithstanding the fact that there is, at least superficial^, little phonetic similarity
between the alternation of a falling diphthong such as [ia] with the rising diphthong [je] on the one hand and the alternation of long and short vowels like [i:]
and [i] on the other.
Mar op side 119 wurdt wol ynskikt, dat "[B]reaking clearly involves a reduction in
length of the broken diphthong, and in this sense it is functionally equivalent to the
process of shortening" (sjoch ek it sitaat yn (51) hjirnei).
Brekking hâldt in gans gruttere ferkoarting fan it twilûd yn as dat op grûn fan it
inkele taheakjen fan in syllabe oan in wurd mei in twilûd ferwachte wurde mocht, sa't
oan it neikommende sitaat fan side 117 bliken docht:
(50) [TJhere is a definite shortening in the length of a diphthong in a monosyllabic
stem when another syllable is added by some morphological process. The length
reduction without breaking [lykas yn lieten, goedheid, boaten, wazen, roaske,
wv] varies in our study (...) with ratios between the values 73 and 87%, while the
length reduction with breaking [lykas yn sleatten, weakje, guodlik, huodsje,
doorren, doarke, wv] is significantly greater: the ratios fluctuate between 58 and
76%. (...) As a rough result, one may conclude that for the cases with breaking
some 20% more shortening occurs than for the cases without breaking.
4.3 Defonetyske relaasje tusken de sintralisearjende en de brutsene twilûden
De Graaf and Tiersma (1980:118) hawwe fûn, dat it sintralisearjende twilûd by ferkoarting as it korrespondearjende brutsene lûd begjint te klinken:
(51) It was found that in several cases the formant pattern of the broken diphthong
can be obtained from the formant pattern oft he unbroken diphthong by reducing
the duration of the first part of the unbroken diphthong. In a word like [slist] the
second part of the diphthong [is] is represented by formant values which correspond roughly to the vowel [e]. We were also able to substantiate this hypothesis
by auditive methods: when more and more segments of 12.8 msec are cut off
from the beginning of a diphthong such as [is] in [sliat], the observer at a particular point begins to hear the rising diphthong [je]. This indicates that the phenomenon of breaking may be related phonetically to shortening, and that in
many cases it may be described as a reduction in the duration of the unbroken
diphthong.36
De Graaf (1985:32) seit wat soartgelyks:
(52) [T]he unbroken diphthong /is/ already contains the sound /i/ in its second part.
Owing to masking by the more energetic lil at the beginning of the diphthong
this part is perceived as hl. When the initial part of the diphthong /is/ is reduced,
the broken diphthong /ji/ is heard at a certain moment.37
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Eardere ûndersikers, dy't fansels net de avansearre mjitapparatuer en manipulaasjetechniken fan hjoed de dei ta har foldwaan hienen, hawwe, op har taalgefoel ôf, ek it
nedige oer de realisaasje fan 'e sintralisearjende twilûden sein, benammen oer it léste
part derfan. Ik begjin mei in sitaat fan Gosses (1944:15-16):
(53) Zóó nu is het Nieuwfriesch in het bezit van een reeks phonemen geraakt die ik
halfdiphthongen zou willen noemen, echte elementen van een ontspannen taal,
in het Oudfriesch behalve in enkele posities niet voorhanden. En waarvan ons
hier aangaan de vokaalphonemen die U hoort in: bean (E.o) 'boon', wiet (i.a)
'nat', moarn (o.3) 'morgen' ,foet (u.o) 'voet' .flues (v.a) 'vlies' - voorbeelden van
y.9 heb ik niet voor het oprapen; y is in het Friesch ook nog zoo jong -. U hoort
het: de syllabe is overal duidelijk tweetoppig, de bijtop ligt in 3 en niet eens zoo
erg laag, zoodat het timber nog flauw te onderscheiden is. Het verschilt - zooals
regel is - weinig van dat van den hoofdtop in de type-vokaal. (...) Van een toeven
der tong in de zoogenaamde Indifferenzlage is dus bij 3 geen sprake.'8
Gosses ferwiist nei Sipma (1913:11, §24), dêr't stiet:
(54) The sound 3 (see § 14) varies slightly as the second element of different diphthongs; a difference is, for instance, clearly audible between i-a and u-a, or
between ya and o-s."
Yn §43 (side 13) seit Sipma oer it twadde elemint fan 'e sintralisearjende twilûden:
'The sound 3 should not be exaggerated", dêr't er wol mei bedoele sil, dat it noch min
ofte mear as in fol lûd útsprutsen wurdt.
Meinsma (1956:108) merkt op: "Opfallend yn dizze twalûden op Q is it dúdlike
twadde aksint op it twadde diel fan de diphthong. Men soe jin ôffreegje oft it net better
wie yn transskripsjes ö te setten yn sté fan s".
Dizze sitaten kin út ôfnommen wurde, dat it twadde elemint fan in sintralisearjend
twilûd Gosses, Sipma en Meinsma wol as in sjwa-eftich lûd oanheart - sjoch ek har
fonetyske transkripsjes -, mar dat se it net folslein mei sjwa lykslaan kinne.40
Oaren hawwe it oer it 'fersterkjen' fan sjwa ta in fol lûd by brekking. Cohen et al.
(1959:113) sizze:
(55) Bij uitbreiding van het woord wordt de lange klinker in het Fries gewoonlijk
aanzienlijk verkort; ook deze tweeklanken [de sintralisearjende, wv] ondergaan
die verkorting, waarbij het eerste deel van de vocaal meer gesloten wordt en een
consonantisch karakter krijgt; het tweede deel wordt opener en krijgt het accent
en de [a] verdwijnt. Of moeten we zeggen, dat de [a] weer een gearticuleerde
vocaal wordt, waarvan het karakter bepaald wordt door de eerste klinker, die
consonantisch wordt?
Wat Heeroma (1961:26-27) seit, liket dêr wol op:
f 56) Diachronisch gezien is een /is/ een voortzetting van een lv.1 of een /e:/. D.w.z. het
begin van een gespannen, half gesloten vocaalfoneem is enigszins vernauwd en
het eind is enigszins verzwakt. Als tussenfase in de ontwikkeling van lv.1 tot /is/
kan men /ii/ aannemen. Naast de normale relisatie [ia] staat in het Fries ook een
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verkortingsvariant [ji]. Daarin is dus het begin nog verder vernauwd, kennelijk
ten gevolge van reductie, terwijl het eind zo op het eerste gezicht de fonetische
kwaliteit van de oorspronkelijke monoftong lijkt te hebben bewaard. Dat kan
echter best een optisch bedrog zijn. Mogelijk is tegelijk met de reductie van het
begin het verzwakte eind weer versterkt.41 Hoe men dit ook precies moge formuleren, een feit is het, dat er een duidelijke fonologische relatie bestaat tussen /ia/
en zijn verkortingsvariant [ji].
Van der Meer (1985a:20) brûkt dizze fonetyske feiten as syngroane stipe foar de diagroane oergongstwilûden /ii, IE, UO, OD/ tusken de lange ienlûden Ir., e:, o:, o:/ en de
alternearjende twilûdpearen [i.a/ji, i.s/je, u.s/wo, o.a/wa] yn.42

5. Fonologyske aspektenfan

brekking

Yn 'e foarige paragraaf haw ik sein, dat de konteksten (39a) en (39b) dè konteksten
fan fonetyske ('natuerlike') ferkoarting en dêrmei fan brekking binne, alhoewol't se
wat ynderlik tsjinstridichs ynhawwe. Brekking hat lykwols ek yn fonologyske sin in
net ûnoannimlik proses west. Yn §5.1 gean ik yn dat ferbân spesifyk op ferkoartingskontekst (39a) yn, wylst it yn §5.2 om brekking yn it algemien giet.
5.1 Trogeyske ferkoarting
It Frysk is in trogeyske taal, d.w.s. it hat yn it gewoane gefal (binêre) metryske fuotten
dy't besteane út in sterker beklamme syllabe, mei in fol lûd, en in swakker beklamme
syllabe, mei meast in sjwa, lykas yn 'e neikommende wurden:
(57) dfze
hánnen
búórkje

óper
hántsje
béámmen

lókkich
skóáttel
stfénnich

Undersyk nei it klamsysteem fan gans talen hat útwiisd, dat der in universele foarkar
is foar in saneamde 'evene' boppe in 'ûnevene' trogee, d.w.s. dat in trogee fan twa
lichte syllaben (LL) favoriter is as ien fan in swiere en in lichte syllabe (HL) (Kager
(1999:173)).43 Kager yllustrearret de foarkar foar de evene trogee mei in foarbyld fan
lûdferkoarting út it Ingelsk, dêr't in grûnwurd mei in lange fokaal gauris mei in koarte
fokaal oan it ljocht komt yn ôflate foarmen, lykas yn it pear cone [(kó:n)] (H) - conic
[(kó.nik)] (LL) (de stip jout de syllabegrins oan). Lûdferkoarting en brekking passe
kreas yn dit trogeyske patroan, at it gewicht fan in syllabe yn it Frysk berekkene wurdt
oan 'e hân fan it tal strukturele fonologyske posysjes fan 'e syllabekearn: in lang lûd
en in delgeand twilûd besette twa posysjes, in koart lûd en in brutsen twilûd ien (sjoch
§6.2hjirnei).
Ek al kinne lûdferkoarting en brekking mei de universele foarkar foar de evene
trogee as fonologysk oannimlike prosessen begrepen wurde, se hawwe har yn mear
wurden net as al foardien.44 Is de oanstriid ta ferkoarting sterk, de tsjinkrêften lige der
dus ek net om. Dat makket it byld fan it Frysk as gehiel op dit stik fan saken fansels
frij wat diffús.
5.2 A-typyske twilûden
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De fonology kin ek noch op in oare manier in ferklearjende rolle spylje by brekking.
De fan 'e ienlûden /E:, I:, O:, O:/ ôflate lange twilûden /IE, ii, oo, uo/ binne yn sa fier
apart, dat it lofter elemint slettener en dêrmei minder sonoar is as it rjochter, sjoch ek
Van der Meer (1985a) dêroer yn it sitaat yn (30) hjirfoar. Dat betsjut, dat it fokalyske
svsteem dat sokke twilûden derby krige fuort ûnder fonologyske druk kommen wêze
moat te stean. Dizze twilûden hawwe it dan ek net úthâlde kinnen: of it rjochter elemint is ta sjwa ôfswakke, dêr't sintralisearjende twilûden efter wei kommen binne, of
?e binne ferkoarte (brutsen).

6. De beregeling fan brekking as

histoaryskfonologyskproses

Der is al faak obstrewearre, dat lûdferkoarting en brekking har yn it hjoeddeiske
Frysk yn deselde morfonologyske omkriten foardogge, sjoch §2 hjirfoar. Yn resintere
literatuer binne der eksplisite útstellen foar de beregeling fan it histoaryske brekkingsproses dien, dêr't de logyske konsekwinsje út dizze obstrewaasje yn lutsen wurdt, ntl.
dat brekking oars neat is as ferkoarting (fan 'e syllabekearn).
Yn dizze paragraaf wol ik dy útstellen by del om te sjen, hokker oft de feiten it
beste oan kin en it meast generalisearjend is. Earst wol ik lykwols in oersjoch jaan fan
hoe't der yn 'e syngroane strukturalistyske fonology mei de brutsene lüden omwraksele is.
6.1 De strukturalistyske fonology: de wrakseling om 'e fonemen
Yn it ramt fan 'e strukturalistyske fonology wie it in wichtige taak om de foneemfoarried fan in taal fêst te stellen. Foar de brutsene twilûden wie it dêrom hieltyd de fraach
oft dy as ien foneemgroep of as in sekwinsje fan twa fonemen beskôge wurde moatte.
It ûnderskied tusken de palatale konsonant [j] en it heallûd [j] (/i/) en tusken de
labiodintale konsonant [v] en it heallûd [w] (/u/) wie ek altyd lestich te analysearjen.
Fokkema (1938)
Fokkema (1938:37) seit it neikommende oer it ferskil tusken [v] en [w]:
(58) Yn it Frysk wirdt de w oan it bigjin fan in wird b.g. wyn spritsen mei de lippe
tsjin de boppetosken en yn dwaen mei beide lippen. Howol der dos forskil yn
foarming is, sa as de phonetyk ús leard hat, en mei rjucht, wirdt dit forskeel net
brûkt yn de taelbou: der binne gjin wirden dy't allinne troch dizze w's ûnderskieden wirde, sadat wy hjir wol twa forskillende klanken hawwe, mar om't it forskeel net sprekt ta ús tael-westen en net brûkt wirdt, ha wy hjir ien phoneem.
Op side 42 merkt er fierders op:
(59) De saneamde rizende twaklanken mei as earste lid in i of/ kin men better biskôgje as forbinings mei j om't de f as j realisearre wirdt en de f as ûnderskiedingsmiddel tsjinoer d e / net brûkt wirdt. Sa ha wy dos in/ folge troch in koarte vokael
ynfjild, Ijurk, hjerst, Ijocht like goed as ynjildjurk, earte e.s.m.
De rizende diftongen mei as earste lid in ü of ö binne yette wol as twaklinken
[lês: twaklanken, wv] to fielen: de foarkommende útspraek as w wirdt forkeard
biskôge en der is ûnderskie twisken woelle (part. perf. fan woelje) en wolle.

wumkes.nl

209

Willem Visser

Fokkema (1940)
Fokkema (1940:143) is wat wiidweidiger:
(60) Nu zijn deze tweeklanken niet alle phonemen; sommige moeten als een verbinding van twee phonemen gezien worden. Bij de stijgende die met een ï beginnen
wordt deze klank als j gerealiseerd, al is de uitspraak, doordat er dikwijls een
consonant voorafgaat, minder wrijvend, meer vocaal, dan wanneer de j in de
aanvang van het woord staat. Zo vinden we dus twee phonemen bij de klinkers
vanfjild, Ijurk, bjentsje, Ijocht en stjonke. Hetzelfde gaat niet precies op voor de
tweeklanken die met een übeginnen: bijv. toar "dor", hoazen "kousen" en murre
"muur". Een samenval van de halfvocaal met de consonant w heeft niet plaats:
de uitspraak met w wordt als fout beschouwd; in een woord als woartel worden
de w en de halfvocaal ü gerealiseerd; er is verschil tussen wa(r)t "wrat" en
hoa(r)t "poos", tussen wolle "willen" en woelle "gewoeld". Hieruit volgt dat
consonant en halfvocaal onderscheiden blijven. Het tweede deel van deze tweeklanken zijn de phonemen a, a: en ô. Het lijkt mij het zuiverst ook deze tweeklanken als phoneemverbindingen te zien. We moeten dan aan de klinkerphonemen de ü (de halfvocaal) toevoegen, die de overgang vormt tussen de u [dat is
/v/, wv] en de consonant w [dat is /v/, wv]; een dergelijke overgang tussen i eny
bestaat er phonologisch niet; in de j zijn consonant en halfvokaal samengevallen.
Merkwaardig is dat kinderen die de phoneemverbinding üa bijv. in boartsje
"spelen" nog niet meester zijn, de ü vervangen door j ; een bewijs van een correlatie tussen de twee phonemen.
Mei in twilûd as in kombinaasje fan twa fonemen te sjen, stiet Fokkema in moderne
fonologyske oanpak foar. It heallûd [ï] fan 'e opgeande twilûden wurdt mei de konsonant [j] lykslein. Foar it heallûd [ü] en de konsonant w [dat is [v], wv] kin dat net.
Cohen et al. (1959)
Cohen et al. (1959:125-126) sizze it sa (yn Fokkema (1960:50-51) stiet hast wurd foar
wurd deselde passaazje):
(61) Wanneer twee consonanten aan het begin staan, geven we de groep weer als
CCV.45 Enkele groepen vragen een bijzondere bespreking. In het Fries komen
"stijgende diftongen" voor, waar een [ï] of [ü] voor een vocaal staat bijv. rjocht
[rïèxt] 'recht', kjeld [kjelt] 'koude', soannen [süanan] 'zoons'. Overwogen moet
worden of deze tweeklank als één foneem moet worden beschouwd of als twee:
een consonant + een vocaal. Wanneer de j aan het begin van een woord staat kan
hij vervangen worden door een andere consonant', jûk 'juk' - tûk 'scherp', jier
'jaar' - dier 'dier'; staat het foneem als tweede in een groep, dan kan het door
enkele andere vervangen worden of door nul: djip 'diep' - drip 'drup', dip 'doop'
(verbum). De /j/ kan niet gevolg worden door [ï] wel door /i/ jild 'geld'. Daar
verder in deze woorden de [ï] geen lettergreep vormt, beschouwen we de stijgende diftongen als bestaande uit een consonant- en een vocaalfoneem.
Van de [ü] in [sûanan] kunnen we ook opmerken dat die geen lettergreep vormt
en daarom rekenen we hem tot het foneem /w/ (.,.). De /w/ heeft een labiodentale
variant en een bilabiale. De eerste komt vóór een vocaal voor, en voor een /r/ en
voor een 1)1; de bilabiale onder meer na een consonant en ook na een labiodentale
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variant van de /w/ aan het begin van een woord voor een vocaal. Er ontstaat dan
een groep [w:] of [uw], die zeker nog een nader fonetisch onderzoek verdient.
Deze groep kan fonologisch als /ww/ worden weergegeven: /wwatal/ woartel
•wortel'. De realisaties van de /w/ zijn verder afhankelijk van de voorgaande
consonant en van de volgende klinker, en, vanzelfsprekend, onderling niet distinctief. Vrij open is de realisatie in gevallen wanneer een bilabiale consonant
voorafgaat bijv. in moanne [müans] 'maan', fonologisch /mwana/, meer gesloten
in koarste [küasts] 'korst', dus na velaren en na dentalen: [tüar] 'dor'. Ook de
volgende vocaal heeft invloed: een woord als toerren [tüorsn] 'torens' heeft weer
een vrij open realisatie. Dat de /m/ en /n/ niet door andere consonantfonemen dan
'w/ en /j/ gevolgd kunnen worden, behoeft ons niet te verhinderen in /w/ en /j/
consonanten te zien; zij naderen evenals de l, r,menn de klinkers, kunnen echter
niet als syllabische consonanten optreden, zoals de l, r, m en n. Dat ze een eigen
positie innemen in de distributie, doordat zij in een begingroep als laatste voorkomen, dus onmiddellijk voor de vocaal, zal nog blijken. Het verband tussen /w/
en 1)1 blijkt ook hieruit, dat vooral na een bilabiale consonant de /w/ in een
bepaalde streek van Friesland door /j/ wordt vervangen: /bwast/ met open realisatie, wordt /bjast/. Het aannemen van /w/ en /j/ als consonantfoneem vergroot
het aantal begingroepen.
In opgeand twilûd wurdt noch hieltyd as in kombinaasje fan twa fonemen analysearre.
De earste eleminten, [ï] en [ü], wurde no lykwols beide as in konsonantfoneem opfette. t.w. /j/ en /w/. Dêr moat dan al foar oannommen wurde, dat it foneem /w/ [dat is /v/,
wv] in labiodintale en in bilabiale fariant hat; ferlykje ek wat Fokkema (1938:37) yn it
sitaat yn (58) seit oer it ferskil tusken de labiodintale w yn wyn en de bilabiale w yn
dwaan, dy't er as fonetyske farianten fan ien en itselde foneem opfettet. Men ferwachteî dan in komplemintêre distribúsje tusken [w] en [ü]. Al wurdt dêr yn Cohen et al.
(1959:125) wol op doeld, sjoch it sitaat yn (61), botte krekt en ûndûbelsinnich is de
formulearring net. En Fokkema (1938:42;1940:143), sjoch de skaten yn (59) en (60),
wüst der sels op, dat der mei [w] en [ü] minimale pearen te foarmjen binne: wart hoart en wolle - wuolle, sjoch Feitsma (1958b:86) yn it sitaat yn (65) hjirnei foar mear
foarbylden.46 Soks wiist op twa aparte fonemen. Dêr komt by, dat de labiodintale en de
bilabiale w gans fan inoar ferskille, dat it net oannimlik makket om se as realisearringen fan ien foneem te sjen. Dêrom komt dit mei /w/jin as in ferlegenheidsoplossing
oan.
Twa besprekken fan Cohen et al. (1959)
Van Coetsem (1960:48):
(62) Samenvattend kan men zeggen dat fundamentele relevanties van de vocalen
(gespreid - gerond, vóór - achter), in het Nederlands en in het Fries, bij de z.g.
semivocalen of -consonanten /j/ en /w/ niet gelden. Het secundair geruis is typerend voor de groep /j/ en /w/ en binnen de groep is de articulatieplaats fonologisch bepalend: /j/ met palatale articulatie, /w/ met labiale, d.i. bilabiale of labiodentale articulatie. In dat opzicht staan /j/ en /w/ dichter bij de consonanten dan
bij de vocalen.
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Heeroma (1961:24):
(63) De schrijvers van de Fonologie erkennen helemaal geen diftongfonemen, maar
behandelen alle diftongen als combinaties van twee fonemen, dus als foneemgroepen. Dit moge heel modern zijn, ik beschouw het niet als een vooruitgang.
De taal zelf, het "taalgevoel", doet ons altijd wel de nodige criteria aan de hand
om de diftongfonemen van de echte foneemgroepen te onderscheiden.
It sil klearrichheid hawwe, dat Van Coetsem de moderne analyze fan in twilûd as in
kombinaasje fan fonemen meistimt, mar dat Heeroma der noch net sa wis fan is, dat
dêr wat mei wûn wurdt.
Feitsma (1958a,b)
Yn Feitsma (1958a,b) wurdt it fonologyske systeem fan it Frysk yn kaart brocht om sa
ta in goede grûnslach foar in staveringsferoaring te kommen. Yn Feitsma (1958a:38)
wurdt it neikommende oer de brutsene lüden opmurken:
(64) De brekkingsprodukten je,ji, uo en ua binne yn it skema opnommen; op dizze
wei fierdergeande hie ik, likegoed as joo enyw, eins ek de jo fan rjocht, â&já fan
Ijâcht (en de ja fan Ijachf) en de ju fan Iju opnimme moatten, wylst by de twalûden uo en ua him de fraech foardocht, oft hjir ek by hearre de wa yn swarre, de
wo yn swolm en sa fierdergeande ek de we yn swetten, de wi yn swik, de wy yn
swylje, de wii yn swiid, ensfh. ensfh. Foar my is der gjin forskil to hearren tusken
de w yn swolm en de u ynfuort. (...) [Hjjoeddedei leit, tinkt my, it ûnderskie tusken dizze wurden [soannen en swannen, wv] yn it forskil tusken a en á, net yn
dat tusken ü en w.
Feitsma (1958b:86-87) seit dit oer it ûnderskie tusken de liptoskige (labiodintale) en
de twalippige (bilabiale) w:
(65) Yn de rige liplûden ûnderskiedt Fokkema: p, b,f, v, w en m. Dat mei foar it hollânsk opgean, yn it frysk doocht tinkt my it ûnderskie v-w, sa't Fokkema dat
makket, net; foar it frysk jildt net it forskil fan oan de iene kant de (labiodentale)
v yn draave en oan de oare kant de (labiodentale) w yn wreed en de (bilabiale) ü
yn swart en suargje. Ik ha der yn myn artikel oer de fokalen (...) op wiisd, dat der
foneemforskil bistiet tusken de w fan wart en de ü fan huart; neffens de útspraek
fan oaren is dit ûnderskie der ek yn wolle - wuolle; forlykje ek warre - uarre(mem), warder - uarder, waazen - huaazen. Dêrfoaroer hear ik tusken de v yn
draave en de (labiodentale) w yn wreed gjin inkeld forskil en it liket my, sjoen de
posysje fan de w oan it wurdbigjin en dy fan de v "tussen klinkers ..., na r
gevolgd door een vokaal of ƒ' (Fokkema, Spraakk., s. 33), ek gans in toer ta om
troch kommutaesje fonologysk forskil tusken v en (labiodentale) w oan to wizen.
Mei mear rjocht as w en ü meije wy w en v as ien foneem sjen. Wy krije dan yn ús
skema as liplûden: p, b,f, w, ö en m. De v forfait.
Neffens Feitsma kinne de labiodintale rûzer [v] en it heallûd [w] dus net as de realisaasjes
fan ien foneem /w/ analysearre wurde. Se komt dan út by Fokkema syn eardere opfetting,
sjoch de sitaten út Fokkema (1938:42) en Fokkema (1940:143) yn (59) en (60) hjirboppe.
212

wumkes.nl

Brekking asferkoarting: in diagroane analyze

Chatman (1953)
Sipma (1948:46) brûkt de term 'heallûd' by syn beskriuwing fan 'e twilûden en trijelûden yn it Frysk:
i 66) [D]e twalûden binne ôfgeand of opgeand, d.w.s. it earste of it twadde gearstallende elemint hat de klam; de trijelûden hawwe de klam op it middelste diel; de
net-bitoande eleminten fan dipthongen en triphthongen wurde heallûden (semivokalen) neamd.
Chatman (1953:30-31) komt op 'eûndúdlikheidfan 'e term 'heallûd':
f 67) This is a term which has been carried over from the earlier days of philology,
before languages were conceived of in structural, systematic terms. lts meaning
is really quite vague. A definition of a semi-vowel as the second or unstressed
element of a diphthong is unsatisfactory since such a definition is one of function
only, not of phonemic nature. That is to say, one begins with the diphthong as a
concept which itself is defined as a stressed vowel plus an unstressed 'glide'.
Then one proceeds to call this glide a semi-vowel. But how does one know it is a
semi-vowel and not a semi-consonant? It is my opinion that one cannot know the
phonological nature of the 'glide' element until one has analyzed the total distribution of the sound system of the language and decided which elements are consonants and which vowels - from a phonemic point of view. If we consider these
heallûden as semi-consonants, the Frisian diphthongs can be schematized as
vowel plus consonant (V/C), just as recent studies have shown English diphthongs to be best described as phonemically complex rather than Compound. The
reasons in both languages are ones of expediency: the vowel plus consonant
(VC) view of diphthongs works better; that is, it describes the vowel phoneme
occurrences in the simplest way and eliminates the writing of contrasts where
contrasts do not exist (e.g., between 'beammen' and 'ljecht').
Chatman neamt hjir allinnich de delgeande twilûden mei safolle wurden, mar op grûn
fan 'e foarbylden dy't er neamt {beammen, ljecht), mei men oannimme dat er de opgeande twilûden as 'consonant plus vowel' (C/V) beskôget.47
Yn 'e syngroane strukturalistyske analyzes fan 'e brutsene lüden wurdt it earste elemint, it heallûd [j] of [w], as in konsonant opfette; dêr wurdt ymplisyt mei sein, dat it
diel fan 'e oanset en net fan 'e (fokalyske) kearn fan 'e syllabe útmakket.
6.2 De generative fonology: de wrakseling om 'e beregeling
Yn 'e generative fonology, de opfolger fan 'e strukturalistyske, giet it net earst en
meast om it feststellen fan 'e foneemfoarried fan in taal. Dat wol net sizze, dat it yn
dat ramt net fan belang is om nei te gean watfoar segminten fan in taal oft distinktive
wearde hawwe en dêrmei ûnderlizzend (leksikaal) binne en hokker oft allinnich yn 'e
fonetyske foarm, oan it oerflak, foarkomme. Mar de klam leit op 'e beregeling fan 'e
ferskillen dy't der tusken de leksikale en de fonetyske foarm fan in wurd ûntstean
kinne en, yn gearhing dêrmei, op it krekte aard fan fonologyske represintaasjes. In
segmint kin feroare, skrast of ynfoege wurde, dat yn 'e strukturalistyske fonology
winliks net goed te ferantwurdzjen wie.48

wumkes.nl

213

Willem Visser

Omdat yn 'e syngroane strukturalistyske analyze fan 'e brutsene lüden it earste
elemint, it heallûd [j] of [w], as in konsonant opfette wurdt, wurdt dat ymplisyt as diel
fan 'e oanset en net fan 'e kearn (nukleus) fan 'e syllabe sjoen. Foar Booij (1989:326)
is dat idee it útgongspunt by de beregeling fan it histoaryske brekkingsproses. De út 'e
lange ienlûden /e:, i:, o:, o:/ ûntstiene twilûden /re, ii, oo, uo/ hawwe neffens him nukleusferkoarting ûndergongen, meidat it earste elemint fan 'e nukleus los makke en
dêrnei yn 'e oanset opnommen is. Booij formulearret syn brekkingsregel sa:49
Nukleusferkoarting5"

(68)

Foar de beregeling fan brekking brûk ik yn Visser (1990:262-263) in oar formeel
meganisme as Booij. Ik nim oan, dat brekking in gefal fan 'sluting', it gearfallen fan
twa assosjaasjelinen, op it nivo fan 'e X-laach is.51 At wy regel (68) mei sluting omformulearje, komme wy by de neikommende regel fan Nukleuskontraksje út:
(69)

Nukleuskontraksje

(V* ferzje)
N

N
X

X

[+high]

==>

X
[+high]

[+mid]

[+mid]

Oan 'e hân fan 'e parten beamm- enfuott- fan 'e foarmen beammen [bjemrp] enfiiotten [fwotn] lit ik yn (70) de ferskillen yn 'e útkomsten fan 'e beide regels sjen:

a. mei infei•koarte nukleus

b. mei in kontrahearre

nukleus

N"
/|

/N"

A
/

/N'

l\

[

/
X

X

N
X

b
f

i
u

0

E

\
X
m
t

Yn (70a) likegoed as yn (70b) hawwe wy mei in koarte nukleus te krijen: N is oan ien
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X ferbûn. De rige segminten is by beide gelyk en de fonetyske realisearring ek:
[bjem]- en [fwot]-. Yn beide analyzes wurdt der fierders fan útgongen, dat it iennichste ferskil tusken de hege lüden [i] en [u] en de heallûden [j] en [w] is, dat de earsten
as it haad fan 'e syllabe fungearje en de lésten net. Der is dus allinnich sprake fan in
struktureel, net fan in substansjeel ferskil.
It ferskil sit him yn it plak fan dy hege lüden. Yn (70a) binne /i/ en /u/ oan 'e
ûnderste W-knoop ferbûn; se hearre dêrmei ta it oansetstik fan 'e syllabe en wurde yn
dy posysje as de heallûden [j] en [w] realisearre. Yn (70b) binne se dêrfoaroer oan 'e
iV-knoop ferbûn en hearre se ta de syllabekearn. Se meitsje lykwols diel út fan in
(koart) opgeand twilûd en meidat yn sa'n slach twilûd it rjochter segmint it haad is,
wurdt it lofter segmint, as net-haad, as heallûd realisearre.52 It komt derop del, dat de
kompleksens fan 'e brutsene lüden mei regel (68) yn 'e oanset en mei regel (69) yn 'e
nukleus fan 'e syllabe lokalisearre wurdt.
Ik wol no neigean hokker analyze fan brekking oft de feiten it beste oan kin en it
meast generalisearjend is.
6.2.1 Lûdferkoarting en brekking as ien en itselde pro se s
Regel (69) is mei in lytse oanpassing sa om te formulearjen, dat brekking en lûdferkoarting der beide mei ferantwurde wurde kinne. Wy hawwe hjirfoar al sjoen, dat dy
prosessen syngroan al faak mei-inoar yn ferbân brocht binne en dat se 'funksjoneel
ekwivalint' binne. Yn Visser (1997:212) haw ik oannommen, dat de neikommende
regel op in stuit yn 'e fonology fan it Frysk operearre hat:
(71)

Nukleuskontraksje (2de ferzje)
N
X

X

==>

X

Regel (71) is algemiener formulearre as (69). Dat is nedich, wol er ek op in lang lûd
operearje kinne. In lang lûd, bygelyks Ja:/, mei nammenflik net as twa koarte a's
represintearre wurde, lykas yn (72):

a

a

It Obligatory Contour Principle (OCP) ferbiedt it neist inoar foarkommen fan twa
gelikenze segminten. De represintaasje fan it lange lûd /a:/ moat dêrom wêze as yn
(73):
(73)

N
X

X
a
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Yn (73) hat men ien segmint, /a/, dat oan twa X'en ferbûn is53; de X'en binne op har
bar oan 'e nukleus fan 'e syllabe ferbûn. In lang lud hat dêrmei de struktuer fan in
geminaat, in lange ('dübele') konsonant. Geminaten hawwe de eigenskip fan yntegriteit, d.w.s. in fonologyske regel kin net op 'e iene helte derfan operearje sûnder de
oare helte ek oan te pakken. Booij (1989:326) doelt dêr op, wannear't er seit: "Given
this characterization of Frisian breaking, it [regel (68), wv] will not apply to long
vowels, because in the case of long vowels both X's are linked to the same segment on
the melodie tier".
Regel (71) wurket primer op 'e ferbiningslinen tusken N en de beide X'en; yn it
gefal fan in lang lûd, sjoch (73), hat dat fansels ek gefolgen foar de ferbiningslinen
tusken de X'en it dêroan ferbûne segmint (/a/ yn (73)). Mei dizze regel kin de ferkoarting fan 'e lange ienlûden en fan 'e twilûden /ie, ii, OD, UO/ yn ien kear ferantwurde
wurde, sa't oan 'e neikommende foarbyldôfliedingen,mei /a:/ en /ii/, te sjen is:
(74)

a. kontraksje fan /a.:/
N
I
X

a

a

b. kontraksje (brekking) fan /ii/
N

N
X

==>

X

i

Suver besjoen neffens de foarm hat de regel fan nukleuskontraksje, (71), de pree
boppe dy fan nukleusferkoarting, (68).
Yn it foarste plak kin it by nukleuskontraksje mei ien regel ta. Nukleusferkoarting
dêrfoaroer is twa nedich: regel (68), dy't in hege fokaal fan 'e nukleus los makket, en
in regel dy't dy hege fokaal wer yn 'e syllabe opnimt. At dy léste operaasje in regulier
gefal fan it foarmjen fan in komplekse oanset is, kin er mei de ûnôfhinklik motfvearre
komplekse oansetregel ferantwurde wurde en hoecht der dus gjin aparte regel formulearre te wurden. Oft dat sa is, hinget derfan ôf, hoe't syllabefoarming en dêrmei oansetfoarming begrepen en beregele wurdt. Yn Visser (1997:168) haw ik útholden, dat
in komplekse oanset, lykas yn blyn enfreed, foarme wurdt troch earst de / en de r yn
'e oanset op te nimmen en dêrnei de b en de ƒ oan dy oanset te adjungearjen; der wurdt
dus 'fan binnen nei buten' wurke. Yn dat gefal soe der hjir foar it opnimmen fan 'e
hege fokaal yn 'e oanset in aparte regel formulearre wurde moatte. Neffens Ewen and
Van der Hulst (2001:143-144) wurde, krekt oarsom, earst de meast konsonantyske
(minst sonoare) eleminten, dy't dan ek it haad fan 'e oanset útmeitsje, yn 'e oanset
opnommen en wurde dêr de minder konsonantyske eleminten letter oan adjungearre.
Oansetfoarming wurket by blyn enfreed earst op 'e b en de ƒ en dêrnei op 'e l en de r;
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ir riet dus 'fan buten nei binnen'. Yn dat gefal hoecht der foar brekking gjin aparte
resel formulearre te wurden. Hoe't dat ek wêze mei, de operaasje mei regel (71) is
altvd ienfâldiger.
Yn it oarde plak docht de regel fan nukleusferkoarting oars net as de X'en werferkavelje. Ferlykje dêrta (70a), mei in ferkoarte nukleus, mei (70b), mei in kontrahearre
nukleus. Brutsen [bjem]- en [fwot]- besette yn (70a) likefolle X-posysjes as net-brutsen beam enfoet, ntl. fjouwer. Yn (70b) dêrfoaroer besette de brutsene foarmen ien
posysje minder as de net-brutsene wjergaders, t.w. trije. Omdat de X'en fonologyske
tiidsienheden binne, jout regel (71) dus better wer dat brekking ferkoarting is. Dêr
moat lykwols al by betocht wurde, dat in X in (abstrakte) fonologyske tiidsienheid is
en dat der dêrom net in ien-op-ien-relaasje mei (konkrete) fonetyske doer is. Mar al is
dv relaasje dan ek yndirekt, hy is der wol.34
Yn it tredde plak kin der mei nukleuskontraksje oer brekking en lûdferkoarting
seneralisearre wurde.55
6.2.2 Fonotaktyske restriksjes op itfoarkommenfan [j] en [w]
De analyze fan in histoarysk fonologysk proses kin men stipe foar sykje by de syngroane útkomsten derfan.56 Ik sil dêrom neigean, oft der ek substansjele syngroane
evidinsje foar de analyze fan brekking yn termen fan nukleuskontraksje te finen is.
Binnen ien en deselde syllabekonstituint binne der gauris beheiningen op it meiinoar foarkommen fan (klassen fan) segminten, de saneamde kollokasjonele restriksjes. Yn Ewen and Van der Hulst (2001:130) wurdt dat sa ûnder wurden brocht:
(75) Further evidence for the validity of the onset-rhyme division has been found in
the apparent independence of the two constituents. That is, on the assumption
that a syllable can be seen as a sequence of onset and rhyme, it has been claimed
that the constraints on the co-occurrence of segments holding between onset and
rhyme are much less severe than those holding within each of the two constituents. That is, given a list of well-formed onsets and well-formed rhymes, these
can combine quite freely to form well-formed syllables. Thus onsets and rhymes
are seen as autonomous units, each with their own constraints on their internal
structure.
Yn dizze subparagraaf sil ik besjen, wat kant oft de kombinearringsmooglikheden fan
[j] en [w] út wize, dy fan 'e nukleus of dy fan 'e oanset.
6.2.2.1 In lytse asymmetry tusken oanset + j/w en j/w + nukleus
Booij (1989) wol de syngroane kollokasjonele restriksjes ek brûke as evidinsje foar
syn analyze fan it histoaryske brekkingsproses as nukleusferkoarting (sjoch (68)). Hy
yllustrearret ien en oar op side 321 earst mei foarbylden út it Hollânsk. De heallûden
[ji en [w] kinne yn it Hollânsk fan alderhande fokalen folge wurde, d.w.s. koarte en
lange ienlûden en twilûden, lykas yn jekker, jopper, juk, jujube, joelen, jegens, jool,
jaar, jij, jou, juist, wylst se net mei konsonanten derfoar kombinearje meie. Dat is in
sterke oanwizing dat se ta de oanset fan 'e syllabe hearre.
Soks soe neffens Booij (1989:323) ek foar it Frysk jilde. Omdat de heallûden [j]
en [w] allegear soarten fokalen nei har ferneare, lykas yn djip, kjeld, pjuk, spjalte,
hxirre, twer,fuort, toarn; sjoel(e), Ijuensk, fjouwer, kreauwe [krjo:wa], swier, kwea,
koai [kwa:j], moatte se wol ta de oanset hearre. Dêrmei liket Booij hjir syngroane
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evidinsje foar syn diagroane analyze te hawwen.
Hy moat lykwols tajaan, dat der ien dúdlik ferskil tusken it Frysk en it Hollânsk is;
[j] en [w] kinne yn it Frysk alle oan it wurdbegjin tastiene sonorante konsonanten
(/m,n,l ƒ/) foar har krije, lykas yn Ijocht, rjocht, mjoks, njoggen, sloarp(je), kroadsje,
smoarch en knoarre. Yn Visser (1990:267-269; 1997:203-207) haw ik sjen litten, dat
dat mar in part fan it ferhaal is. Yn it Frysk kinne suver alle oan it wurdbegjin tastiene
konsonanten en konsonantkloften [j] en [w] efter har krije, sa't oan bygelyks puol,
pjisk, dwers, dwyl,pljims, bluodderich, brjit, kloarkje, gluorkje,frjemd,fnjit,
sloarm,
strjitte, skriuwe en skroarje bliken docht.
Oan 'e iene kant binne der dus oanwizingen dat de heallûden net ta de nukleus
hearre, want se kinne fan alderhande fokalen folge wurde, wylst der oan 'e oare kant
evidinsje is dat se net ta de oanset hearre, omdat se suver elke (komplekse) oanset foar
har ferneare. It liket dêrom, as drage de heallûden net oan 'e kompleksens fan 'e oanset en de nukleus by.57
By neier besjen docht it lykwols bliken, dat der in lytse asymmetry tusken oanset
+j/w en j/w + nukleus is. De heallûden/ en w kinne net fan alle fokalen en fokaalkombinaasjes folge wurde. Sa binne my gjin wurden bekend mei j folge fan [y:, Ia, öa, o:j,
o:] en fan w folge fan [i:w, y, y:, ya, ö:, co, o:, os, Ay].58 De ferhâlding tusken de sekwinsjes fan oanset +j/w en j/w + nukleus is dus net alhiel symmetrysk: de twadden
haw we minder mooglikheden as de earsten, wat mear de kant út wiist, dat de heallûden mei de nukleus in syllabekonstituint útmeitsje as mei de oanset. Soks pleitet dan
ek mear foar in diagroane analyze fan brekking as nukleuskontraksje.
6.2.2.2 *[ji] en *[wu]
It heallûdj komt net foar it lûd [i] foar, en dan ek net foar [i:], [i.a] en [i:w]; allyksa
komt w net foar [u], en [u:], [u.a] en [u:j], foar. Dat is ek moai te sjen oan wurden as
tsien (út tsjien) en tsiis (út tsjiis), dy't yn 'e rin fan 'e tiid de jkwyt rekke binne, oan 'e
útspraak [i.ar] fan jier en oan hoe't lienwurden oanpast wurde, bygelyks machine en
Chinees, dy't meast as [masina] en [sine:s] útsprutsen wurde.
Mei de oannimming dat de heallûden [j] en [w] ûnderlizzend de hege lüden IM en
/u/ binne, sjoch ek §6.2 hjirfoar, kin dit distribúsjonele gat as in effekt fan it Obligatory Contour Principle (OCP) ferklearre wurde (Booij (1989:322, noat 7)). Omdat dat
prinsipe allinnich it neist inoar foarkommen fan twa gelikenze segminten ferbiedt,
lykje wy hjir sa op it each neat oan te hawwen as in oanwizing foar wêr't de heallûden
by hearre, de oanset of de nukleus.
Mar dat is sa net. Nukleusferkoarting (68) en nukleuskontraksje (71) smite ferskillende struktueren op, dy't ferskillende ynterpretaasjes talitte (Visser (1990:269)). Mei nukleuskontraksje krije wy in struktuer dêr't *[ji] en *[wu] prinsipieel mei útsletten wurde:
(76)

N
X
i/u

i/u

(76) is yn striid mei it OCP.
Mei nukleusferkoarting krijt men de neikommende struktuer, dy't ek troch it OCP
ferbean wurdt:
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X

X

i/u

i/u

De îtruktuer yn (78), dy't net mei it OCP yn striid is, kin lykwols net prinsipieel
útsletten wurde:
rsi

N"
/
X

N
X

De oannimming dat it heallûd ta de nukleus heart, is hjir it restriktyfste en hat dêrom
de pree.
6.2.2.3 *[wo]
It twilûd looi is, oars as dat ferwachte wurde mocht, net brutsen ta [wo], mar ta [wa].
Xeffens Hoekstra (1988) hie/hat it Frysk it neikommende fonotaktyske filter:59
(79)

* [wo]

Meidat kollokasjonele restriksjes binnen ien en deselde syllabekonstituint jilde, sjoch
(75) hjirfoar, is filter (79) in sterke oanwizing, dat it heallûd ta de nukleus fan 'e syllabe heart.
6.2.2.4 ts- +lil
Yn Visser (1997:95-96) wurdt opmurken, dat de bylûdkloft ts- allinnich foar lil foarkomt, d.w.s. foar lil, l'v.l, /ia/, en it heallûd [j], dat ûnderlizzend lil is.60 Dat wurdt dêr
útdrukt mei de neikommende morfeemstruktuerbeheining, dy't jildt foar ûnderlizzende foarmen ('M' stiet foar: morfeem):
(80)

/ts/-beheining
as:

M (ts

dan:

M( ts i

In foarbyld fan alle mooglikheden hawwe wy yn tsyske, tsiis, tsien. tsjü en -tsje. De
lüden yUilie en de sekwinsje j + lûd foegje har hjir nei itselde patroan. Omdat de lüden
altyd ta de nukleus fan 'e syllabe hearre, krijt men hjir de ienfâldichste beskriuwing
mei de oannimming, dat j ek ta de nukleus heart.
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6 2.2.5 In koart lud net tusken twa [r]-en yn
Yn Visser (1997:161-162) wurdt it neikommende filter útsteld:
(81)*(rVr)CT
Mei (81) wurdt útdrukt, dat wurden as raar, rear(e), rier, skroar en roer frij foarkomme kinne, mar sokken as *rar, *rer, *rir, en *ror [ror] net.
Brutsene lüden kinne oan wjerskanten in r hawwe, lykas yn skroar je
[skrwarja], bruorren, beruorje, Herren [rjirn] en yn guon lienwurden op -earje
-[jerja], lykas orearje en kastrearje. Yn (82) jou ik de struktueren foar de parten -moren rierr- fan beruorje en rierren yn 'e analyze mei nukleusferkoarting en nukleuskontraksje:
(82)

a. mei ferkoarte nukleus

b. mei kontrahearre nukleus

Yn beide struktueren wurde de r-en skaat troch twa (fokalyske) segminten. Yn net ien
fan beide struktueren wurdt sadwaande it suver lineêr en segminteel formulearre filter
(81) skeind. Dizze feiten kinne yn beide analyzes fan brekking dus goed ferklearre
wurde.
6.2.2.6 [h] netfoar brutsene twilûden
It bylûd h is it swakste bylûd dat it Frysk hat. Yn struktureel-fonologyske termen lit
him dat sa fertale, dat h minimaal spesifisearre is. Yn Visser (1997:40-45) haw ik útholden dat h fonologysk fan himsels allinnich de haadklasseskaaimerken [-fokalysk]
en [-sonorant] en de laryngale/glottale skaaimerken t+sprate stimspjalt] ([+spread
glottis]) en [-stim] hat.
h komt syngroan allinnich mar mear foar fokalen foar. Dy fokalen dielt er de
plakskaaimerken mei, want in segmint moat foar artikulaasjeplak spesifisearre wêze;
h is dêrmei winliks mear de konsonantyske ferzje fan 'e fokaal dernei.
Foar brutsene lüden wurdt h net (mear) utsprutsen, sa't bliken docht oan foarmen
as hjir [jir], hierren [jirn] (ferlykje hier [hi.ar]), hjerst [jest], healwei [jelvi] (ferlykje
heal [hi.al]), huodden [vwodn] (ferlykje hoed [hu.at]), hoazen [vwa:zn] (ferlykje hoas
[ho.as]).61 Dat lit him it maklikste ferklearje, wannear't brekking as nukleusferkoarting analysearre wurdt: it hege lûd komt yn 'e oanset fan 'e syllabe telâne en h stiet net
mear foar in fokaal. Omdat ik oannim, dat in heallûd segminteel besjoen in (hege)
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fokaal is. moat de beheining op it foarkommen fan h sa formulearre wurde, dat h allinnich ]vx foar de nukleus fan 'e syllabe foarkomme mei, m.o.w. de hegere prosoadyske
strukruer moat deryn behelle wêze. Yn (83) jou ik in (syngroane) beheining op it foarkommen fan /h/, wylst (84) de (diagroane) struktueren foar de parten hierr- en healfan nierren en healwei yn 'e analyze mei nukleusferkoarting en nukleuskontraksje
jout;
(83!

/h/'-beheining
X

N
dan:

X

a(X

h
(84)

a. mei ferkoarte nukleus

b. mei kontrahearre nukleus

N"
/ N"
/N'
N \
X

X

X

>

h
h

i
i

i
E

r
1

Struktuer (84a) is yn striid mei beheining (83) - tusken h en de nukleus sit it oansetsegmint i -, wylst (84b) neffens (83) is. Dêrmei kinne (83) en (84a) yn 'e mande ferklearje wêrom oft h net foar in brutsen twilûd foarkomme mei en pleitsje de feiten fan
dizze paragraaf foar in analyze fan brekking as nukleusferkoarting.62
It mei dúdlik wêze, dat it hjir allinnich om 'e diagroane analyze fan brekking giet;
s} ngroan kin feilich oannommen wurde, dat h gjin diel fan foarmen as hjir en hierren
(mear) útmakket en dus ek net (mear) delearre wurde hoecht.
Lit my oan it ein fan dizze subparagraaf op in rychje sette, hokker diagroane brekkingsanalyze, dy fan nukleusferkoarting of dy fan nukleuskontraksje, oft de fonotakîyske restriksjes fan dizze paragraaf foar pleitsje:
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(85) de evidinsje fan 'efonotaktyske restriksjes fan §6.2.2
subparagraaf

restriksje

ferkoarting

6.2.2.1
6.2.2.2
6.2.2.3
6.2.2.4
6.2.2.5
6.2.2.6

oanset+j/w en j/w + nukleus
*[ji]en*[wu]
*[wo]
ts-allinnichfoar/i/,/i:/,/i9/en[j]
inkoartlûdnettuskentwa[r]-enyn
[h] net foar brutsene twilûden

+
+

kontraksje
+
+
+
+
+

It sil klearrichheid hawwe, dat de fonotaktyske evidinsje net ien kant út wiist. Yn 'e
paragrafen hjirnei sil dêrom oare evidinsje besjoen wurde.
6.2.3 Soarten twilûden
In gefolch fan it oannimmen fan nukleuskontraksje is, dat it Frysk opgeande twilûden,
fan ien Z-posysje, krige hat, sjoch (70b) en (74b). Omdat it ek delgeande en sintralisearjende twilûden hat, fan twa posysjes, is it op dit stik fan saken in raarkearre taal,
want talen hawwe yn it gewoane gefal mar ien soarte twilûd. Datoangeande is in analyze yn termen fan nukleusferkoarting it restriktyfste en hat dy de pree.
6.2.4 Klamferskowing
Wy hawwe yn §2 sjoen, dat brekking troch moai wat taalkundigen as klamferskowing
binnen it twilûd analysearre wurdt. De measten nimme oan, dat ferkoarting fan it
twilûd net mear as de earste stap yn dit proses west hat en dat de eigentlike brekking
de klamferskowing is.
Mei nukleusferkoarting komt it earste elemint fan it twilûd yn 'e oanset fan 'e syllabe telâne; de nukleus hâldt allinnich in koart lûd oer, dat fansels de klam draacht.
Troch nukleuskontraksje hat it Frysk opgeande twilûden krige; in opgeand twilûd is
by definysje rjochtshadich, dat de klam leit op it rjochter elemint.64
De klamferskowing binnen it twilûd dy't mei brekking anneks liket te wezen, krijt
men der yn beide analyzes om samar te sizzen op ta; dy is it ûnûntkombere gefolch
fan 'e ferkoarting fan it twilûd en hoecht net apart ferantwurde te wurden.65
6.2.5 Fersimpelingfan kloften mei heallûden: in asymmetry
It Frysk hat gans wurden mei in begjinkloft mei [j] of [w]. Guon wurden binne dy [j]
of [w] yn 'e rin fan 'e tiid oer it hiele taalgebiet kwyt rekke, likefolle oft der ien konsonant of in konsonantkloft foar stie. By oare wurden is der dialektysk ferskaat fan foarmen mei en sûnder dy [j] of [w] ûntstien.66
(86) a) foarmen dy 't [j] of [w] oeral kwyt wurden binne61
freon (út frjeon)
krús (út krjús)
leaf (út ljeaf)
moandei [mandi] (út [mwandi])
moatte [mata] (út [mwata])
near (út njear)
Warkum (út Woarkum)
warch (út *woarch)
ba(a)rch 'pealwurk by de see; wetterkearing yn in sleat' (út boarch)
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b) dialektyske wikselfoarmen mei en sûnder [j] of [w]
foar [fwar] ~ [far]
smoarch [smwar(9)x] ~ [smar(a)x]
boarste ~ barste
moarch ~ march
bjalte ~ balte (bjâlte ~ bâlte)
frjemd ~ fremd
gjeld ~ geld
gjers ~ gers
gnjirdzje ~ gnirdzje
kears [kjes] ~ kers
keatling [kjetlirj] ~ ketling
keatting [kjetirj] ~ ketting
leaver [lje(:)v3r] - [le(:)v3r]
heakkel(je) [jeksl] ~ hekkel(je)
kjedde ~ kedde
kjel ~ kei
kjessen ~ kessen
De Ljemmer ~ De Lemmer
njuet ~ nuet
sjeas - seas
rjemme ~ remme
smjucht ~ smucht
spjalte ~ spâlte
spjelde ~ spelde
tjems ~ tems
wjek ~ wek
Frjentsjer [frjentsjsr] ~ [frentsJ3r] (~ [frintsjsr] ~ [fnntsjst])
Benammen yn it Súdwesthoeksk is de j faak delearre, bygelyks yn locht, Louwert en
stritte (strutte), foar Ijocht, Ljouwert en strjitte oars earne (sjoch ek Van der Meer
(1970) en ferlykje noat 67).
Yn ien gefal lykwols is [j] fan 'e brutsene lüden -[ji]- en -[je]- systematysk, oer it
hiele taalgebiet, delearre, te witten wannear't der in heallûd foar de net-brutsene lüden
-ie- en -ea- kaam. Ik jou no yn (87) earst de gefallen dy't ik fine kinnen haw (mei * jou
ik m ferbeane foarm oan):6S
(87) swel [swd] < *swjel < sweal
swierder [swidr] < *swjirder < swierder69
twibak [twibak] < *twjibak < twiebak70
twilling [twilirj] < *twjilling < twieling
twirre [twira] < *twjirre < twiere71
Oft brekking no as nukleusferkoarting of as nukleuskontraksje analysearre wurdt, yn
beide gefallen is dit systematysk skrassen fan [j] goed te ferklearjen as in reaksje op
(de struktuer fan) it brekkingsprodukt. Yn (88) jou ik de struktuer foar *swjel en foar
it part *swjir- fan swierder yn beide analyzes. Yn 'e analyze fan nukleuskontraksje,
(88b), wurdt fierders oannommen, dat alle heallûden, ek deselden dy't foar in lange
fokaal of in delgeand of sintralisearjend twilûd steane, ûnder de nukleus fan 'e syllabe
falle (Visser (1997:208-214,230)).
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(88) a. meiferkoarte

b. me; kontrahearre nukleus

nukleus

N"
N"
N''

N'
N
X

X

X

X

X

s
s

\

i

/
X

X
u
u

X

i

e

l

i

1
r

(swjel)
(swjir)

Yn (88) hawwe wy beide kearen mei in sekwinsje fan twa heallûden te krijen, d.w.s.
ien fan twa hege fokalen dy't net it haad fan 'e syllabe binne. In delgeand twilûd, dat
op in heallûd útgiet, mei net troch in oar heallûd folge wurde (Visser (1997:225-226)).
Oan 'e lofter kant spilet itselde: in brutsen lûd, dat mei in heallûd begjint, mei net
troch in heallûd foarôf gongen wurde. Alles mei-inoar liket der yn it Frysk in algemien ferbod op in sekwinsje fan twa heallûden te wezen.
Dêr komt by, dat de oanset yn (88a) swier is, al is in oanset fan trije segminten
yn it Frysk oars net ûnmooglik. De nukleus yn (88b) is ek swier; boppedat hat dy in
ternere struktuer - de X fan 'e nukleus is oan trije fokalyske segminten ferbûn - , wylst
taalstruktuer yn it ûnmarkearre gefal binêr is. Dizze struktuer sil dêrmei fuort ûnder
fonologyske druk stienhawwe.
De struktueren fan (88) binne troch systematyske ferienfâldiging dy fan (89) fan
oerbleaun:
(89) a. meiferkoarte

nukleus

b. mei kontrahearre

nukleus

N"

/1

'N"

X

X

X

X
swel)
(swir)

It rjochter heallûd, -[}]-, is út 'e ferbeane kloft -[wje]-/-[wji]- delearre. Deleesje fan it
lofter heallûd, -[w]-, hie hjir de wurden sjel en sjirder opsmiten, mei begjinkloften
224
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dêr't fonotaktysk neat oan mankearret, ferlykje sjen [sjen], sjerp [sjerp], sjippe [sjipa]
er, sjitte [sjita]. In ferklearring foar dizze 'foarkar foar lofts' koe wêze, dat de brutsene
foarm sa tichter by syn net-brutsene wjergader bliuwt: swirder, swirst en swirte
hawwe mear fan swier as sjidder, sjirst en sjirte.
Hoe't dat ek wêze mei, mei beide analyzes fan brekking kin de asymmetry yn it
skrassen fan it heallûd goed ferklearre wurde.
Wurden mei de kombinaasje -joe- (-[ju.a]-) hawwe syngroan faak ôflate wjergaders
mei -ju- (-Ljö]-), sjoch ek Tiersma (1979a: 86-88). Yn (90) jou ik de gefallen dy't ik
fine kinnen haw:
(90)

djurder/djurst/djurte [djödr]/[djöst]/[djöta] (neist djoer)
fjurje/fjurke/fjurren/fjurrich [fjörja]/[fjörka]/[fjörn]/[fjörax]
fjurwurk [fjö]- (neist fjoer)72
Sjurdsje [sjötsja] (neist Sjoerd)
stjurman [stjör]- (neist stjoer)73
tsjurje [tsjörja] (neist tsjoer/tsjoar)

(neist fjoer)

Krekt as by swel (út *swjel, út sweal) soe men djurder út *djworder (út djoerder)
ôfliede kinne. Sa beskôget Sipma (1913:22, §98, pt. 5)fjurke enfjurje as brekkingsprodukten tan fjoer of /wer; ferlykje Fokkema (1948:28), dêr't fjurje troch de wei fan
brekking fan fuer ôflaat wurdt.
Miedema (1958:149, noat 9) fregethim ôf, wêrom oft Sipma en Fokkemafjurje as
in foarm mei in brutsen lûd opfetsje en it op deselde streek sette as stuorke (neist
stoer). Neffens him hawwe fjoer tnfjurje "de Oudfriese stijgende diftong" bewarre.
Op side 151 jout er it psarfjoor [fio.r] - fjorren [fioran], dat letter troch fertwilûding
en palatalisearring ta fjoer - fjurren wurden is. Hy sjocht -ju- ynfjurren dus as de
fuortsetting fan in al yn 'e Aldfryske tiid ferkoarte lang lûd. Soks liket net ûnoannimlik. al kin net útsletten wurde, dat in wurd as fjoer yn 'e tiid dat de brekking him
begong te oppenearjen dêr ek oan meidien hat en fannijs de foarmen fjurje,fjurke en
fjurren neist him krige.
Hokker analyze oft men hjir ek foar kiest, Aldfryske ferkoarting of Nijfryske brekking. de omsetting fan it koarte lûd -[o]- yn -[ö]- moat apart ferantwurde wurde. It lûd
-[ö]- liket in kompromis te wezen, by Aldfryske ferkoarting tusken it foarlike heallûd
j en de efterlike o ([o]), by Nijfryske brekking tusken it foarlike aspekt oan 'e labiofelaar w, de rûning fan 'e lippen, fersterke troch de foarlike j , en de efterlike o.74
6.2,6 Kloften mei [w] en mûllearring
It is in âlde obstrewaasje, dat it heallûd [w] nei tosk- en kiellûden, benammen t, d, s en
k. wol gauris mei wat gerûs realisearre wurdt, dat sa fier gean kin, dat de labiodentale
rûzer [v] realisearre wurdt. Siebs (1901:1251, §90), oan itbegjinfan syn besprek fan
'e ûntjouwing fan it Germaanske heallûd w yn 'e Fryske dialekten, merkt op: "insoweit das w in den neufries. Mundarten erhalten ist, erscheint es - abgesehen von den
Verbindungen sw, dw, kw, in denen Schwanken herrscht - als labiodentale Spirans".
Eijkman (1907:39) seit, dat er yn it Grouster Frysk yn wurden lykas twa, kwab, soannen. foar en swier altyd in bilabiale w heard hat, mar "Exceptionellement on prononçait v au lieu de vv".75 Fokkema (1966:250) neamt dizze fariaasje yn 'e útspraak
sûnder fierder kommentaar.76 Neffens Van der Meer (1970:39) komt it heallûd w yn
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syn Toppenhúster Frysk praktysk net foar nei t, k, d, g, s, faak net nei n en hielendal
net nei r en l, "ek net as oarspronklik earste diel fan in twiiûd ûntstien troch brekking".
Boersma en Van der Woude (1972:76) sizze: "Nei in bylûd, byg. yn swart, dwaen,
twa, kwartsje, kwast komme beide útspraken foar, sawol de twalippige as de liptoskige". Tiersma (1979a: 155-156) neamt it ferskynsel ek. Hy merkt op, 1) dat de hoemannichte gerûs dêr't w mei realisearre wurdt per gebiet liket te ferskillen (yn Grou "with
some frication", yn 'e krite om Snits hinne "with a fair amount of frication"), 2) dat it
ferskynsel net nei alle konsonanten like faak foarkomt (yn Grou is it moai algemien
nei s, yn 'e krite om Snits hinne is it hiel gewoan nei s, d, t, k en g)77, 3) dat âldere
Fryskpraters meast de twalippige útspraak hawwe, 4) dat de liptoskige útspraak foar
in part oan Hollânske ynfloed taskreaun wurde moat, 5) dat dy útspraak noch lang net
algemien is .7S
Yn Visser (1997:61-62) haw ik útholden, dat dizze lûdferoaring fonologysk min
oannimlik te meitsjen is; de kloft fan rûzer/ploffer + rûzer dy't der efter wei komt, giet
tsjin it universele fonologyske prinsipe yn, dat yn in syllabe de sonoriteit fan 'e rânen
ôf nei de kearn ta oanwinne moat." As yn wurden as boartsje, buorren, dwaan,foar,
fuotten, kwab, kwartsje, kwast, muorre, soannen, swart, swier en twa wier de labiodentale rûzer -[v]- realisearre wurdt, dan kin it hast net oars of de kloft ploffer/rûzer +
-[v]- moat troch in sjwa 'iepen brutsen' wurde, al hoe koart oft dat lûd ek realisearre
wurdt. Of it is sa, dat wy hjir net mei -[v]-, mar mei -[v]- te krijen hawwe. Dat léste
bylûd komt neffens Sipma (1913:16, §67-68) allinnich mar oan it begjin fan in wurd
foar, folge fan in lûd of r, lykas yn wyn [uin] en wrak [wak]. It hat de kwaliteit fan in
"voiced labiodental, slightly fricative", wylst [v] in "voiced labiodental fricative"
sûnder mear neamd wurdt. Dêrmei sit [v] tusken it heallûd [w] en de rûzer [v] yn. It
International Phonetic Alphabet (IPA) klassifisearret v as in labiodentale approksimant. Yn Rietveld en Van Heuven (1997:80) wurdt oer approksimanten sein: "De
liquidae en semivocalen worden ook wel samengevat onder de naam approximanten,
d.w.z. klanken waarbij twee articulatoren elkaar naderen (approximeren) en zo een
zeer geringe hindernis vormen voor de uitstromende lucht". Op side 392 wurde de
ûnderskate wizen fan artikulaasje behannele, dêr't approksimant sa karakterisearre
wurdt: "de verenging in de mondholte is dusdanig dat net geen ruisvorming optreedt".
Yn Eijkman (1907:39) wurdt ek sein dat -[w]- bytiden as -[u]- realisearre wurdt, sjoch
it sitaat yn 'e foarige alinea. Hof (1952:112) merkt oer syn eigen útspraek op: "Yn 'e
postkonsonantyske posysje is yn myn útspraek de w nei d en t nou ris in labiodentael,
(alhoewol't myn boppetosken de ûnderlippe safûl net reitsje as by 't útsprekken fan 'e
anlauts-w [myn skeanprint, wv]), dan wer hwat dat ik, nou ja, âlderwenst wol in bilabiael neame moat omt... in oar it ek docht, mar dat, as ik myn sin sizze sil, mear nei in
semivokael aerdet". Hof syn beskriuwing komt der neffens my op del, dat it (bilabiale) heallûd -[w]- troch him ek wol as in approksimant realisearre wurdt, of yn alle
gefallen as wat dat dêr nei útskaait. Dizze oergong en fariaasje is fonetysk en dialektysk yngeand ûndersocht.
It heallûd -[w]- is, segminteel besjoen, de slettene fokaal /u/, mei de haadklasseskaaimerken [+voc] ([+fokalysk]) en [+son] ([+sonorantysk]). De oergong dêr't it hjir
om giet, is earst en meast dy fan [+voc] nei [-voc].80 It segmint dat dêrtroch ûntstiet, is
de approksimant -[v]-. Wannear't [+son] ek noch nei [-son] oergiet, komt men by de
rûzer -[v]- út. Beide feroaringen binne gefallen fan fersterking, d.w.s. fan it konsonantysker wurden fan in segmint. Omdat de oanset fan 'e syllabe ît domein fan fersterking is81, fine dizze feiten in 'natuerlike' ferklearring, wannear't it heallûd by de oan226
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set fan 'e syllabe heart. As [w] by de nukleus heart, leit fersterking krekt net yn 'e
reden, Boppedat soe der nei de oergong nei [u]/[v] in ferplichte werstrukturearring
komme moatte, want [-voc] segminten kinne net yn 'e nukleus stean. Dat de ferkoartinesanalyze fan brekking hat hjir oer alle boegen de pree.
De oergong fan -[w]- nei -[u]-/-[v]- docht him net nei in labiale konsonant foar.
Yn Visser (1997:62) haw ik dêrom it neikommende filter formulearre, dat it neist
inoar foarkommen fan twa labiale segminten yn 'e oanset ferbiedt:82
(91) labiaalfilter (lste ferzje)

LAB

LAB

No binne de sekwinsjes bw-,pw-, vw-,fiv- en mw- yn it Frysk wol mooglik, sa't oan
wurden lykas boartsje [bwatsja],puol [pwol], woarst [v wast],/worî [fwot] en moassich [mwasax] bliken docht. Wannear't -[w]- by de nukleus fan 'e syllabe heart, hat
filter (91) neat oer sokke wurden te sizzen.83 At men hjir lykwols oan 'e oanset-analyze fan heallûden fêsthâlde wol - en dêr is, sa't wy yn 'e foarige alinea sjoen hawwe, it
nedige foar te sizzen -, dan hat men neat oan filter (91) en moat dat ta (92) omformulearre wurde:
(92)

labiaalfilter (2de ferzje)

LAB

LAB

Omdat [v] in [~voc,+son] en [v] in [-voc,-son] segmint is, slút (92) de oansetkloften
bv-.pv-, w-,Jv-, mv- en bv-,pv-, vv-,fv-, mv- út, mar bw-,pw-, vw-,fw-, mw- net,
want [w] is in [+voc,+son] segmint.
Der is ûnôfhinklike stipe foar filter (92). Yn 'e Walden, benammen yn it súdeastlike part derfan, is it heallûd w yn oansetkloften systematysk ferfongen trochj, wannear't w oan in labiale (bilabiale of labiodentale) konsonant grinzet. Wurden lykas
boarst enfuotten wurde dêr no as [bjast] en [fjotn] útsprutsen. Dit ferskynsel wurdt yn
'e frisistyske literatuer, minder gelokkich, as 'mûllearring' beneamd.
Yn Hof (1933:10) wurdt mûllearring taskreaun oan 'e swierrichheden dy't mei it
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útsprekken fan [wa] en [wo] nei labialen anneks binne:M
(93) Van de Friesche diphthongen zijn voor den ongeoefenden mond wel het moeielijkst de rijzende diphthongen oá en uó, na labio-dentalen en labialen. Friesche
kinderen zeggen voor boátsjo, spelen, buórrm, buren.foárkg, york,fiióttan, voeten, moállgn, van meel, muórra, muur, poátto, poort, puóllm, poelen, woâttal,
wortel, wuóljs, winden, aanvankelijk meest bátsjg, borron, enz., vervolgens
soms nog een tijdlang bjátsjs, bjorran, enz., en pas daarna het rechte. De kinderuitspraak duurt te langer, naarmate de kinderen meer onder onfrieschen invloed
staan.
In de laagveenstrook nu van Heerenveen tot Drachten dreigt de uitspraak
bjátsjgenz. de gewone te worden, althans na b,f,p en w. De oorzaak is, dat zich
tijdens de laatste paar eeuwen steeds vele Overijselsche of Stellingwerfsche
veenarbeider-families in dit gebied gevestigd hebben en voor het grootste deel
Friesch zijn gaan spreken. De taal van dorpen als Boornbergum, Beets, Tynje, en
Gersloot draagt sterk de kenmerken dezer vermenging, en ook de groote dorpen
Drachten, Beetsterzwaag en Gorredijk ontkomen er niet aan. Een Friesch schrijver, geboortig uit Gorredijk, vertelde mij, dat hij pas boátsjs leerde zeggen, toen
hij op school Fransch kreeg, en men hem de uitspraak van b o i s, f o i s enz. bijbracht.83
Boelens (1958:154, noat 2) merkt wat soartgelyks op:
(94) Als in het stadje Franeker, dat ver buiten het mouilleringsgebied ligt, kinderen
uit niet-Friessprekende gezinnen op school Fries moeten lezen, zeggen ze ook
"bjatsje" voor "boartsje".
Dit geval staat niet op zichzelf. Het komt vrij veel voor, dat kinderen vooral
het woord "boartsje" vervormen tot "bjatsje". Toch wordt deze uitspraak buiten
het gebied van onze kaart nog als "fout" gevoeld. Al moet men tevens erkennen,
dat deze mouillering, vooral daar waar de taaiverhoudingen minder stabiel zijn,
als het ware in de lucht zit.
En Fokkema (1958:151) tinkt der al net oars oer:
(95) In enkele streken van Friesland vindt men de verbinding van sommige consonanten met w lastig en vervangt men die door de gemakkelijker te spreken j en
zegt dus bjatsje i.p.v. bwatsje enfjarke voor foarke. Kinderen doen dit veel; in
bovenbedoelde streken is blijkbaar deze vergemakkelijking uit de kindertaal
blijven hangen in de taal der volwassenen. Men meent wel eens dat deze 'uitspraak' ontstaan zou zijn in veenkoloniale streken met een gemengd Fries-Overijselse bevolking.
Hof, Boelens en Fokkema wolle der dus op út, dat mûllearring ferklearre wurde moat
as in gefolch fan (it trochsetten fan) it ferkeard (oan)learen fan it Frysk, m.o.w. as in
gefolch fan 'imperfect learning', dat algemien as in wichtige oarsaak fan taalferoaring
beskôge wurdt. Yn in beskate hoeke moatte foar Frysktalige bern, dy't it Frysk as earste taal learden, en foar oarstaligen, dy't it as twadde taal learden, bylûdkloften fan
labiaal + [w] swierrichheden oplevere hawwe. Meidat it ferfangen fan -[w]- troch
228
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-lv]- (of -[v]-) yn striid mei filter (92) is, waard der útwykt nei it ferfangen fan it iene
heallûd (-[w]-) troch it oare (-[j]-).86 De útkomsten dêrfan sleaten by besteande foarmen mei in begjinkloft fan labiaal + [j] oan. Ik nim oan, dat foar de Fryskpraters yn dy
hoeke mûllearring leksikalisearre is, m.o.w. dat de oanbelangjende wurden ûnderlizzend no i n j {lil) hawwe en gjin w (lul) mear. Betink derby dat brekking ek leksikalisearre is.
De oanstriid om it heallûd -[w]- nei in konsonant mear of minder konsonantysk te
realisearjen, wurdt nei dentalen en felaren neat yn 'e wei lein. Nei labialen al, want in
konsonantyske realisaasje wurdt troch filter (92) útsouwe. Yn 'e grutste hoeke fan it
taalgebiet bart der dan ek neat mei in kloft fan labiaal + -[w]-. Yn 'e mûllearringshoeke is der in grutte tsjinnichheid yn 'e kloft labiaal + -[w]-, mar omdat der net nei labiaal + -[u]-/-[v]- útwykt wurde kin, wurdt -[w]- troch syn heallûdige wjergader -{]]ferfongen. Filter (92) spilet oeral deselde, blokkearjende rolle.87 Meidat dat in oansetfiiter is, stypje de yn dizze paragraaf behannele ferskynsels de analyze dat in heallûd
ta de oanset fan 'e syllabe heart.
Oan it ein set ik yn (96) nochris op in rychje, hokker diagroane brekkingsanalyze, dy
fan nukleusferkoarting of dy fan nukleuskontraksje, oft it measte troch de hjir nei
fo aren brachte syngroane evidinsje stipe wurdt. It eardere oersjoch, (85), nim ik foar
de folsleinens yn (96) op:
(96) de syngroane evidinsje as gehiel
I: fonotaktyske restriksjes
subparagraaf

restriksje

ferkoarting

6.2.2.1
6.2.2.2
6.2.2.3
6.2.2.4
6.2.2.5
6.2.2.6

oanset + j/w en j/w + nukleus
*[ji]en*[wu]
*[wo]
ts-allinnichfoar/i/,/i:/,/i3/en [j]
in koart lud net tusken twa [r] -en yn
[h] net foar brutsene twilûden

+
+

kontraksje
+
+
+
+
+

II: oarssoartige evidinsje
subparagraaf

evidinsje

ferkoarting

6.23
6.2.4
6.2.5
6.2.6

soarten twilûden
klamferskowing
fersimpeling fan kloften mei heallûden
kloften mei [w] en mûllearring

+
+
+
+

kontraksje

+
+

It hear oersjend, kin fêststeld wurde, dat der suver likefolle syngroane evidinsje foar
de oanset- as foar de nukleusanalyze fan prefokalyske heallûden is. De fonotaktyske
evidinsje wiist derby mear de kant fan de nukleus (kontraksje) út, de oare evidinsje
mear dy fan de oanset (ferkoarting). It gearnimmen fan alle fonotaktyske restriksjes ta
ien en deselde soarte evidinsje wurdt it byld net dúdliker fan.
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Ik soe net witte, hoe't dizze ûngelyksoartige evidinsje 'woegen' wurde moast om
ta in kar foar de diagroane kontraksje- of ferkoartingsanalyze fan brekking te slagjen.
En as der dan al foar de iene analyze keazen wurdt, dan moat de evidinsje foar de oare
fansels 'weiriddenearre' wurde. "The present should teach us about the past", hyt it yn
noat 56; jawis, mar de present leart ús hjir net genôch.
Mar "the present" soe ús hjir al wat oer "the present" sels leare moatte. Dêr wol ik
it yn 'e paragraaf hjirnei earst oer hawwe en dan nei "the past" werom gean.
6.2.7 In syngroane analyze fan prefokalyske [j] en [w]
Wat is yn it ljocht fan 'e syngroane evidinsje hjirfoar in oannimlike syngroane analyze
fan 'e prefokalyske heallûden [j] en [w]? Der lykje my twa mooglikheden te wezen, in
leksikalen en in represintasjonelen-ien.
Yn 'e Oanrin haw ik sein, dat brekking in leksikalisearre ferskynsel is, dat syngroan it beste troch de wei fan stamallomorfy ferantwurde wurde kin. Yn dy analyze
hawwe de grûnwurden mei brekking twa foarmen, ien mei de net-brutsene en ien mei
de brutsen lûding. Men soe no in stap fierder gean kinne en nim oan, dat de allomorf
mei de brutsen lûding ek spesifisearre is foar it plak dat it hege lûd lil of /u/ yn 'e prosoadyske struktuer beset, de oanset of de nukleus.88 Der soenen dan trije allomorfen
wêze: ien mei de net-brutsen en twa mei de brutsen lûding. Meidat der út dy léste twa
frij keazen wurde kin, hat men in ferklearring foar dialektale en ideolektyske ferskillen. Dizze oanpak 'wurket' wol, mar hy foldocht my net rjocht, omdat it in al te maklike útwei is. Leksikale (pre)spesifikaasje soe men ta it uterste beheine en safolle
mooglik allinnich te baat nimme moatte, wannear't it wier net oars kin. Dus by foarmen dy't gjin inkele fonologyske generalisaasje tasteane. Dat léste is by de brutsene
foarmen sa net.
Dat bringt my by de represintasjonele analyze. Lit ús oannimme, dat de prefokalyske hege fokalen /i/ en lul ûnderlizzend net oan in prosoadyske (strukturele) Xposysje assosjearre binne, mei oare wurden dat it prosoadysk sjoen 'swevende' eleminten binne. De syllabifikaasjeregels operearje net streekrjocht op 'e segminten ('de
meidij', 'it meloadyske materiaal', 'de fonetyske ynhâld', sjochnoat 53 hjirfoar),mar
op 'e Z-en dêr't de segminten mei assosjearre binne.89 Dat lil en lul ûnderlizzend net
oan in X assosjearre binne, makket de syllabifikaasjeregels dêrom 'blyn' foar sokke
fokalen of, oars sein, makket sokke fokalen 'ûnsichtber' foar de syllabifikaasjeregels.
Prefokalyske lil en lul kinne yn earste ynstânsje dan ek net syllabifisearre wurde. It
part beamm- enfuott- fan beammen enfuotten, ferlykje (70) hjirfoar, sjocht der nei
inisjele syllabifikaasje dan sa út:

E

o

m
t
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No moat in segmint yn 'e prosoadyske struktuer opnommen wêze, wol it realisearre
wurde kinne. Dêrom moat de neikommende assosjaasjeregel formulearre wurde:
(98)

assosjaasjen
assosjearje in hege fokaal

Meidat de X-en de ferbining tusken de segmintele en de prosoadyske struktuer foarmje. moat (98), sil der in goede fonologyske represintaasje ûntstean, de hege fokalen
oan in X assosjearje. De operaasje fan assosjaasjeregel (98) op (97) kinne dan ek mar
allinnich de twa fonologyske struktueren yn (99) efter wei komme:
(99)

Yn (99a) hearre de hege fokalen ta de oanset, en hat men komplekse oansetten, yn
(99b) hearre se ta de nukleus, en hat men opgeande twilûden.
De hege fokalen binne yn (99) oan 'e X fan in oar segmint assosjearre. Dat betsjut,
dat se sels net oan 'e fonologyske lingte fan 'e oanbelangjende foarmen bydrage. Soks
slút goed oan by it feit, dat brutsene lüden koart binne.
It twaslachtige halden en dragen fan 'e prefokalyske heallûden kin yn dizze analyze goed ferantwurde wurde. Feste ynterdialektale en ynterpersoanlike ferskillen op dit
stik fan saken litte har fertale as in fêst ferskil yn 'e rjochting fan assosjaasje, wylst
yntradialektale en yntrapersoanlike ferskillen fuortkomme út 'e frijheid fan 'e rjochting fan assosjaasje. Fierders kinne der neiere kondysjes/preferinsjes formulearre
wurde, dy't (98) yn syn wurking beheine/stjoere, bygelyks fan 'e foarm 'wannear't
der twa of mear konsonanten foar de hege fokaal steane, assosjearje dan leafst nei
rjochts' en 'wannear't der gjin konsonant foar de hege fokaal stiet, assosjearje dan
leafst nei lofts'.
Dat de prefokalyske hege fokalen /i/ en /u/ ûnderlizzend net oan in X assosjearre
binne, is kontekstueel beskaat en hoecht net foar elk wurd apart besjoen te wurden.
Wy kinne de neikommende positive hege fokaal-beheining formulearje:
(100) hege fokaal-beheining
X
/... [+fok ,+heech] [+fok ,+plak].../
Mei de skeane streken wurdt oanjûn, dat (100) in beheining fan it ûnderlizzende nivo
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is, in saneamde morfeemstruktuerkondysje.90
Ik kom, as léste, wer by "the past" út. It liket my noch altyd it beste ta en beskôgje
lûdferkoarting en brekking as ien en itselde diagroane fonologyske proses. Dêrom
hâld ik foar de diagroane karakterisearring fan brekking oan nukleuskontraksje, regel
(71), fêst, al is dat op grûn fan in plausibiliteitsargumint. De opgeande twilûden, dy't
it gefolch fan kontraksje wienen, moatte yn 'e rin fan 'e tiid sa weranalysearre en werstrukturearre wêze, dat it earste part derfan, de hege fokalen, ta de los-fêste segminten
fan 'e syngroane analyze fan dizze paragraaf wurden binne.

Ofsluting
Mei dit stik haw ik besocht om fet te krijen op it histoaryske proses fan 'e Nijfryske
brekking. Mei brekking as ferkoarting op te fetsjen, fonetysk likegoed as fonologysk,
kin der in ferbân mei lûdferkoarting lein wurde. Ik haw sjen litten, dat brekking op
twa manieren beregele wurde kin, as nukleusferkoarting en as nukleuskontraksje.
Allinnich yn dy léste analyze kinne lûdferkoarting en brekking as ien regel formalisearre wurde; dêrom kies ik foar dy analyze en dêrmei foar opgeande brutsene twilûden yn itFrysk.
It syngroane halden en dragen fan it earste, heallûdige part fan 'e brutsene lüden
wüst lykwols altyd net de kant fan in opgeand twilûd út. Der is evidinsje, dat de heallûden ta de nukleus, mar ek dat se ta de oanset fan 'e syllabe hearre. Se moatte dêrom
yn 'e rin fan 'e tiid weranalysearre en werstrukturearre wêze as 'swevende' segminten, dy't yn 'e oanset likegoed as yn 'e nukleus fan 'e syllabe opnommen wurde kinne.
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Ne-aren
1

In part fan 'e yn dit artikel ferarbeide stof hat ûnderwerp west fan in lezing op 'e temamiddei oer 'Brekking', organisearre fan it Taalkundich Wurkferbân fan 'e Fryske Akademy op
21 april 2001 yn Ljouwert. De opmerkingen dy't yn it neipetear by de lezing makke waarden, haw ik tankber gebrûk fan makke. Siebren Dyk en Jarich Hoekstra wol ik betankje
foar har kommentaar op in eardere ferzje fan dit stik, Geert Booij foar syn kommentaar op
de mear technysk-grammatikale parten.
By myn promoasje (13 oktober 1997) fregen de opponinten Germ de Haan en Jarich
Hoekstra har ôf, elk yn in oar ferbân, oft ik it oannimmen fan opgeande twilûden yn it
Frvsk yn ferbân mei brekking net better motivearje moatten hie. Mei dit artikel besykje ik
brekking as diagroan fonologysk proses better te plak te bringen. It hat foar my spannend
west om der fannijs oer nei te tinken. Ik hoopje, dat oaren dêr wat fan mei- en neifiele
kinne.
2. Postma en De Clercq (1904:7-8) wize der by har oersjoch fan 'e sintralisearjende twilûden
op. dat men "op it onthâld ôf' leare moat hokker wurden oft yn in sletten wurdlid de koarte
útspraak hawwe. Sytstra (1856:33,§63) merkt y.f.m. lûdferkoarting op: "Uitertst moeijelijk is het, de regels op te geven, naar welke zwevende klanken gerekt, d. i. als lange, of
bij versnelling, d. i. als korte klanken, moeten uitgesproken worden."
3. It "verbonden" wezen fan in koart lûd wurdt mei in dûbel bylûdteken oanjûn, sjoch Sytstra
(1856:2-3, §6,9). Meidat sa'n lûd yn in sletten wurdlid foarkomt, liket Sytstra mei de stavering lammar en rammes oan te jaan, dat [m] likegoed by de earste as by de twadde syllabe heart, m.o.w. dat [m] ambisyllabysk is.
4. Ferlykje foar de terminology "bij versnelling" it sitaat hjirûnder út Rietveld en Van Heuven (1997:284-285), dy't it hawwe oer de doer fan it beklamme lange lûd yn 'e Hollânske
wurden maat, mate, mateloos en mateloze en it beklamme koarte lûd yn pan, pannen, pannenkoek, pannenkoeken. Se nimme û.o. dit effekt waar:
Tevens stijgt de totale woordduur bij iedere toegevoegde syllabe (...). De toename in
woordduur wordt echter steeds kleiner bij iedere extra syllabe. In het Nederlands en
het Engels draagt het gros van de woorden de klemtoon op de eerste lettergreep. Klemtoonisochronie, d.w.z. de neiging om het tijdsverloop tussen twee opeenvolgende
beklemtoonde syllaben constant te houden ongeacht het aantal tussenliggende onbeklemtoonde syllaben, valt daardoor in de praktijk min of meer samen met woordisochronie: korte woorden worden langzaam gesproken, langere woorden sneller [myn
skeanprint, wv].
5. De ôfkoarting 'hd.' stiet foar 'hoogduitsch', sjoch wat Sytstra dêr yn §63 op side 34 oer
seit: "In de klankaangifte, of aanduiding der uitspraak, stel ik mij bepaaldelijk hollandsche
lezers voor. (...) Om alle misvatting voor te komen, geef ik soms ten overvloede - tusschen
( ), met voorvoeging der letters hd. - ook nog de uitspraak aan naar hoogduitsche klankschildering, wanneer deze van de nederlandsche wat te veel afwijkt."
6. Merk oars op, dat er it yn (8) wol oer "een zeer kort ja" hat. Op side 39 (§74) neamt er it
lûd yn bygelyks kema (kjimme) "den korten î'e-klank (je)" (it oanbelangjende wurd moat
as ki-imme lézen wurde).
7. Colmjon brûkt deselde foarbylden as Sytstra. Ferlykje foar dit 'fan inoar oerskriuwen' ek
noat 21 hjirnei. Folkertsma (1973:315-318) wijt de ôfslutende paragraaf fan syn tsiende
haadstik ("Härmen Sytses Sytstra") oan "Härmen Sytstra neffens it oardiel fan syn tiidgenoaten". Hy hat it der benammen oer hoe't Colmjon mei Sytstra syn erfskip, foaral op it
stik fan 'e stavering, omwraksele hat. Hy stelt op side 317 fêst: "De figuer fan Härmen
Sytstra hat Colmjon nea loslitten".
8. Halbertsma bedoelt hjir uó, sjoch ek de foarbylden yn dit sitaat.
9. Ferlykje Postma en De Clercq (1904:13):

233

wumkes.nl

Willem Visser
As de i britsen wirdt [myn skeanprint, wv], sa't men in e efternei lûdzjen heart, jowt men
dit twalûd mei ie oan, sawol lang as koart: lieten, wiet; ienich, wiette.
Markey (1975:194) beneamt de delgeande (sintralisearjende) twilûd as 'broken falling diphthongs':
We may summarize the results of our investigation so far as follows. Broken diphthongs
originally developed as falling diphthongs [beide kearen myn skeanprint, wv] from long
tense monophthongs: OFR î1, ê, a", ô, ü, and we posit monophthongal value for these
graphemes in the classical period (c. 1250-c. 1400). Broken falling diphthongs [myn
skeanprint, wv] became rising diphthongs as the result of a shift of intensity in accentuation engendered by shortening via suffixation.
10. De omskriuwing "de lange klanken (eig. tweeklanken), welke als door een r gevolgd worden uitgesproken" is ornearre foar it Hollânsktalige publyk dat Feitsma mei syn boekje
betsjinje wol. Yn it Frysk hawwe de sintralisearjende twilûden ommers in selsstannige status, yn it Hollânsk dêrfoaroer binne it kombinatoaryske farianten fan lange lüden foar it
bylûd r.
11. Op side 29-31 (§122) wurdt de ferkoarting fan 'e lange ienlûden sûnder mear beskreaun;
op side 31-32 (§124), ûnder punt 1 en 2, dy fan it lange lûd yn aai en oei, bygelyks yn 'e
pearen aaie - aikje en groeie - groeisum; op side 33-34 (§134) dy fan lange ienlûden yn
ûnbeklamme posysje yn gearsettingen,lykas yn 'tsjerkhof,sted'hûs, 'tichthús en 'altyd.
12. Yn har besprek fan 'e werprintinge fan 1966 fan Sipma (1913) merkt Feitsma (1973:69)
dan ek it neikommende op:
Sipma gaat ervan uit dat de z.g. stijgende diftongen (ji, jè, wó, wa) ontstaan zijn door
"stress-changes" in vallende diftongen (ie, ea, oe, oa). Daardoor komt de z.g. breking in
een aparte afdeling over "stress-changes in diphthongs" te staan. Fokkema laat in zijn
Beknopte Friese Spraakkunst (1948,19672) de breking ontstaan door "verkorting en klankverspringing" en brengt die eksplisiet in verband met de wisseling kort-lang (p. 29). De
breking doet zich namelijk voor onder dezelfde voorwaarden als de verkorting, en Fokkema's beschrijving is dus een zinvolle en b[e]langrijke vereenvoudiging, vergeleken bij
Sipma. Overigens vinden we deze beschrijving al bij S.K. Feitsma (p. 17-19).
13. Yn 'e measte foarbylden dy't Sytstra en Hof hjir neame, is it lange lûd yn 'e net-ôflate
foarm it produkt fan histoaryske rekking (lân, bêd, hôf) - sjoch ek de foarbylden yn it
sitaat yn (10) -, dêrfandinne it "teruggaan tot den korten klank".
It ûnderskie tusken 'lange' en 'rutsene' lüden is oars lang altyd net like ûndûbelsinnich. Op
side 10-11 wurdt fan wurden mei de "helderlange a (aé)" sein, dat dy gauris byfoarmen
mei de koarte a hawwe, "vooral indien aan den woordstam een uitgang gehecht is". Dat
smyt dan pearen as skraabje - skrabje en/[a:]r<? -/[a]rre op. By wurden op -aam is it "zelfs
regel, dat over het gehele taalgebied bij aanhechting van een uitgang of bij samenstelling
deze verkorting intreedt", lykas yn daam - dammen en laam - lammen (sjoch ek de sitaten
yn (7) en (8) hjirfoar en ferlykje Feitsma (1902:17)).
14. Van der Meer (1985a:16-18) en Booij (1989:327-328) nimme de kearn fan Miedema syn
diagroane analyze oer. Yn Van der Meer (1985a:8-9) wurde oars wol de nedige beswieren
tsjin Miedema syn analyze as gehiel nei foaren brocht.
Van Leeuwen (1977) jout in syngroane generative analyze fan brekking, mei fjouwer
neffens inoar oardere regels, dêr't gans fan Miedema syn ideeën yn werom te finen binne.
Foar it pear stien [sti.sn] - stiennen [stjinn] giet se fan 'e ûnderlizzende foarm /sti:n/ út. Yn
'e meartalsfoarm ûndergiet -lv.1- earst regel 1, dy fan ferkoarting, en wurdt ta -lil- (/stinan/), wylst regel 4 dêr letter oan 'e foarkant in heallûd oan taheakket: /stjinsn/. It lûd -lv.1yn 'e ientalsfoarm ûndergiet earst regel 2, dy fan ferheging, en wurdt ta -/i.7- ([sti:n]); letter
heakket regel 3 der oan 'e efterkant in sjwa oan ta: /sti:an/. De foarmen mei brekking dêr't
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men gjin brekking ferwachtsje soe, lykas koart enfuort, en deselden dêr't it omkearde foar
üïdt, lykas roaske, reed en rook, moatte yn it leksikon de 'útsûnderingsskaaimerken'
\- regel 1] of [- Nijfryske brekking] hawwe. Om it frijwat idiosynkratyske aard fan dizze
analyze lit ik him hjir fierders gewurde.
15. Omdat de analyze fan brekking yn Van der Meer (1985a) yn grutte halen gelyk is oan dy
MI Van der Meer (1977), behannelje ik dat léste artikel hjir net. Van der Meer (1986) is in
foech gearfetting fan Van der Meer (1985a).
16. Ferlykje de sitaten út Gosses (1944) en Cohen et al. (1959) yn (21) en (25) hjirfoar.
17. Yn (it earste part fan) Tiersma (1979b) wurdt it brutsene lûd ôflaat út in lang lûd mei klam
op it twadde part. Tusken de twa parten fan it lange lûd is it heallûd [j] of [w] ynfoege, al
nei't it om in foar- of efterlûd giet. It earste part is dêrnei redusearre en weifallen. Foar
beammen snfuotten tinkt Tiersma him de neikommende ôflieding yn:
i'i) b[eè]mmen -» b[ejè]mmen -» b[3jè]mmen -» b[j£]mmen
f[oó]tten -» f[owó]tten -» fjawójtten -» f[wo]tten
Om it tuskenstadium mei it ynfoege heallûd oannimlik te meitsjen, wiist Tiersma derop,
dat wurden mei in lang lûd, lykas bêd en hân, ek wol mei in heallûd, en dêrmei fwawurdliddich, útsprutsen wurde kinne: [be(.)jet]/[be(.)J9t] en [h3(.)won]/[ho(.)wsn]. Yn Visser
(1997:233) haw ik lykwols sjen litten, dat sokke realisearringen it resultaat fan fonetyske
ymplemintearring binne en dêrmei los steane fan 'e fonology. Booij (1989:327) slút Tiersma syn ôflieding op prinsipieel fonologyske grûnen út: in lang lûd kin net opspjalt wurde,
omdat dêr it universele ferbod op it inoar krusen fan assosjaasjelinen troch skeind wurdt
(sjoch §6.2.1 hjirnei foar hoe't in lang lûd fonologysk represintearre wurde moat). Boppedat krijt men mei dizze ynsersje nukleusferlinging: der ûntstiet in syllabekearn fan trije
fonologyske posysjes, wylst dat universeel op syn meast twa wêze meie. Tiersma syn analyze spiiet hjir fierders gjin rol.
18. [wo] is letter, of fuort al, ta [wa] wurden, sjoch Hoekstra (1988). Om it systematyske fan 'e
brekking goed útkomme te litten, brûk ik hjir lykwols [wa].
19. Xeist roeie (mei in boat) stiet lykwols ruoikje, sa't (be)moeie,foei en moeie de foarmen
<be)muoie,fuoi en muoie/muoike neist har hawwe. Sa kinne de fergrutsjende en oertreffende trime fan moai as [mwa(:)jsr] en [mwa(:)jst] útsprutsen wurde, wylst boaiem
[bwa(:)J9m] wol út [bo:jsm] komme sil. It kin hast net oars of de lange lüden /u:/ en /o:/
binne troch de lil dernei fertwilûde en hawwe dêrnei brekking ûndergongen.
Van der Meer (1985b: 108) wiist op guon 19dc-ieuske foarmen, benammen út 'e Rimen en
Teltsjes, yn Appendix I: the data yn Van der Meer (1985a), bygelyks: boàltjes '(krinte)boltsjes' (s. 164), moàlke 'molke' (s. 165), loán-hjerre 'lânhearre' (s. 174), stroátscawer
'omstipper, lett.: strôtskaver' (s. 242) en poátfol 'potfol' (s. 242). De stavering -<oà>- is
oan te sjen dat wy hjir mei it brutsene lûd -[wa]- te krijen hawwe, wylst it grûnwurd -/o(:)/en net -/os/- hat. It is lykwols sa, dat /o:/ foar tosklûden maklik nei [o.a] oergean wol. Yn
myn eigen dialekt is dat sa foar /n/: hân en lân bygelyks wurde as [ho.sn] en [lo.sn] útsprutsen. Foar Van der Meer is [bo.sta] de gewoane útspraak fan bôle. Tink ek oan dialektyske wikselfoarmen as grôtlgroat en pôt/poat. It wurd molke hat de dialektyske fariant
mölke, wylst Halbertsma de fariant mölke optekene hat (sjoch WFT, s.v. molke). Wy kinne
der moolk it beste fan útgean dat /o/ earst ta /o:/ ferlinge en dêrnei foar it tosklûd IV fertwilûde is.
Yn 'e Dongeradielen komme brutsene foarmen foar dy't yn it Frysk fierders in (koarte)
û/oe hawwe, lykas buotter (jbûter), buosse (base), muolle (mûle), puodde (pûde), muots
(muts), duo (doe) en huo (hoe), sjoch bygelyks Van der Woude (1949b), dy't dizze foarmen yn Hantum heard hat. Der moat hjir ek wol in foarstadium mei in fertwilûde -[u(:)]-,
t.w. -/uo/-, oannommen wurde.
20. Merk oars op, dat /r/ foar in tosklûd yn ien en itselde wurd weifallen is, dêr't de kontekst
fan fertwilûding ûntrochsichtich troch wurden is.
Yn (34) o/m (38) wurde mar allinnich gefallen mei in ferlinge en fertwilûde efterlûd
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neamd. Mar mei in foarlûd kin it fansels ek. Neffens Hoekstra (1986) komt it wurd sjerp út
searp («- sërp *- 'sërap «- 'sërop «- 'sirrop «- sir'rop). Sa hat de eigennamme Searp de
foarm Sjerp neist him.
21. Ferlykje Sytstra (1856:36): "Wij laten den klank éa altijd onveranderd zijne volle langheid
behouden in woorden, die, na ft, ch of g hebben" en Colmjon (1863:14): "In woorden die
na ea ch of g hebben behoudt de klank zijne volle lengte".
22. Der binne in pear doetiidsstammen fan ûnregelmjittige tiidwurden op -oe: koe (fan kinne),
soe (fan sille), woe (fan wolle) en it ferâldere stoe (fan stean), dy't allegearre ûntstien
binne út foarmen op -oed (ferlykje de etymologyske Ingelske wjergaders could, should,
would en stood). Tt twilûd -[u.s] wurdt dêr faak en folie ta -[u] ynkoarte (sjoch ek §4.1.2
hjirnei). It eigenskipswurd goerfkaam oant de fyftiger jierren fan 'e foarige ieu op skrift ek
as goe foar (sjoch WFT, s.v. goed 1). goe- komt noch foar as earste lid fan gearsettingen,
lykas goefreon, goefries, goegunder, goekunde, goerie en goesloof, en yn 'e útropwurden
(groeten) goejûn, goemiddei, goemoarn, goenacht, en goereis; yn 'e earsten wurdt goemeast as [gu]- realisearre, yn 'e lésten as [gu]- of [ga]-. Wurden op -oa binne der amper.
Hoekema (1984) neamt mar allinnich goa en soa, neffens him oanpassingen fan 'e oan it
Hollânsk ûntliende wurden go(o) en zo(o). Hy merkt op dat Eastergoa en Westergoa meast
as Oastergo en Westergo,mei -[go:w], útsprutsen wurde.
23. Hof (1933:16) merkt op:
Men zal opgemerkt hebben dat het Hindeloopersch in de in deze en de vorige paragraaf
besproken woorden [de súdlike wjergaders fan noardlike wurden mei -[wa]- en -[wo]-,
wv] dikwijls een dalenden diphthong heeft. Bij à-a ligt de eerste component tusschen ô- en
o- en zweemt de tweede nog bij iedereen naar a, al is die maar nauwelijks meer dan een
toonlooze klank; bij u-s hoor ik, althans bij ouderen, ook nog wel iets a-achtigs aan den
tweeden component.
24. Ferlykje ek it sitaat út De Graaf en Tiersma (1980) yn (50) hjirnei.
25. Ferlykje SytstraenHof (1925:10-11):
Woorden waarin zij [de "helderlange a (ae)", wv] voorkomt, hebben veelvuldig bijvormen
met korte a, vooral indien aan den woordstam een uitgang gehecht is. Zoo bestaan naast
elkaar: skraebje - skrabje, tafeltsje - taffeltsje ,flage -flagge, etc.
Wiksel hat men ek yn pearen lyks&farre -fare,ride ([ri:dg] - [ridg]) en silkje - sykje.
26. Van der Meer (1985a: 128-130) neamt ien kontekst, dêr't sterke klam op it earste lid fan in
gearsetting brekking systematysk opkeard hat:
Hypothesis VIII: in Compounds whose second element is an adjective and whose first element is a noun, there is never breaking of the noun when it is used in a rather heightened
emotional way to indicate the degree of the quality referred to by the adjective.
It giet om wurden as deawurch, stienkâld, spierwyt, kroandea en smoardrok, dy't mar
allinnich in sintralisearjend twilûd yn it earste lid hawwe kinne.
Ferlykje De Schutter (2002), dy't stamlûdferkoarting yn in konglomeraat fan Flaamske
dialekten ûndersiket. Hy merkt op side 88-89 op, dat sokke ferkoarting yn ferlytsingswurden suver algemien is, mar dat dy him net foardocht yn ""affectieve" vormen van het type
[wi'.lsks - sür.laks - vu:taks - zy.taka - we'.vaka - tS:(n)taka] (wieltje, stoeltje, voetje, zoetje, wijfje, tantetje), die vooral gebruikt worden door en t.o.v. kinderen, en verder als vleivormen. Zo fungeren ze als alternatieven van de "normale" (volwassentaal)-vormen
[wiltfs - stultfg - vutfs - zytjg - wefks - t3(n)tjb]".
27. Yn myn (noard-westlik) dialekt wurde beammen en beantsjes as [bjimm] en [bjintsis]
realisearre, dat dêr hat dizze fonotaktyske restriksje de 'reparaasje' fan [em/n] ta [im/n]
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ôftwongen. It wurd mem is hiel gewoan, mar komt noardlik ek as mint foar (ferlykje it
Skiermûntseagersk, dêr't beide foarmen ek foarkomme, mem mear yn algemien gebrûk en
mim foarai as oansprekfoarm).
-[en] komt systematysk foar, wannear't dat werom giet op earder -/ern/, lykas yn bern,
jern, ferlern, herne, skerne en tsjerne. De /r/ is dêr stom wurden, mar wurdt noch al
skreaun. Histoarysk sil it sa gongen wêze, dat de oergong fan /e/ nei /i/ foar m en n syn
beslach krige, doe't de /r/ foar tosklûden noch útsprutsen waard. Dat, /r/ hat dy oergong yn
'e wurden hjirboppe opkeard. It stom wurden fan /r/ foar tosklûden hat hjir, lykas faker,
foar in syngroan minder helder en minder trochsichtich lûdpatroan soarge.
28. It lûd [a] hie hjir net troch [o] ferfongen wurde kinnen, om reden fan it fonotaktyske filter
*[wo] (Hoekstra (1988); sjoch ek §6.2.2.3 hjirnei).
29. Itselde kin men obstrewearje mei lûdferkoarting. Dêrtroch koe in koarte [a] foar in tosklûd
komme te stean, bygelyks yn hast (ferlykje Holl. haast), hastich (ferlykje haast), master
(ferlykje âlder maaster),patsje 'lytse tut' (ferlykje âlderpaat 'tút') en hazze (ferlykje Holl.
haas).
30. Ferlykje ek Rietveld en Van Heuven (1997:170-171).
Koarte lüden oan it wurdein komme dan ek net folie foar. Yn it Hollânsk is dat beheind ta
útropwurden, lykas hè [he] Joh [jo], bah [ba] en goh [yo], en lienwurden, bygelyks cachet
[ka/je] en bidet [bide] (Booij (1995:31)). Yn it Frysk kin der ditoangeande wat mear:
bywurden (bygelyks sa, doe en rju), de ferhâldingswurden ta en by (yn 'e Wâldfryske
útspraak), foarnamwurden (lykas hja,wy (yn 'e Wâldfryske útspraak) en du), haadwurden
(bygelyks Iju), útropwurden (bygelyks ba, toe, no [no] en hú), lienwurden (bygelyks aginda en akku), de skaainammen op -a (bygelyks dy op -sma en -stra) en, as léste, de seis
heechfrekwinte tiidwurden hawwe/hewwe, dwaan, sjen, hoege, sille en wolle, dy't de
ynkoarte notiidsstammen ha/hè, do, sjo/sju, hoe, si en wo krige hawwe (Visser (1997:174175)). Dresher en Van der Hulst (1998:336-337) merke op, dat in 'minimaal wurd' yn it
Aldingelsk út op syn minst twa mora's bestean moat en dat ienwurdliddige haadwurden
net op in koart lûd útgean kinne; guon foarnamwurden jildt dy beheining lykwols net foar:
"major class words, which are all potential heads [fan in maksimale projeksje, wv], must
be complex all the time, not just when they actually are in head position. Minor class
words, which are never heads,may be exempt from minimality."
31. Yn Appendix I: the data (side 138-256) jout er in systematisearre list fan alle brekkingsgefallen dy't er benei komme kinnen hat.
32. My heucht noch, dat ik begjin tachtiger jierren fan 'e foarige ieu mei in pear Akademy-kollega's op fersyk fan Krine Boelens in petear op 'e bân tusken fjouwer Wierumers op dizze
en ferlykbere brekkingsgefallen beharke haw. Boelens, Nessemer fan komôf, pikte se der
samar út, wylst dat de net-Dongeradielsters minder glêd ôfgong. Faak hearden dy ek net in
brutsen twilûd, mar wat dat mear tusken in sintralisearjend en in brutsen twilûd yn sit,
bygelyks [vji] ynstee fan [vji].
33. Siebren Dyk fernijt my, dat er yn Jorwert de foarm sniebuien, mei [snji]-, heard hat.
34. buol komt út buorl en dat wer út buorrel; mei dy léste foarm hawwe wy fansels ferkoartingskontekst (39a), dè kontekst fan brekking.
35. Ferlykje Halbertsma(1867:30):
Er zijn enkele monosyllaben, waarvan b. v. de o door een enkelen consonant wordt gesloten, en die hoewel zonder accent de o in oá veranderen. Doch dit zit in den stoot, waarmede de spreker den imperatieven vorm een ander toeduwt; b. v. Sf. Ik hoor. Imperat. Hoár!
audi! Toen ik voor de eerste maal eene zitting van 't Engelsche parlement bijwoonde,
sprak LORD PALMERSTON, en wat ver achter af op de tribune zittende meende ik gedurig ja! ja! te hooren; ondertusschen was 't Heár! Heár! Hoor! het gewone Engelsche teeken van goedkeuring zooveel als het Fransche Bravo! Aan het einde van een Engelsch
woord zoo als father, hear, wordt de r gebroken en op een afstand nauwelijks gemerkt, terwijl door den stoot van den imperativus de a opgekeerd en verheven wordt; dus hiá, dat ik
als ja hoorde.
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36. Sjoch ek De Graaf en Meinsma (1980).
37. Ferlykje wat Eijkman (1907:30) oer de útspraak fan wô yn skuorre, muorre, bruorren,
jongguod, skuon, en spuonnen opmerkt: "Dans ces mots la majorité prononçait wô. Les
autres faisaient entendre uà avec Ie même accent tonique sur chacune des parties (level
stress).'" Sipma (1913:21, §98, puntl, Note) seit, at er it oer de alternânsje fan [i.sj en [ji]
hat: "Level stress sometimes occurs, as in hei gilt (hy giet) he goes, hei stilt (hy stiet) he
stands." Neffens Sipma (1913:19, §85) komt "level stress" net folie yn twilûden foar:
"There are only a few cases of level-stressed diphfhongs, especially il, which, however, is
mosfly spoken i-3 or ï i . In triphthongs the stress regularly falls on the middle part (see §§
48,49), but in ioü(mosfly spoken ïoü) the first two parts sometimes show level stress". Dit
slach klam(ferhâlding) komt neffens Sipma (1913:20, §93) gauris foar yn ferlykjende
gearsettingen (bygelyks 'pik'swart, 'deästil), yn gearsettingen dêr't it earste elemint in
hege graad útdrukt fan 'e eigenskip dy't it twadde elemint denotearret (bygelyks 'stôk'blyn,
'troch'wief. sjoch ek noat 26 hjirfoar) en yn gearsettingen dêr't it earste lid de betsjutting
fan it twadde modifisearret (bygelyks 'ljocht'blau).
38. Ferlykje Gosses (1944:16-17):
De ontspanning kan het heele meerlettergrepige woord aangrijpen, zoodat ook bij toevoeging van een nieuwe onbetoonde syllabe de aansluitingen van vokaal en konsonant los
blijven. Al naar de analogie van het grondwoord werkt, al naar de melodie en het tempo
van den zin is, kan men doázzen 'dozen' zeggen — dat is het normale — maar ook dóázen
of zelfs dóazen: men kan hier inderdaad de beide komponenten der diphthongen ten
opzichte van elkaar laten balanceeren.
39. Sipma (1913:10, §14)neamt sjwa"a very indistinct vowel, most often half-open mixed lax
unrounded".
40. Sjoch ek noat 23 foar wat Hof oer de delgeande twilûden yn it Hylpersk seit.
41. Mei "het verzwakte eind" kin likegoed sjwa as in mear sjwa-eftich lûd bedoeld wêze, dat
Heeroma kin him hjir ek by Sipma, Gosses en Meinsma har opfetting oansletten hawwe.
42. Hy nimt oan, dat yn 'e syngroane fonology fan it Frysk de alternearjende pearen [i.s/ji,
i.a/je, u.s/wo, o.a/wa] noch hieltyd fan 'e abstrakte ûnderlizzende represintaasjes /ii, ie,
uo, oo/ ôflaat wurde. Yn Visser (1997:31-34) haw ik besocht om oannimlik te meitsjen, dat
dêr net fan útgongen wurde moat.
43. 'H' en 'L' steane foar in 'swiere' (heavy) en 'lichte' (light) syllabe: fetprint jout haadklam
oan.
44. De (net-gearstalde) wurden dize [di:zs] en óper [o:psr] yn (57) binne ek fan 'e foarm (HL).
45. C stiet foar konsonant, V foar fokaal, beide op synHollânsk skreaun en tocht.
46. Ik hifkje Fokkema syn riddenaasje hjir op konsistinsje. Yn Visser (1997:63-65) lit ik sjen,
dat foar wurden as hoart en hoazzen (en woartel en woarst) de begjinkloft /vu/-, realisearre
as [vw]-,oannommen wurde moat (sjoch ek Van Coetsem (1951:90)). In sterke oanwizing
dêrfoar is, dat de mûllearre foarmen yn it Wâldffysk, sjoch it ein fan it sitaat yn (61) en
§6.2.6 hjirnei, mei [vj]- begjinne: wjart, wjazen, wjartelen wjarst.
47. It is opfallend, dat der yn Cohen et al. (1959) net nei Chatman (1953) ferwiisd wurdt,
wylst Fokkema (1959:194) it stik fan Chatman al neamt.
48. Yn Van der Meer (1985a), skreaun yn it tiidrek dat de generative fonology foar master opsloech, wurdt net in eksplisyt teoretysk stânpunt ynnommen. Der wurdt goed oanjûn, watfoar analyze fan it histoaryske proses fan brekking oft foarstien wurdt en der wurde ek heldere skema's mei ôfliedingen jûn, dat men kin 'foar jins eagen' sjen wat him ôfspile
hawwe moat. It idee is, dat brekking yn gong set wurdt troch ferkoarting, mar dat it yn
wezen klamferskowing binnen it (ferkoarte) twilûd is (sjoch (30) hjirfoar).
49. N stiet foar Nukleus (syllabekearn). X wurdt in strukturele posysje op 'e (abstrakte) tiidslaach fan 'e fonologyske represintaasje mei oantsjut, net spesifisearre as fokalysk of konsonantysk.
50. Dizze regel wurket op nukleussegminten, d.i. fokalen. Der is noch in konvinsje fan fone-
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tyske ynterpretaasje nedich dy't ynhâldt dat in fokaal dy't gjin diel fan 'e nukleus útmakket as heech ynterpretearre wurdt, omdat in heallûd altyd heech is.
51. Sjoch Schane (1987:1995) foar sluting yn it algemien en Schane (1995:597-600) foar sluting y.f .m. de Nijfryske brekking.
52. Yn in (lang) delgeand twilûd is it lofter segmint it haad en wurdt it rjochter as heallûd
realisearre; sa wurde (/'/ei/ en ou /DU/ as [e.j] en [o.w] realisearre.
53. ,'a/ wurdt ek wol 'de meidij', 'it meloadyske materiaal' of 'de fonetyske ynhâld' neamd,
foar de X'en oer, dy't bleat strukturele posysjes represintearje en gjin fonetyske ynhâld
hawwe.
54. In X hat yn 'e oanset in koartere doer as yn 'e nukleus.
55. Nukleuskontraksje is lang sa yngeand net op 'e delgeande twilûden, ei/ij, aulou en ui,
tapast. Allinnich wannear't ei it ûnbeklamme léste elemint fan in wurd - meast it twadde
lid fan in gearsetting - wie, koe it ta ->• gearlutsen wurde, lykas yajierdei [jidi], middei
[midi], strjitwei [strjidvi] en 'party [pati] (útpar'tij). In jonger ferskynsel is, dat wurden
op in ûnbeklamme einichste lange -o (-[o:]), bygelyks auto, disko en foto. wol mei in
einichste -[u], as [o.wtu], [disku] en [fo:tu], realisearre wurde, sjoch Hoekstra (1995:14),
dy't dit "yn alle gefallen by jongere sprekkers yn in part fan 'e Dokkumer Walden" heard
hat. Earst moat dan de fonetyske, 'twilûdige' fariant -[o:"] fan it suver lange ienlûd -[o:]
weranalysearre en werstrukturearre wêze as it wiere delgeande twilûd /ou/ ([o.w]), sil
kontraksje de goede útkomst jaan. Hoekstra wol derop út, dat it tiidwurd hune út it lienwurd heune komt: hy merkt op, dat dúnje en dúnsk, mei -[y(:)]-, neist deurtje en deunsk,
mei -[ö:]-, steane. Yn dy gefallen moat de twilûdeftige fariant -fö:y]- ek wer as it delgeande
twilûd -Lö.yl- weranalysearre wêze, dat dêrnei ta -[y]- gearlutsen is. De 'oarspronklike'
delgeande twilûden ei/ij /ei/, aulou /au/, ui My/ en de út 'e lange ienlûden oo en eu
sekunder foarme twilûden /ou/ en /öy/ komme troch kontraksje op lil, lul, /y/ en /u/ en /y/
út. Systematyske kontraksje kin dêrom mei opkeard wêze om leksikale kontrasten yn stân
te halden.
Merk oars op, dat troch kontraksje de koarte fokalen -[i] en -[u] oan it wurdein ûntstien
binne en ûntsteane. Neffens De Haan (1999:22) syn typology fan 'e Fryske fokalen binne
dat lykwols "A-vowels", dy't oan it wurdein foarkomme meie. Kontraksje wurket dan om
samarte sizzen 'struktuerbehâldend'.
De lienwurden augurk en augustus hawwe de farianten agurk en agustus. De kontraksje
fan (ûnbeklamme) /ou/- ([o.w]-) hie, oer [uu]-, /u/- opsmite moatten, mar hjir is it risseltaat
/a/. Dat kin betsjutte, dat wy hjir net mei kontraksje fan /ou/- ([o.w]-) te krijen hawwe, mar
mei weifal fan it twadde part fan it twilûd /a.u/- ([a.w]-). Mar it soe ek wêze kinne, dat it
earste elemint fan it twilûd. de iepene fokaal /a/, kontraksje ûnmooglik makket. Yn it earste plak moat /a/ frijwat in gisel meitsje om in slettene fokaal te wurden. Yn it twadde plak
sit dizze fokaal foar noch efter yn 'e mûle, dat it is ûndúdlik oft er nei it heallûd [j] (lil) of
[w] (lul) útwike moat. Yn hiatuskonteksten, lykas yn aorta, wurdt der nei de earste /a./ ek
gjin heallûd ynfoege, wylst dat yn it Frysk oars it middel is om hiatus by te helpen.
56. Doe't oan Geart van der Meer op syn promoasje (14 maart 1985) troch, ik leau, Tseard de
Graaf frege waard, oft soks in goede strategy is, wie it antwurd dat dat sûnder mis sa is,
ûnder it biedwurd "The present should teach us about the past".
5~. Tsjinstridige evidinsje op dit mêd is ek net sa nuver. Harris en Kaisse (1999:130) sizze:
[I]t is worthwhile to compare the syllabification of prevocalic high vocoids in Spanish
with that of other languages that also have ongliding diphthongs. Such diphthongs are
comparatively rare, and the syllabic position of their glides is not transparant, as we have
seen.
58. j kin dus mear kombinaasjes oangean as w. Dat docht hjir ek bliken oan, dat w nei de fjouwer bylûdkloften pi-, dr-, vr- enfn- net foarkomt, wylst pij- (pljims), drj- (driuwe), vrj(wriuwe) enfhj- (fnjit) dêrfoaroer al foarkomme.
vv kin ek net fan [i:] folge wurde. Dat ik [i:] net yn it rychje opnommen haw, is om de wol
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tige beheinde distribásje fan dat lud, dat allinnich yn nasalearre foarm nei j en foar s
(-fff-si-) foarkomt. lykas yn Bjinse, tsjinst en begjinsel, en dêrom faaks it beste as in kombinatoaryske fariant fan /e:/ beskôge wurde kin (Visser (1997:22)).
59 Dit filter is net absolut. Hoekstra neamt oan it ein de wurden swan, kwatte, kwatse, kwattelje. kwalster en kwast, dy't likegoed mei -[a]- as mei -[o]- foarkomme. Yn myn dialekt
wurdt de sekwinsje aai as [o:j] útsprutsen, ek yn swaaie [swo:js].
60. Feitsma (1974:380, § 22.1.3) merkt op, dat yn 'e skreaune taal fan Gysbert Japix it inisjale
syngrafeem ts (farianten: tj, tz, tsj, tzf) mar ien kombinaasje mei in oar syngrafeem oangean kin, t.v/.j. As foarbylden fan ts sûndery' wurde de wurdfoarmen tsœf/tsef, tseagje,
tsien, tsiezje, tsijz en tsyrl/tsijrll' neamd. Op 'e earste twa nei, hawwe dy i/y nei ts. Dizze
fonotaktyske regelmjittichheid fan it Frysk liket dus al moai âld te wezen.
61. Sytstra (1856:53, §103) seit: "H is stom vóór eenen tweeklank, waarvan de eerste vokaal i
of u is". As foarbylden neamt er hiu 'hju', hiâ 'hja', Mode 'hjoed' en hueder 'wa fan beiden'. Neffens Sipma (1913:33, §131) is h "always a little reduced before rising diphthongs", wylst h yn dy gefallen dat der earder in konsonant nei kaam, lykas yn reak, ring,
roppe, Ijeppe, laitsje, wat, want, wêr, hjoed en hjouwer, redusearre is "to a slight aspiration
or has completely dropped". Sytstra en Hof (1925:57) sizze, dat yn dat part fan it taalgebiet
dêr't de i yn opgeande twilûden en trijelûden him ta it heallûd j ûntjûn hat, h foar dy lüden
"nog zwak" te hearren is, wylst er stom wurden is, dêr't i ta "een volkomen medeklinker/'
wurden is. Fokkema (1948:33-34) seit, dat h foar j en w by de measte Fryskpraters stom
wurden is, mar dat guon noch "een lichte aanblazing" hearre litte. Neffens Hof (1949a)
waard h yn dizze wurden oan it ein fan 'e 19d* ieu noch moai algemien útsprutsen, mar is
er sunt fluch wei wurden. De oare sitaten kin út ôfnommen wurde, dat der noch frij lang
spoaren fan h west hawwe moatte.
62. Yn Visser (1997:208-209) haw ik in oar filter formulearre, dêr't it net foarkommen fan h
foar opgeande twilûden (fan ien X-posysje) mei ferklearre wurde kin. Al makket dy analyze gebrûk fan 'e ferskillen tusken de ûnôfhinklik motivearre struktueren fan delgeande/
sintralisearjende en opgeande twilûden en fan 'e ûnôfhinklik motivearre Linking Constraint, it hat dochs wat fan in 'technyske trúk'. Dêrom kies ik hjir foar beheining (83).
63. It wie faaks krekter om te sizzen, dat it Frysk der troch brekking gans opgeande twilûden
by krige hat, want troch eardere lûdferoaringen wie dat slach twilûd al ûntstien, lykas yn
Ijocht, rjocht, sjonge, stjonke, sjitte, swarre en switte;
Van der Meer (1985a:42) nimt oan, dat it Frysk yn Gysbert Japix syn tiid opgeande twilûden hân hat, dy't lykwols net lang dêrnei, troch ferskowing fan 'e klam nei it léste en defokalisearring fan it earste part, ferinkellûde binne.
64. Schane (1987:281) seit: "[F]or a rising diphthong, the left component must not be lower in
height than the right one." Iepene (lege) lüden binne sonoarder as slettene (hege). It lofter
elemint, it net-haad, moat dus minder of like sonoar wêze as it rjochter elemint, it haad.
Gosses (1944:16) en Cohen et al. (1959:113) wize ek op it ferbân tusken sonoarens en
haadskip fan it twilûd, sjoch de sitaten yn (21) en (25) hjirfoar.
65. Van Leeuwen (1977:35) wol ek neat witte fan klamferskowing. Yn har analyze leit de
klam hieltyd op itselde lûd.
66. De gefallen yn(86) haw ik meast út Sipma (1913:31-32, §124, punt 3 en 5), Sytstra en Hof
(1925:46), Gosses (1944:11), Hoekstra (1988:51, noat 4), Visser (1990:271, noat 8) en
Visser (2000:165-166, §2.2.9).
67. Iklithjirde gefallen gewurde, dat j foar y (en ii, ie en ieu) en wfoar û [u] (en û [u:], oe en
oei) weifallen binne, sjoch §6.2.2.2 hjirfoar.
De wurden gleon (út gljeori) cnfleane (útfljeane) hearre hjir ek by, ferl. Skiermûntseager
jeeuwn enfjain. Yn it WFT, s.v. gleon enfleane, haw ik de foarmen mei / net fûn. Yn it
Midfrysk komme se lykwols foar. Ik jou twa sitaten út 'e Fryske Boerepraktika fan 1640
(fan A. Feitsma besoarge yn Estrikken 15, 1956, s. 45-57): "Off as de Styrren/ græt en
gljoun/ Vorssjette nachts/ off jinne joun/" (r. 43-54), "Mar litter ["-er" is de moanne, wv]
lædich/ swart off grauw/ Off purper/ paersen/ bount off blauw/ Sijn eerste nye Spitsen
gæn/ Den wolier reyn en wetter fljæn/" (r. 189-192). Yn it WFT, s.v.fleane, wurdt wol
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opmurken dat de notiidsfoarmen (ik) fljoch, (do) fljochst en (hy) fljocht yn it Súdwesthoeksk gjin -j- hawwe. It wurd grús heart hjir mooglik ek (Hof (1933:240-242)). It komt
by Gysbert Japix, hjir oanhelle neffens de Friesche Rymlerye fan 1668, ien kear foar as
grjues ("it wier 't beheagen/ Fenne' HEER' om him allijckoon grjues/ To briezjen all' sijn
jamm're Deagen", Foor-siz fen 't Lijen uwz Sillig-meytsers, r. 61-63), fierders ien kear as
gruys ("In de' oer-greate' Og, Basans haed/ Blix'me hy, oon gruys to naet", Dy hondert
segz-in-trytigste PSALME, r. 77-78) en ien kear as gruwze' (Oon sticken buwtssje', oon
gruwze' in tsæf fordwaen/ Schille' Y se', in az glez-bruwckle' yerd-pôt forniellje", Dy
oarde PSALME, r. 35-36).
68. Ik lit de gefallen derbûten dat brekking in sekwinsje fan twa gelikenze heallûden opsmiet,
dêr't troch degeminaasje ien fan oerbleau, sa't men dat hat yn jierren [jirnl (út [jjirn]). Van
der Meer (1985a:36) neamt noch djip, tsjinje, Ijip, sjitte en mooglik bjirke (bierke). By
guon fan dy wurden kin it neffens him ek om ferkoarting fan in lang lûd ynstee fan om
brekking gean.
69. Dizze ôfliedfng jildt ek foar swierst en swierte.
'0. Dizze ôflieding jildt ek foar it earste lid fan 'e gearsettingen twibrek, twiljocht en twilûd.
': 1. Dizze ôflieding sil ek foar it tiidwurd twirje jilde.
~!2. Dit jildt ek foar de oare gearsettingen mei fjoer as earste lid, lykas fjoerdobbe enfjoerslach(s) (yn fjoerslach(s) deilis wêze).
73. Dit jildt ek foar de oare gearsettingen mei stjoer ('ynrjochting om de koers fan in skip mei
te regeljen') as earste lid, lykas stjoerboard en stjoerstôk. In jongere gearsetting as stjoertiid komt neffens my (noch?) net as stjurtiid foar. It wurd bahtjurrich past hjir ek, al sil net
elk dat mear as de gearsettende ôflieding bal+stjoer+ich begripe.
74. Hoekema (1986:56) merkt op, "dat nei -j- it brekkingsprodukt -uo- taboe is". Yn myn
eigen dialekt hawwe wy in tsjoar [tsjo.ar], mar wy binne de bisten wol oan it j"ertsjurjen.
As wy fan brekking útgeane, moat oannommen wurde, dat it léste elemint fan it brekkingsprodukt [wo] sletten genôch wie om ek nei -[ö]- omset te wurden. Mei ferkoarting, fan
tsjoor [tsio.r] nei tsjorje [tsiorjs], is dy ekstra oannimming net nedich.
It soe oars ek net tafallen hawwe om oan it brekkingsprodukt fan tsjoarje in goede fonetyske ynterpretaasje te jaan. Feitsma (1902:19) jout foar tsjûrje - dat no as tsjuorje stavere
wurde moatte soe - de útspraak wol as "tsjûórje" wer, mar hy seit derby, dat it dialektysk
"tsjurje"is. Van der Meer (1985a:35-36)komtdekombinaasjefan [j] + [w],dy'tynf5/'oarje [tsjwarjs] (fan tsjoar) en tsjuorje [tsjworja] (fan tsjoer) foarkomme moatte soe, as "rather unpronounceable" oan. Hy giet fierder: "Still, we do have this case in front of us here.
As far as I have heard the word pronounced it is in fact true to say that it cannot be pronounced like [tsjwarjg], for the actual pronunciation is more like [tfwarjg], where the [f] is
rather a front type of [f]."
75. De ferwizingen nei it wurk fan Siebs en Eijkman haw ik te tankjen oan Van Coetsem
(1951:87, noat 14).
76. Yn Fokkema (1938:42; 1940:143) wurdt sein, dat de útspraak mei de labiodentale rûzer as
'ferkeard' beskôge wurdt, sjoch de sitaten yn (59) en (60) hjirfoar.
77. It liket dan, as is der in ferbân tusken in grutter tal fonologyske omkriten en in gruttere
hoemannichte gerûs.
78. Dat der mei it heallûd j net sokssawat te reden is, sil komme omdat der net in konsonant is
dy't wol wat op j liket, sjoch deselde sitaten fan Fokkema as yn noat 76 hjirfoar.
79. No binne rûzers sonoarder as ploffers. Foar dit fonologyske prinsipe hearre alle obstruïnten (ploffers en rûzers) lykwols ta ien en deselde sonoriteitsklasse.
80. Ik lit de feroaring yn artikulaasjeplak, fan bilabiaal nei labiodentaal, hjir wêze. Dy is yn sa
fier 'struktuerbehâldend', dat it Frysk gjin bilabiale, mar al labiodentale rûzers hat, sjoch
bygelyks it skema yn Tiersma (1985:25).
81. Ferlykje Mohanan (1995:69, noat 26): "[A] segment in the coda is typically "weaker" than
one in the onset, in the sense that the former undergoes assimilation, neutralization, and
deletion more readily. Similarly, word-final segments are weaker than word-initial Segments".
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82 LAB stiet foar de labiale artikulator. Booij (1995:37) nimt dit filter foar it Hollânsk oan om
de oansetkloften *bw-, *pw-,*vw- en *Jw- litte sluten.
83. Yn in kanonike komplekse oanset is it twadde segmint / of r, dat beide koronalen binne.
Booij merkt op, dat filter (91) kloften fan in labiale ploffer of rûzer + m, t.w. *pm-, *bm-,
*fm- en *vm- ek útslút. Al is dat op himsels korrekt, dy kloften kinne likegoed útsletten
wurde op grün fan 'e eask, dat der yn in kanonike komplekse oanset in beskaat sonoriteitsferskil tusken de segminten bestean moat: ploffer/rûzer en nasaal lizze wat dat oangiet te
ticht byinoar (Visser (1997:85-86)). De kloftpn- komt yn it lienwurd pneumatysk en de
bibelske namme Pniël wol foar. Dat sm- der al op troch kin, kin op rekken skreaun wurde
fan it feit, dat s as 'wat ekstra's' foar elke konsonant komme kin. Dizze feiten kinne dus
skoan sûnder filter (91) ferklearre wurde.
84. Sjoch ek Hof (1949a,b,c), Boelens (1958), Fokkema en Spahr van der Hoek (1967:76-79),
Van derWoude (1979) enTiersma (1985:26).
85. Hof (1949a:84) fertelt, dat er dêr op J. Winkelman doelde, "âld-redakteur fan "It Heitelân", en ek tige bikend as foarman fan 'e Fryske Biweging om utens".
86. Omdat it hjir om in kloft fan in labiaal en in labio-felaar giet, kin dizze oergong as in gefal
fan dissimilaasje begrepen wurde.
87. Hoekstra (1988:51, noat 4) merkt op, dat -[w]- fan -[wal- nei labialen wolris weifalt. Hy
neamt as foarbylden ba(a)rch 'pealwurk by de see; wetterkearing yn in sleat' (út boarch),
foar [fwar]/[farl, smoarch [smwar(3)x]/[.smar(g)x], moarch/march, moatte [mats! (út
[mwats]), Warkum (út Woarkum) en warch (út *woarch). Dêr kinne moandei [mandi] (út
[mwandil), faasje [fa:sja] (útfoarsje [fwa(:)sja] (út Frânsk farce)), woansdei [uâ:zdi] (út
[vwâ:zdi]) enfermanje (neist fermoanjé) oan taheakke wurde (sjoch ek §6.2.5 hjirfoar).
Winkler (1898:121) neamt fan 'e sleatnamme Moarre defariant A/arre, wylstneffens Versloot (2002) fan it wurd moanne [mwans] ek de útspraak [mans] foarkomt. De -[w]- fan [wo]- wol nei labialen ek wolris weifalle, sa't oan 'e pearen buoi - boi cnfuoi -foi te sjen
is. Sa wurde muoike en muoite hiel maklik as moike en moite útsprutsen, komt it bywurd
muoi ek as moi foar (sjoch WFT, s.v. moai, skift 11) en komt it tiidwurd/offeZ/e îmfuottelje. It liket de oannimlikste gong fan saken, dat it heallûd -[w]- hjir nei in labiaal dochs konsonantysk realisearre is en dat filter (92) de reparaasje 'delearje [u]/[v]' ôftwongen hat.
88. Tagelyk moat dan fansels oannommen wurde, dat de syllabifikaasjeregels dy prespesifisearre struktuer net oantaaste meie.
89. Sa'n analyze wurdt yn Rubach (1986) foarslein foar de saneamde 'yers' yn "e Slavyske
talen, ûnsichtbere fokalen dy't allinnich yn beskate konteksten oan it ljocht komme, mar al
ynfloed op oanbuorjende segminten hawwe kinne.
90. De ûnderlizzende sekwinsjes /is/ en /us/ (en /ys/) wurde as de sintralisearjende twilûden
[i.s] en [u.a] (en [y.s]) realisearre en net as [ja] en [wa] (en [ya]). Dat hâldt yn, dat de prefokalyske lil en /u/ (en /y/) hjir al oan in X assosjearre wêze moatte. No is s de swakste fokaal
dy't it Frysk hat. Yn Visser (1997:36) haw ik útholden, dat dat him fonologysk sa fertale
lit, dat s fan himsels allinnich de haadklasseskaaimerken [+fokalysk] en [+sonorant] hat.
Dêrom is (100) sa formulearre, dat de fokaal nei de hege fokaal syn eigen plakskaaimerken
hawwe moat.
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