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In Modem West Frisian, as a result of the New Frisian Breaking two rising
diphthongs have developed with initial w, viz. /wo/ and /wa/. However, in
the eastern part of the language area these sequences are nowadays
frequently pronounced a8 [io] and [ia], respectively. So, Frisian muorre
'wall' is pronounced as [mjora], and boartsje 'to play' as [bjatsjo]. Within
Frisian linguistics, this form of paiatalisation is traditionally called
mfiljearring. There is a phonotactic restriction to the change, since it only
occurs after labial consonants. If the rising diphthong is not preceeded by a
consonant, an initial labiodental approximant v is firstly inserted. There are
indications that in the youngest generation of Frisian'speakers the
phonotactic restriction, which can be attributed to a filter that is also active
in Dutch, is somewhat loosened. Although some 18th-century spellings seem
to indicate otherwise, the beginning of the sound chonge must be dated at
the end of the 19th century. The impetus was language contact, and to be
more precise, the type of this contact-induced change is shift, which is fairly
uncommon in the Frisian language situation. The chonge started when Low
Saxon peat diggers became integrated into Frisian society, and as a result
of imperfect learning did not master fully those difficult Frisian diphthongs.
A second centre of chonge was at the language border, at first especially in
the south-east, where peat-digging also resulted in the mixing of
populations. In the course of the 20th century, the new forms rapidly spread
over the eastern part of the province, and today even a tendency of
extension beyond that area exists. The chances for further expansion are
even better since the initial social disapproval of the new phenomenon
seems to have mostly disappeared.
1. Ynlieding 1
De term "mfi1jearring" sriet tradisjoneel foar it utsprekken fan in segmint yn
1. De ynspiraasje ta dit artikel is mu yn 'e Grinzer doktoraalskripsje Rekkendei meifoar~
oardielen. Mouillearring: sprieding en oardiel fan Marja Kiers-Bevaart (2006). Ik tankje Marja tige hertlik foar it beskikberstellen derfan. Sunder har undersyksresultaten
hiene we gjin oanwizing han oer de resinte tastan. Tank ek oan Arjen Versioot en Wil~
lern Visser foar it bekommentariearjen fan in eardere kladde.
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'e omkrite fan it palatum, sis mar dat it der op del komt dat der by de realisaasje yn alIe gefallen watj-eftichs te hearren is. Allegearre ferskillende ferskyusels wurde woI finder de term beflapt, mar binnen de Fryske taalknndige tradysje is er eins spesifyk reservearre foar in lfidferoaring by de
opgeande twiIfiden, sjoch bygelyks Popkema (2006). Gearfetsjend is de
feroaring dizze: 2
(1)

/waJ > /jaJ
/wo/ >/jo/

Derhy feroaret de efterlike, bilabiale hea1fokaal w fan it earste part fan it
opgeande twilfid yn 'e mear foarlike healfokaaI j. De utspraak fan boartsje
wurdt sa [bjatsjo], en it wnrdfuort komt foar de hearen as [fjot].
It liket der op dat it Sipma (1948,60) west hat dy't as earste de term ("sanearnde mouillearring") foar it spesifike ferskyusel brflkt hat. It epiteton "sanearnde" wiist der oars al op dat Sipma sels ek net hielendal lokkich west
hat mei syn oantsjutting. Gjin niget dus dat oaren ek beswieren nei foaren
brocht ha. In al iere krityk op 'e kar fan 'e term is te finen by Van Coetsem
(1951,92). Him tiukt dat in oantsjutting as "dissimilaasje" mear op syn plak
is. Van der Woude (1979, 276) is ek net bot ynnaam mei de term ''mflljearring"; hy hie dy leaver ferfongen troch "palatalisaasje". Nettsjinsteande de
krityk is de term "mflljearring" sa njonkenlytsen dochs aardich ynboargere,
dat om praktyske reden haw ik der dochs ek mar foar keazen om him yn dit
artikel te hanthavenjen. Dissimilaasjes en palatalisaasjes binne op it lest ek

mear fan. Dat jildt fansels ek foar mflljearrings, mar it is aI sa dat elk dy't
wat thUs is yn 'e Fryske taalknnde mei de term ''mfiljearring'' langer fuortendaliks wol wit wer't it dan ocr giet.
Mflljearring is in llldferoaring der't tal fan nijsgjirrige kanten oan sitte.
Bygelyks de fonologyske, dy't yn paragraaf 2 fan dit artlkel it omtinken
krije sille. Der sit in fonotaktyske beheining oan, mar werom is dat, en jildt
dy beheining noch altyd? De datearring is ek problematysk. Der binne iere
staveringen meij ut 'e l8de ieu, mar dy Iykje net alhiel betrouber. It hat der
sels earder fan dat it ferskynsel noch mar in goed bUndert jier jong is, en dat
2. Foar it gemak wurdt de bilabiale healfokaal. yn Fryske wurdboeken meast notearre as
[\J]. hjir skreaun as w. Syn labiodintale maat, in rO,zer d@r'tde boppetosken by op 'e ftnderlippe set wurde, kriget de notaasje v. It giet derby dus bygelyks om it earste segmint
- fan wurden as wyn en wetter. It heallfid dat yn 'e Fryske wurdboeken meast as [ll oantsjut wurdt, wurdt hjir, ek wer foar it typografyske gemak, as} notearre.
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makket ek dat de fintjouwing derfan navenant noch goed nei te gean is. Dy
histoaryske en geografyske aspekten hinne it finderwerp fan paragraaf 3. It
bysflndere oan it ferskyusel is ek, dat it in taalkontaktfenomeen liket te
we-zen. en dan ek noch fan in foar it Frysk frij seldsume fariant. len en oar
wurdt yn paragraaf 5 behannele. Derfoar wnrdt yn paragraaf 4 noch yn it
koart neigien hoe't de lju op dizze feroaring reagearre hawwe. De reaksjes
hawwe net altyd gelyk west, sa liket it.
De lfidoergong is dan ek opfallend. As de sljochtweihinne taalbrflker
frege wurde soe nei dialektferskillen binnen it Frysk, dan hat dit ferskynsel
in moale kftns om nearnd te wurden. Yn 'e Fryske taaIkunde hat it fansels ek
wol it omtinken krige, mar it binne wol eins allegearre biten en brokken.
Der is, tinkt my, ferlet fan in stik der't ien en oar ris yn op in rychje set
wnrdt, narnstemear omdat de measle publikaasjes ek al wer fau jierren
herwaarts binne. Wat hjir op it aIjemint brocht wurdt, is dus mar foar in part
nij. Myn bedoeling is eins yn it foarste plak om ris te besykjen om in
yntegrale fyzje op it ferskyusel te jaan.
2. Fonologysk
In fonologyske analyze fan it ferskynsel mflljearring sil him idealiter om in
stikmannich aspekten bekroadzje moatte. Faaks noch it ienflUdichst is dy fan
'e feroaring sels. De w, as flnderdiel fan in opgeand twilfid, feroaret yn inj,
wyIst it oerbliuwseI fan it twilfid yntakt blinwt. De oergong liket net flnnatuerlik as wy witte dat beide segminten de'typyske healfokalen ut 'e Fryske
foneemynfintaris binne. Sil in w minimaal feroarje, dan leit de 6tkomstj dus
yn 'ereden.
In folle lestiger eigenskip dy't om in ferklearring freget is de fonoIogyske
omkrite. Alles wiist der op dat de feroaring him ynearsten beheind hat ta de
posysje nei bylflden dy't hielendal foar yn 'e mflle foarme wurde, gear te
fetsjen finder de term "Iabialen". Foar de ploffers binne dat de bilabiale
stimbawwende b en de bilabiale stimleaze p. Fierders falt fan 'e nasalen de
bilabiale m der finder. Fan 'e rflzers is de lahiodintale, slimIeaze f it
foarlikst; hy bewurkmasteret de oergong ek. De stimbawwende tsjinhinger
fan 'e f, de v, komt yn it Frysk oan it begjin fan in beklamme wurdlid net
foar, en komt hjir dus net yn 'e beneaming. In pear foarbylden:

(2)

boartsje
buorrel

>
>

bjartsje
bjorrel
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poarte
puollen
moanne
muorre
foar
fuotten

>
>

>
>

>
>

pjarte
pjollen
mjanne
mjorre
fjar
fjotten

By dit skift slute wurden oan dy't etymologysk mei in v begjinne:
(3)

woartel
woarst

>
>

wjattel
wjast

In apart gefal is wannear't it opgeande twilfrd oan it begjin fan in wurd
komt, dus as it net foarofgien wurdt fan ien of mear byluden. Foarbylden
binne:

(4)

oargel
>
oaljekoek >
hoanne

hoastje

>
>

vjargel
vjaljekoek
vjanne

vjastje

De foarbylden hoanne en hoastje ha yn 'e stavering wol in bylfrd h, mar se
hearre al yn dit rychje thus, omdat yn it Frysk in h foar in bylfrd weifalt, en
de w fan it opgeande twilfrd Iwal telt hjir as in bylfrd (sjoch Visser 1997, 63).
In tredde faktor dy't foar in fonologyske analyze fan porinsjeel belang is,
is dy fan 'e Jaite fan fintstean. It hat wol klearrichheid dat it ferskynsel syn
oarsprong hat yn 'e sudlike Wli.lden; sjoch deroer paragraaf 3. In
fonologyske analyze dy't by dat feit oansldt, soe dddIik de pree ha moatte.
Yn 'e rin fan 'e jierren binne der in stikmennich analyzen foar de
lfidsferoaring nei foaren brocht, al moat der al by sein wurde dat se net
a1legearre like fier utwurk.e binne. Sa sjogge Boersma & Van der Woude
(1972, 84) mfrljearring as in foarm fan assimilaasje fan plak:. It idee is dat de
foarlike begjinkonsonanten de efterlike w nei foaren luke, en dat sa in j
untstiet. Dat dat no krekt in j wurdt, wurdt net utlein, mar we meie hast wol

oannimme dat de auteurs yn 'e gedachten han hawwe dat it healfokaiyske
karakter fan w by de feroaring yntakt bliuwe silo Tsjin it idee fan dat nei
foaren skowen is op himsels net safolle yn te bringen, al is my earlik sein
net bekend hoe gewoan oft yn aare talen in aergong w>j mei sa'n
4

efterlizzende oarslrnk eins is. Wol jout de analyze gjin ferbining mei it
spesjale gebiet fan fintstean fan it ferskynsel. En ien fan 'e beide auteurs, G.
van der Woude, komt yn Van der Woude (1979) sels mei twa beswieren.
Foarst soene jo by labialen by de artikuIaasje allinne te Jaijen ha mei de
lippen, en sae de tonge dus frij weze om, "te gean en stean" der't er wol.
Neffens him makket it foar it makliker of dreger utsprekken neat dt hokker
heallfid oft nei in foarlik bylfid komt te stean, en dan soe dizze foarm fan
assimilaasje dus ek net folIe doel hawwe. Boppedat sae men nei dintalen,
dy't ommers ek in foarliker dtspraakposysje hawwe as j, Iikegoed in
foartitskowen fan w ferwachtsje meie, mar nei dintalen sjogge we hielendal
gjin mfiljearring.
Van der Woude (1979) siket it derom yn oarrewei. Hy mient dat we
earder te Jaijen hawwe mei in gefal fan fintrfining. By de w wurde de lippen
rune, wyIst de bilabiale byluden d.erfoar no krekt sunder roning utsprutsen
wurde. De oergong w > j sjocht er derom as in foech oanpassing oan it netrune karakter fan dy bylfrden. It is Iykwols mar tige de fraach oft sa'n fintrfining in bytsje reeel is. Ommers, oare bylfiden yn it dintale en gutturale
gebiet hawwe ek gjin rUne utspraak. En dochs wurde it gjin *kjarte djarren.
mar bIiuwe it gewoan koarte doarren. Likemin seit de fintrfiningsanalyze
wat oer it spesifike geografyske gebiet fan frntstean.
It mei miskien histoarysk sjoen wol wat apart neamd wurde dat de,
alteast yn myn eagen, beste analyze al yn 1970 publisearre is, en dat boppesteande lettere publikaasjes derek hieIendal net op yngeane. Faaks dat de
titel fan it oanbelangjende artikel - "Toppenhdster konsonantyske bigjingroepen" - ek net fuortdaliks Iju op it idee brocht hat dat dat in opIossing
bringe sce foar in probleern dat earst en meast mei de Walden assosjearre
wurdt, en it moat ek sein wurde dat ien en oar yn it artikeI eins ek wat yn it
foarbygean troch auteur G. van der Meer presintearre wurdt. It is oars net sa
dat Van der Meer (1970) hielendal oer de kop sjoen is. J. Hoekstra (1982)
en Visser (1997) en (2002) nimme syn analyze yn grutte halen oer.
Foardat ik neier op Van der Meer syn artikel yngean, moat miskien earst
noch wat sein wurde oer de omstannichheden deI't mfiljearring him ynear~
sten by foardocht. Der is narnmentIik mear oer te sizzen as dat de feroaring
hlkeld begUn weze soe - sjoch de neikommende paragraaf - by net-Fryske

feanarbeiders. Hof (1933, 10) merkt al op:
"Friesche kinderen zeggen vaar botitsje, spelen, bu6rren, buren, (...)
aanvankelijk meest btitsje, borren, enz., en vervolgens soms nog een

tijdlang bjtitsje, bjorren, enz., en pas daarna het rechte.

De
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kinderuitspraak duurt te langer, naannate de kinderen meer onder
onfrieschen invloed staan."

-- "Boarne!"

-- " Ja, krekt: bjarne, a'k dat nou maer met wear kwyt raek foartyd, sieu
.
je! De kealen bjarne ... krekt!"

Fokkema (1940, 143) konstatearret ek dat bem yn 'e earste taalwinuing
muoite ha mei it opgeande twillld mei w:
"Merkwaardig is dat kinderen die de phoneemverbindingen Ua bijv. in
boartsje "spelen" nog met meester zijn de avervangen door j"

En fin6fhinklik komt Van der Meer (1985, 47) up itselde ut:
"I know from personal recollection that sometimes small children use
such and other similar forms as well, even outside the present-day [j]
area. Usually such 'mispronunciations' disappear due to the corrective

influence of adult speakers"
Yndied betteret soks fansels by de measte berntsjes wol oer, mar as it

Fryske taaloanbod oan 'e krapperein komt, dan koe sa'n wize fan
utsprekken ek wol hingjen bliuwe. Hof (1949, 82) jout it foarbyld fan in
skippersMshlilding mei njoggen bern, dy't hyltyd mear it heil om utens
socht. Yn 't earstoan kaarn it spnl noch hiel geregeldwei yn Frysllin, en
derbilten waard meast ek omgien mei oare Fryske skippersfarnyljes. Mar dat
mindere hyltyd mear, mei as gefolch: "de jongste fjuuwer fan 'e njoggen
bern, nou al minsken fan 25 ta 32 jier, habbe noait oars hwat sem as

bjdtsje".
Mar net aIlinne by earste taalwinuing docht it ferskynsel him foar.
Boelens (1958, 154) merkt yn in noat op:
"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" vour "boartsje".
En ek nei de bemetiid jout it opgeande twilild swierrichheden. Hof (1903,
48) jout in moai ferslach fan in kritejiln yn Holllin, as in "Sneker meiske" op
moat by in toauielutfiering fan 'e pleatslike Fryske krite. Har wurdt troch de
regisseur moed ynsprutsen. al hoecht it fanke oars mar ien sin te sizzen:
-- "la, jo kenne wel wat segge, maar met dat slimme woard korn ik. grif in
'e war; hoe is 't oek hast wear: barne, ne bjarne, borne .....
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Hof (1949, 81) en .yan der Meer (1970, 40) wize der op dat yn syn
a1gemienens opgeande twililden, benarnmen dy mei w, lestich ut te sprekken
binne. Der is Iykwols wol in ridlik a1ternatyf om der oan te fintkommen. De
taalbrfiker kin narnment1ik utwike nei v, de approksimant sa't er dy ek kin as
it earste segmint fan bygelyks de wurden wyn en wetter, sjoch Visser (1997,
62) foar neiere bysilnderheden. Van der Meer meldt dat Friezen, yn a1le
gefal dy yn Toppenhuzen, dat ek op grntte skaal dogge. En der net a11inne,
kin wol sein wurde. It ferskynsel is oars ek aI in setsje oan 'e gong. Siebs
(1901, 1251) koustatearret aI "Schwanken" yn 'e begjinkloften kw-, sw- en
dw-. It ferskynsel kin ek wol Ofnommen wurde oan 'e notearrings yn byg.
Boelens & Van der Woude (1955), mar in geografysk patroan is der net
makIik yn te finen. We moatte ut de gegevens hast wol konkludearje dat
ferfanging fan w troch v him oer de hiele provinsje wol foardocht. Coheneu-dy (1959, 119-120) nearne de posysje nei ItJ of Id! as typearjeud foar in
bilabiale utspraak fan 'e Iw/, en it wurd twa is ien fan 'e foarbylden dy't
troch harren jiln wurdt. Datselde wurd twa is ek Offrege troch de FAND', op
basis fan dialektopnarnen dy't makke binne yn 'e tachtiger jierren. Mar dan
docht bliken dat de bilabiale utspraak yn dat wurd yn 'e minderheid is; de
measte plakken bawwe it foneem labiodintaal. In dudlike geografyske
spried is lit dizze gegevens oars ek wer net te heljen.
Dy oergong koe grif namste makliker omdat v en w as utspraakfarianten

fan ien foneem oanfleld wurde; sjoch bygelyks Van Coetsem (1951) en Van
der Meer (1970):De ferfanging fan w troch v sit oars aI in grins oan. Van
der Meer fynt ut dat nei labialen en labiodintalen dy feroaring net plak fynt;
der bliuwt de bilabiale w by de Friezen gewoan yn wezen. It liket der dus
op, ciat der in behindering leit op it utsprekken fan v nei dy labialen. Visser

(1997), dy't de feroaring yn 'e utspraak ek net ilntkaarn is, beargumintearret
dat mei de oergong nei in labiodintale approksimant der ek in skaaimerkferoaring fan [+voc] nei [-voc] west hat. Mei it ferfallen fan it fokalyske skaaimerk sce it segrnint yn 'e canset fan 'e syllabe komme te stean, mar sa-

dwaande kaarn it ek yn it berik fan in troch him oannommen filter, dat
ynhiildt dat twa labialen yn 'e oanset fan in syllabe opkeard wurde. Dat filter
3. Fonologische Atlas van Nederlandse Dialecten. It Fryske part derfan is (noch) net
blisearre. Tank dSrom oan Arjen Versloot foar it beskikber stellen fan 'e gegevens.

pu~
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nimt er oars min of mear aer fan Baaij (1995, 37), dy't inselde filter faar it
Nederllinsk apstelde.
Friezen kinne dns frij maklik mei dat filter k1ear kamme: se h§ld" har nei
dy labialen by har §ldbewende w, en dan is it filter damwei net fan
tapassing. Net-Friezen dy't de taal oanleare walle, bawwe it hjir Iykwols
dreger. De bilabiale w sit ornmers net yn har systeem. Salang't se gjin

foargeande labiale konsonant tsjinkamen. koene se sfinder beswier oerstappe
op v. Mar nei labialen ferfalt dy maag1lkheid. Se krije derta gjin stipe ut it
Frysk, mar ek net ut it Nederllinsk, want der jildt it filter ommers ek. Yndie
besteane der yn it Nederllinsk wol wnrden as kwaad of dwars, mar
begjinkombinaasjes as pv-, bv- of mv- fintbrekke.
Omdat v dus ap dat plak net kin, en w uet yn har systeem sit, moat der
wat oars utffin wurde. len moaglikheid is om de healfokaal mar melendal
falle te litten. Der bliuwt yn dat gefal in mauoftong oer. Yn 'e oaubellings
hjirboppe binne we der aI foarbylden fan tsjinkaam: [batsjo] foar boartsje,
[boron] foar buorren, [bano] foar boarne. Van der Meer (1970, 42) wiist
bygelyks ek op 'e utspraak [mandi] foar moandei. En J. Haekstra (1982, 49)
jont de foarbylden [far] (joar), [varknm] (Woarkum) en [smarx] (smoarch).
Visser (2002, 242) jont noch mear foarbylden, ek mei Iwal, Iykas [mojka]
(muoike) enfottelje, dat wal utfuotteije komme moat.
De aare strategy is om de bealfakaal wal te beh§lden. Fanneed wurdt dan
utwykt nei de oare healfakaal, de j. Van Coetsem (1951, 92) sjocht saks as
in dissirnilaasjeferskynsel. Yndied leit de labiodintaal v wol mel ticht by de
labiale m, p en b, of de sels hast idintike f De oandriuw ta dissimilaasje kin
dns yndied wol ris de djippere oarsaak fan it filter weze' Neffens Van der
Meer (1970, 42) kin dy kar foar in j, njonken de natuerlike bealfokale
sibskip, ek nochris besterke weze trach it feit dat j mm yn it Frysk
a1dermaklikst mei oare bylfiden kambinearje lit. Yn dat ferblin, sa sae ik der
oan tabea1<je wolle, is it ek net fimnooglik dat net-Friezen bylfidkombinaasjes meij foar typysk Frysk ferslite siIle.
De analyze hjirboppe liket wol aardich plausibel. Lykwals, de behanneling
4. De restriksje dat IwJ net foarkomme mei nei labialen, jildt ek foar it Ingelsk. Der skynt
oant no ta noch gjin efterlizzende oarsaak foar fUn te wezen. in resinte publikaasje as
Kager (2007, 11) betitelesearret him alteast eknoch as ''toevallig''. Miskien sce it yn-

died de muoite wurdich weze om it te sykjen yn 'e rjochting fan persepsjeswierricbhe~
den. Beide konsonanten wurde foar yn 'e mOle makke, en mooglik smyt dat in lestich
aktlstysk synjaal op.
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yn 'e Iiteratuer hat mm eins beheind la mfiljearring nei de bylfiden p, b, m eu
w melendal aan it begjin
fan in wurd stiet (oargel, oaljekoek), nei in etymalogyske h (hoanne,
hoastje), en nei etymalogyske w (woartel, woarst). Hoe maatte we der de
milljearrings ferkleaJje? Yn it leste gefal, dat mei de etymolagyske w, is it
net sa'n probleem as dy w krekt sa utsprutsen wurdt as oare anlaut-w's yn it
Frysk, dus as v. Yn dat gefal ha we te krijen mei de labiodintale
approksirnant, en dy labiodinlaal leit, krekr as de begjin-j yn in wurd as
fuort, yn it berik fan it filter. De utspraakkambinaasje vw- sae sa opkeard
wurde, en de taflecht vj- leit dan wer yn 'e reden. We krije a1sa utBpraken as
[vjatol] foar woartel en [vjast] foar woarst. It is sels sa dat as w ferfongen
wurde soe troch v, dat dan twa idinitike ileminten fuort efterinoar kamen te
stean. Is milljearring wier in dissirnilaasjeferskynsel, dan saene men it dus
wol earst -en meast yn dizze omkrite ferwachtsje. En yndied, sa't ut 'e
tabeakke by dit artikel op te meitsjeu is, binne woartel en woarst de wurden
ut 'e enkete yn Kiers-Bevaart (2006) der't it meast yn mfiljearre wurdt.
Lestiger leit it mei wurdeu as oargel en oaljekoek. Dy wurden bawwe
brekking, en dUB komt w der foaroan te stean. Oergong nei v sae [vargol] en
[valjoknk] opsmite maatte. Dy utspraak komt yndied wol foar, mar
milljearriug Iikegoed. In konstellaasje mei inkeld in inisjele w, ek aI is dy
aergien op v, wurdt Iykwals net dutsen troch it filter. As dizze wurden har
aan it filter Mlde moatte saene, dan me der dus foar w nach in labiaal of
labiadintaal ynsertearre wurde moatten. Ynsersje fan in bylfid soe yndied
net melendal apart weze, omdat de ideale syllabe krekt mei in bylfid begjint,
sjach bygelyks Clements & Keyser (1985). In wurd as oargel [wargel]
begjint ommers mei in [+fokalysk] elemint [w]. Visser (1997, 64) wiist der
op, dat as der in [Cfokalysk] segrnint foar set wurde maatte soe, dat dan v,
dat lfidmjittich it tichtsteby sit, it meast yn 'e reden leit. Teoretysk soe dat
dus in kloft [vwarygl] opsmite moatte, en dat soe dan lykop mei wurden as
woartel. wer lcreas oan it filter foldwaan. En soks is yndied wat Fokkema
(1966, 135) kanstatearret dat yn it Frysk bart. Hy apstrewearret it
faarkammen fan in begjinkloft [vw-], "in wmch the bilabial w is preceded
by a labiodental lvf'. Van Caetsem (1952, 55) wiist der ap dat it fintstean
fan dy k1aft sa ek in aanpassing oan it Fryske lfidsysteem is. Deryn kamt w
ommers as begjinsegmint net foar. We fine w oars ek allinne mar nei in
konsonant, ofwoI yn §ldere kloften nei It,d,s,kI, ofwol yn nije kloften dy't
trach de Nijfryske brekkiug fintstien binne.
Wurden mei in etymalagyske inisjele h soene no ek yn dat mal passe kin-

f. Dernjonken fine wy Iykwols ek mfiljearriug as
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ne, allinmch mei dit ferskil dat de h noch weifalle moat. In h kin yn it Frysk
allinne mar foar in wiere fokaal stean. Histaarysk is de h foar bylftden yn it
lette Aldfrysk al ferdwftn (sjoch Nijdam 1999). As in h troch brekking foar
in heallftd komt, dan ferdwynt er ek, ferlykje bygelyks ek wurden as hjir
[jIr] en-hearre [jaro]. Yn wurden as hoanne en hoastje delearret er dus
likegoed. en dSrnei bliuwt wer in begjinkloft wa- oer, der't dan wer in
insjele v by ynsertearre wurde kin.

Hjirboppe is mfiljearring beskreaun as in lfidoergong, dus as in proses der't
it iene lftd yn ien flap ferfongen wordt troch in oar. Sa is it der nei aHe
gedachten yn 'e praktyk fan it taallibben Iykwols net hielendal om en ta
gien. Wy krije fan dy praktyk wat te sjen fia Boelens (1958) en KiersBevaart (2006). Baelens docht ferslach fan in enkete dy't yn 'e fyftiger
jierren 6fnommen is yn 'e Wm.den en der't hyltyd fjouwer wurden by
6ffrege binne: boarst, hoanne, muorre en fuotten. Kiers-Bevaart hat noch
folle mear wurden offrege, en ek mei oare as labiale oansetkloften; har list is
te finen yn 'e taheakke by dit artikel. Wat by beiden opfalt, is dat
miiljearring in diffUs proses is. Dat wol net sizze dat der net sprekkers weze
kinne dy't altyd mftljearje der't it mar kin, mar har oantal moat in
minderheid weze, en dat si! by it yn gong kommen fan it proses alhielendal
sa west hawwe. Wat dat oangeande binne de data fan Boelens yHustratyf.
Fan 'e 164 persoanen der't mftljearring by foarkaam, wiene mar 37 dy't it
yn alle fjouwer wurden diene. As foarbyld mmme we de sm sislju ut
Waskemar (notaasje justjes oanpast):
man 48 jaar:
Yr. 20 jaar:
man 63 jaar:
man 53 jaar:
vr. 23 jaar:
Yr. 10 jaar:
Yr. 15 jaar:

vier stijgende tweeklanken
vier stijgende tweeklanken
boarst
heanne
muorre
boarst
vjanne
mjoITe
bjarst
vjanne
mjoITe
bjarst
vjanne
mjorre
bjarst
vjanne
mjorre

fjotteu
fjotten
footten
footten
fotten

Wat lit dit steatsje opmakke wurde kin, is dat mftljearring yndied mear foarkornt by de jongere generaasje, ek aI rint dat ek noch wol ris wat trochinoar.
Nijsgjirriger is dat mftljearring net oer de hiele liny yn ien kear trochset.
Twa fan 'e sm ynformanten hillde noch lest Oan it aide systeem, en fjouwer
fan 'e fill dy't al mftljeaIje hawwe dochs ek nach altyd ien fariant mei it

lllde opgeande twilftd. En treds kin ut dit steatsje, mar ek ut Kiers-Bevaart
har tabel, opmurken wurde dat der in tendins is dat mftljearring by Iwa/
mear foarkomt as by Iwo/. In soartgelikense konkluzje kin ek lutsen wurde
ut in meidieling fan in kweekskoallelearliug oer de tastiln yn Sigerswillde,
aanhelle yn Hof (1949, 104):

''Vooral de jongere generatie zegtfj6tten enz. Ondertussen zijn er cnder
de jongens en meisjes die wjanne en mjanne heel gewoon vinden, doch
opvliegen als je metjj6tten en mj6rre komt!"
In ferklearring foar it feit dat vjo- minder maklik ftntstiet, soe weze kinne,
dat it der op liket dat Iwol gauwer utwike kin nei 10/, sjochfotten yn 'e Waskemarder gegevens hjirboppe, mar ek litspraakfarianten as borlju (= buorIju),forje (= foOIje) en morre (= muorre) binne gongber. Wat dat oangiet
wurdt in moanne dochs minder maklik in manne, lit stean dat in boarst gau
iu barst wordt. Dan wurdt nach earder in 101 foar kar nommen. Op 'e kaarten fan boarst en hoanne yn Fokkema & Spalu van der Hoek (1967) komme
de foarmen /bost! eu /honol yndied foar justjes eastlik fan It Hearrenfean,
mar soks kin, sa't dy kaarten ek suggereaIje, ek in oenin fan it SUdhoeksk
weze. 5
Oan 'e oare kant jouwe de grutte ferskillen yn oantallen mftljearrings yn
Kiers-Bevaart har list ek iu fertekene byld. Der binne ferskillende oarsaken
werom oft dy ''fersmoarge'' is. Sa kiune oare dialektysk.e foarmen it mfiljearringsgebiet ynkriuge. Benammen de sudlike Walden kinue farianten ha
der't mftljearring domwei by limnooglik is. Neffens Hof (1933, 169) hat
foarke de litspraak [fOrko] aant boppe Drachteu ta. Deselde docht ek troch
(side 267) dat fuort "in de grootere dorpen van het Oosten, als Drachten,
Beetsterzwaag en Gorredijk" de utspraak [f6t] hat. Fierders kinne der
ynterferinsjefoarmen ut it HoHmsk trachhinne spylje. Bygelyks [orgol] by
oargel, [form] by foarm, of [po.ot] by poarte. Eu ek net te ferjitten, KiersBevaart rapportearret dat goou worden yn har Fryske foarm by ynformanten
ftubekend weze kinne, Iykas spuonnen, utpuolje of oaljekoek. It makket dus
meiiuoar dat har list foar mftljearring sels iu te negatyf byld jout. Lju dy't yn
potinsje mftljearje, dogge dat as de gelegenheid him foardocht faker as dat
de list no suggerearret.
Likegoed is ut Kiers-Bevaart bar list dochs ek wol te heljen dat
mftljearring hjoeddedei noch altyd in difms ferskynsel is. Dat moat ek wol
5. Sjoch oer soksoarte foarmen Versloot (2002).
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as fan 'e enketearre lju mar leafst 483 persoanen oanjouwe dat se wol ris
mUljeaIje, wylst it word dat de heechste skoare hat, woartel, net fierder
komt as 315. In moai poarsje wurden sit mar by likernoch de helte fau 'e
mUljearders. en oaren skoare noch leger. Ut 'e list is ek of te nimmen dat de
ut 'e literatuer bekende beheining ta de posysje nei labialen noch altyd jildt.
De wurden mei de bebeining sa't dy hjirboppe beskreaun is, sitte ommers
allegearre kreas boppeoau de list. Alliune it wurd bluodderich slagget it om
him yn 'e stort fan 'e reguliere gefallen yn te kringen.
Bluodderich hat in frijwat komplekseoausetklofi, mei twa gewoaue bylilden (bl-) foar de healfokaal. Oau wurdeu as bruorren, sloarderich en
skoarstien, dy't navenaut dau ek noch heech yn 'e list steaue, soe miskien
ofuommen wurde kinne dat in komplekse oausetklofi yndied milljeaning
befoarderje kinne soe. As hjir mear te r&len is as it bleate tafal, dau link ik
dat der mooglik yndied wat oars meispilet. Dat is ynfloed fau it Nederlllnsk,
of alteast it ilntbrekken fan Nederllinske stipe foar in oare oplossing as
mU1jearring. It Neder1§nsk hat naromentlik wol !dofien mei in labiodintale v
nei k (bygelyks kwaad), d (dwars) en t (lwintig). De s, yn 'e foarm fau syn
stimhawwende tsjinhinger z (zwerm), soe hjir ek by teld wurde kiune. Mar
nei I, r, n en winliken ek g, hat it Nederlllnsk gjin v. Mei oare wurden, as de
Fryske taalbrilkers in alternatyf sykje wolle soone foar de w nei dy bylUden,
dan stipet it NederHinsk bar net om in v te kiezen. Der si! sadwaande
makliker foar in j, en dus foar milljearring keazen wurde. Faaks dat derom
njonken bluodderich, bruorren, sloardetich ek good, noartsk en roast it
navenant goed dogge. En as we de riddenearring oerbringe nei hiele kloften
dy't yn it NederHmsk net mei v kinne, clan passe yndied skoarstien, skuon en
stuollen ek yn dat rychje. It Nederlllnsk hat ommers gjin !dofien mei stv- en
mei skv- (ek net mei in parallel sxv- «schw-»). Dat de list Ofslut mei de
wurden doaske, toanbank en doarp, der hoege we us dan net mear oer te
fernuverjen. Der binne gjin labialen mei anneks, en it NederHlnsk hat de
!dofien dv- en tv- ek.
Yn Kiers-Bevaart har tabel is yn 'e twadde en tredde kolom in opspjalting makke neffens iUdens fan 'e meidogger oau 'e enkete. As we dy
kolom ferlykje mei dy fau 'e lju boppe de tweintich, dau kiune we konkludearje dat hjoedddei mU1jearring bilten it labiale berik yn it opkommen is.
Der is dus in fonologyske utwreiding, en dy begjint by de jongerein. Net dat
dat hiel hurd giet, mar de tendins is der dudlik wo!. 6
6. Noch wer fierder geane dy sprekkers dy't mmjearje op plakken d~r't dat etymologysk
hielendal net kin. Jacob van der Vaart die my de waarnimmings troch fan in famke ut
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Dat dy tendius der is, is ek wol te begripen. De fonetyske needsaak ta utwreiding bilten it labiale gebiet mei dau faaks net gmt of sels hielendal
ofwezich weze, it is fansels wol sa dat troch de lfidferoaring it "paradigma"
no opspjalt is: in part hat valo en in part hat jalo. Soks soe in reden ta
lykstriken weze moatte. Dan 'e oare kant binne der ek reden om oan te
nimmen dat dat net sa hurd rinne sil. Jen is dat we, sa't we sjoen hawwe,
oannimme meie dat v en j dielutmeitsje fan 'e oanset fan 'e syllabe. Omdat
a en 0 fauwegen har fokaal karakter automatysk ta de keam hearre, makket
de kombinaasje v c.q. j mei a c.q. 0 gjin fonologyske ienheid mear ut. It
wurdt "paradigma" is &rom hjirboppe mei Ijocht tusken skrapkes set. In
oare reden soe weze kinne dat de oarspronklike opgeande twilfiden it
resultaat binne fau brekking, en dat is fau himsels al in ilnregelmjittich
proses (sjoch bygelyks Tiersma 1983 foar in yndruk). Men soe oauninnne
kinne dat in bytsje ilnregelmjittichheid der by dau mak1iker akseptearre
wurdt. Mei oare wurden, it is dus ek wer net sa hie1e nuver dat de
utwreiding fau mU1jearring bilten it labiale gebiet mar hiel stadichjes giet.
3. Histoarysk en geografysk

As wy inkeld Ofgeaue soene op 'e stavering, dau soene we ta de konkluzje
komme moatte dat de mU1jearring al yn 'e 18de ieu opkaam is, dus eins tagelyk mei it opkommen fau 'e Nijfryske brekking sels. Vau der Meer (1985,
46-48) hat staveringen fUn as vjotte (~fuotten), hjodde (~huodden), vjort (~
fuort), hjonne (~hoaune) en bjonne (~boame). Guon binne fau de skriuwer
Bemardus Fabricius, en dy kaam fan Drachten, dat no midden yn it
mfiljearringsgebiet leit, dat dat soe in ekstra oanwizing weze kinne.
Soksoarte staveringen karnen nei it Midfryske tiidrek ek noch wol foar.
Miedema (1968, 18) nearnt ut in hauskrift fau in Skraarder feedokter fan
1849 foarmen as bjorst (~ boarst), bjastin (~ boarsten), vjorholle (~
foarholle), mjantop (~moautop) en mjoat resp. mjat (~moat).
Dochs moat der wol tige hoeden mei sokke staveringen omgien worde.
Bygelyks omdat de skriuwers ek fau bilten it itige mU1jearringsgebiet wei

Ntjhoarne, dat ferklearre dat se sa wjarrich (= 'wurch') wie, en fan in man ut Donkerbroek dy't it altyd oer mjosken (= 'mosken') hie. It earste foarbyld leit noch sa heal en
te heallen yn 'e reden as de dialektyske fariant warch mei in inisjele bilabiale w
l1tsprutsen west hawwe soe. Dy mjosken kin allinnich mar besk6ge wurde as in fier
trochsleine oergeneralisaasje.
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komme; sa leit Skraard' der in moal ein Of. Van der Meer jout fan deselde
Fabricius ek de staveringen schjon (= skuon), schjolle (= skoalle) eu
schjoerde (= skuorde). Dat binue, nei in 1kI, no net fuortdaliks konteksten
der't men mfiljearring ferwachtsje soe. En dy Skraarder feedokter hat ek
schjor (= skuor) en schjord (= skuord), en demjonken ek kljatsek (= kloatsek) en njostergatten (= noastergatten). Boppedat wize Van der Meer en
Miedema der beide op dat har skribinten net konsekwint binne. Njonken de
njostergatten hat de Skraarder bygelyks ek noastergatten, en we fine by him
ek de foarm schorrin (= skuorren), dus sfinderj. Hoewol't Hoekema (1968b,
304-305) wol wat yn dy aIde j-staveringen liket te sjen, moatte wy nei myn
betinken, mei Miedema en Van der Moor en yn bar sok ek J. Hoekstra
(1988,49), dfuom dochs wol finderstelle dat efter dy staveringen net sa Iyk
in j-utspraak sliket. In Iytse slach om 'e earmtakke bliuwt derby fansels
nomt ferkeard, mar it sil yndied wol earder sa west ha dat de oanbelangjende
skriuwers yndertiid op har eigen wize besocht ha om dat lestige opgeande
twilfid mei syn inisjele W op papier wer te jaan. En derby is it fansels ek wer
net tafallich dat dy iere skriuwers op in j utkamen. Dy bfitenwenstige staveringen binne in ekstra oanwizing dat w enj nau besibbe binne.

Dat dy iere staveringen hast net tebek gean kinne op in wier l1tsprutsenj, kin
ek ilfnommen wurde oan 'e earste dialektftndersiken dy't yn Fryslan holden
binne. Yn 'e 19de ieu sjogge wy der nannnentlik noch gjin spoar fan. Yn
Halbertsma syn oantekenskriften fine wy neat dat wiist op mfiljearring, ek
net op 'e siden 445-448 dy't er yn hanskrift B spesjaal oan it dialekt fan
Oerterp wijd hat (sjoch Van Dellen en Hoekema (1999) foar in utjefte). We
sjogge dfu bygelyks de pleatslike foarmen mendei-to-moarne, oalje-kiiken,
moike en de bu6rde op de roak sette 'de board op de rok naaien'. As der yn
Oerterp wier wiidweidich milljearre west hie, clan hie ciat in tfik waarnimmer
as Halbertsma dochs opfalle moatten, sae men sizze. Itselde kin sem wurde
fan Siebs (1889), dy't finder oare yn Bakkefean en DamwaId west hat.
Tanksij de taaldatabart!< fan 'e Fryske Akademy is der in yngong op syn
westerlauwerske dialektfoarmen, mar by wlll'den as moanne, hoastje, fuorje
en huodden is der neat fan in j te bespenren. Datselde jildt foar de enketen
fan it Aardrijkskundig Genootschap fan 1879 en fan 1895 (mei bygelyks de
plakken Bakkefean, Beetstersweach, Burgnm, DamwaId, De Rottefalle en
SurhUsterfean). Sa hat dy fan 1895 it wurd huodden, mar nearne ferskynt in
j yn 'e opjeften.

De earste dialektolooch dy't it ferskynsel notearre hat, is Jan Jelles Hof.
We ha him hjirboppe al oanhelle yn ferban mei de utspraakswierrichheden
fan it "Sneker meiske". Opfallend yn dat stik ut 1903 is lykwols dat Rof ien
en oar net ferbynt mei de utspraakgewoanten yn in beskate geografyske kri00. Dat kin komme omdat er der domwei net fan op 'e hichte wie - fierderop
haw ik oars oanwizings dat dat wol sa wie -, mar it is ek hiel goed mooglik
dat it ferskynsel sa oan it begjin fan 'e tweintichsoo ieu noch opkomme
moast, of dat it geografysk sjoen noch net folie foarstelde. De geografyske
diminsje is troch Hof sa't it liket pas foar it earst notearre yn ien fan syn beide dialektologyske oantekenskriften. Dy binne u1jfin troch Van der Veen,
Versloot en Rypma (2001), en hja rftze de tiid fan fintstean sa rftchwei op 'e
tweintiger jierren (s. xvii). Op side 13 fan har utjefte stiet in kaartsje, mei in
moal ticht opnamenet, en de utkomst is dat seis plakken de foarm [bjatsjo]
ha. It binne Drachten, De Gerdyk, De Tynje, De Knipe, It WaId en Mildam.
It kaartsje is eins slim iensidich - allinne de WaIden binne sa't it liket foar it
wurd ilffrege -, dat it hat der alles fan dat it Hof ek spesjaal om 'e mftljearring te reden west hat. It kaartsje is net opnommen yn syn Friesche Dialectgeographie (Hof 1933), miskien omdat er net hiele Fryslan ilffrege hat.
Mfiljearring wordt Iykwols wol neamd yn it ynliedende haadstik by dat standertwurk (s. 10), en der wurdt it ferskynsel situearre "in de laagveenstrook
C...) van Heerenveen tot Drachten", dus frijwat oerienkommend mei de
gegevens ut syn oantekenskrift. In Iyts tweintich jier letter, yn Hof (1949,
84), is de krite fan syn persoanlike waarnimmings utwreide mei Appelskea,
Raulerwyk en De Wylp. En in yn itselde artikel (s. 85) oanhelle briefskriuwster rapportearret it ek fan AId- en Nijhoame en Aldskoat, "en ik
denk in de hele omgeving fan Herenveen hoor je dat nou".
Yn 'e tiid fan'ne! de oarloch komme der nije dialektenketen, metoadysk
ek oars as dat Rof operearre, dy't sa't it liket foaral op syn eigen waarnimmings ilfgie. Sa is der fansels de RND foar Fryslan (Boelens & van der
Wonde 1955). De resultaten fan 'e opnamen, dy't stannne ut 1950-1951,
binue handich gearfette troch Boelens (1958, 157). Allinne it word voeten
yn sin 69 jout in pear resultaten, mar de mftljearre utkomsten binne beheind.
De foarmfjotten wurdt allinue mar opjfin troch jonge ynformanten ut Drachten, Nijbeets en Jobbegea, dus eins wol wer oerienkommend mei it stidwaIdske gebiet dat we oant no ta tsjinkaam binne. Boelens liket oars ek wat fernuvere te wezen dat it itndersY:k net mear opsmiten hat as dizze "weinige
gegevens". Him tinkt, "deze monillering (hooft) zich sedert 1951 snel ver-

7. Of faaks justjes foarsichtiger: Wo.nseradiel. Sjoch hjiroer Hoekema (1968a).
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spreid. Tegelijk met de bromfietsenzegen, die FriesIand ook vanuit deze
streken ten deel is gevallen".
Dat dy opkomst der Iykwols al foar 1951 wie, hie Boelens witte kinnen
ut in artikeI der't er sels nei ferwiist: Hof (1949). Dy besprekt nanunentlik
ek in omfrage dy't H.K. Schippers yn dat jier by syn learlingen fan 'e
Drachtster kweekskoa11e dwaan litten hat. De antwurden komme dUB ek ut it
rekrutearringsgebiet fan dy skoalle, en dat betsjut dat se net noardliker geane as Droegeham, net eastliker as De Wylp, net westliker as Nijbeets en net
sUdliker as De Gerdyk. As men Hof syn werjefte fan 'e antwurden (s. 103105) sa neigiet, dan fait op dat mfiljearring yn 1949, en dan benanunen by
de jongerein, al yn in moai gmtte krite om Drachten hinne trochkrongen is.
Allinne de doarpen yn it noardwestlike kwadrant (AIdegea, Nijegea, De
Pein, De Rottefalle) Iykje der oardich frij fan bleaun te wezen.
Fiif jier letter moat de Drachtster omfrage noch ris oerdien weze. mar no

ek mei de kweekskoallen fan Dokkum, It Hearrenfean en Ljouwert yn it
bi1n, en diskear organisearre yn it ranit fan it WaIdewurk fan 'e Fryske Akademy (sjoch Fokkema & Spahr van der Hoek 1967, 20-22). Fan dat ilndersyk is ferslach dien yn Boelens (1958). Sa't we al sjoen hawwe, binne der
fjouwer wurden Mfrege. De Drachtster gegevens fan 1949 wurde eins wer
fierhinne befestige, mar boppedat docht no bliken dat winliken de hiele sudlike Wiilden milljearje. Nei it noarden ta binne der no ek ynsidintele opjeften
ut BlauferIaat (by Stynsgea) en sels ut IkkerwiiId. It noardwesten jout neffens de bylevere kaart in begjin fan milljearring, no ynk.lusyf Burgum en
sels Lytse Geast. Plakken der't allinne mar milljearre fcarmen weikomme.
binne Appelskea, Easlerwiilde en De Tynje.
Yn 1959, sa fait le begripen ut Fokkema & Spahr van der Hoek (1967,
22-23), binne de gegevens fan 1954 noch ris wer oardolle, hjir en der geografysk, mar ek neffens iiIdens fan 'e ynfOl'IlllUlten. Dat hat uteinlings syn
delslach run yn de Taelatlas fan de Wl'Ilden, in foar it ilndersyk nei de milljearring tige wichtige utjefte. De atlas jout twa heldere kaarten, fan boarst

(kaart 9) en Iwanne (kaart 10), dy't op s. 38-41 neier bekomntintariearre
wurde. De kaarten wike eins net bot fan 'e eardere befinings 6f, of it moast
a1 weze dat de hoeke Bfttenpost-De Westereen no ek dudliker mei liket te

dwaan. Yn 'e noardwestkwadrant boppe Drachten is it mei de milljearring
noch altiten eameltsjes. Fone wichtiger yn dizze pubIikaasje is eins dat de
resultaten better utspjalle binne neffens generaasjes. Derby binne 30 en 60
jier as grinzen naam. Sa'n wize fan presintearjen kin in oanwizing jaan oer
it untstean fan it ferskynsel.
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As we de dialektilndersiken sa efterinoar lizze, dan fait op hoe fluch oft it
ferskynsel him wreide hat. Wie it yn 'e tweintiger jierren - Mgeande op Hof
syn oantekenskriften - noch mar oanwezich yn in Iyts gebiet sa rUchwei
noardeastlik fan It Hearrenfean, dan is it yn in tritich jier al oer in gmt part
fan 'e WiiIden trochkrongen.s De fraach is no, yn hoefier oft de dialektilndersiken ek wat neiers sizze kinne oer it untstean fan mmjearring, en benammen oer de fraach hoe en werom oft dy taalferoaring him yn 'e WiiIden oppenearje koe. Yn 'e foarrige paragraaf kamen we der op ut dat milljearring
benammen untstiet by taaIwinning, earste of twadde. By earste taalwinning
wurdt de "£later" letter almeast korrisearre, of omdat de alden de bem der
bewust op wize, of omdat it bem domwei it goede foarbyld begjint te folgjen. Of sa't Hof (1949, 81) it formulearret, "se habbe hast allegearre de goede utspraek al intere, foar't se op skoalle komme".
By twadde taalwinning ha we oarstaligen nedich dy't Frysk begjinne le
praten. Yn 'e lileratuer oer milljearring binne mar leafst trije skiften fan Iju
oanmurken dy't as oansetter fan it proses sjoen wurde kinne soene. We
kinne harren op 'en koartsten oantsjutte as allochtoanen, grinsgefallen en
hegerein. Dare ynfloeden Iykje yndied min yn le linken, dat wy sille dy trije
befollingsskiften no earst bylilns om te sjen oft en hoe't dy in rolle spile ha.
Hof, dy't alteast neffens de literatuer it earst serieus nei it ferskynsel
sjoen hat, komt ek as earste mei in ferklearring. Dy siket er by allochtoanen,
en wa't de utkomsten fan syn findersikings yn 'e tweintiger jierren foar
eagen bat, sil dat begripe kinne. Yn 1933 skriuwt er (side 10):
"De oorzaak is, dat zich tijden de loatste poar eeuwen steeds vele Overijsselsche of Stellingwerfsche veenarbeiders-families in dit gebied gevestigd hebben en voor het grootste deel Friesch zijn gaan spreken. De taal
van dorpen als Boombergum, Tynje en Gersloot draagt sterk de kemnerken dezer vermenging".
Yn 1949, op side 83, jout er in neiere taljochting:

"Earst efkes fordutse hoe'! ik yn '33 ta dy utspraek kommen bin. Tusken
8. Persoanlike noat. Us heit wie beme yn Haulerwyk, yn 1911, mar ik haw him nea mo.l~
jearjen heard. Syn njoggen broers en susters, beme tusken 1903 en 1918, diene it ek
net. De MshMding hat wenne yn Uppenhuzen, Haulerwyk, en it 1angst yn Donkerbroek. Mar ien ut 'e keppel fan tsien is yn it gebiet hingjen bleaun. Dy syn bern, dy't
nei de oar1och gmt waarden yn Donkerbroek, mftljearje allegearre. Dare neven en
nichten mllljearje, ik soe hast sizze utsoarte, net.
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'e sechtich en sawntich jier lyn hab ik yn dy krite in bulte myn kommen
hawn. Der wennen doe, efter Nijbrege, Gersleat, Tynje en de Wispel ut
en fierders ek yn 'e Beetster feankriten, tosken 'e Fryske torfmakkers
noch wol fan dy Iju ut 'e Giethoam, boppe fan 'e Linde of wit bwer't se
krektweikamen, dy honden under inoarren har eigen tael noch, mar forbrieken har tsjin 'e Friezen, en dan bjatten se almeast, de jongerein fan
dat folk hie dat tominsteu slim hiem".
Weromrekkene moat de beskreaune sitewaasje dus tosken 1880 en 1890
pleatst wurde, en dermei is de oanhelling, a1teast yn retrospektyf, de lUdstbekende opjefte fan mfiljearring yn 'e WlUden. De beskriuwing strykt oars
mei de histoaryske boamen. Kroes (1996) beskriuwt hoe't de Gitersken fan
'e midden fan 'e 18de ieu Of har earst nei wenjen setten yn Skoatterl1ln en
HaskerHin. Doe't it fean der op begUn te reitsjen, en der ek nije eroigraasjeweagen opkamen, ferlei om 1800 hinne de ynstream fan Gitersken
him nei it westen, mar - foar us fan mear belang - ek nei it easten. Der waarden de feanen fan Anjewier (sjoch ek Koopmans 1954) en, letter, fan westIik Opsterlan oanmakke, "waar veel Gietersen zich in de dorpsgebieden van
Beets en Terwispel vestigden. Daar ontstonden nieuwe nederzettingen: Nijbeets en Tijnje" (Kroes 1996, 126). De feanterij hie der om 1880 hinne noch
in hichtepunt, mar rekke nei 1900 aI hurd yn it neigean troch de opkomst fan
'e swarte brant, en der waard boppedat ek nochris minder folk frege troch de
opkommende meganisaasje (sjoch ek De Boer 1954, 44-45).
As de mfiljearring wier in gefolch is fan 'e ymmigraasje fan Leechsaksysk pratende feanarbeiders, en as dy ymrnigraasjeweach aI om 1750 hinne
yn gong sette, dan kin de fraach steld wurde werom oft we dan pas om 1900
hinne wat fan in taalferoaring fernimrne. Der binne twa antwurden foar, in
dialektologyskeu en in sosjologysken. Kwa dialektgebiet spile it grotste part
fan' e feanterij der't de Gitersken aktyf yn wiene, him Of yn it Sudhoeksk
pratende part fan Fryslful. En dat part hat no krekt gjin opgeande twilfiden
mei w, ferlykje bygelyks de Sudhoekster foarmen bOrtsje (= boartsje) en
murre (= muorre), en sjoch fierders Hof (1933, 14-16). Yn 'e Sudhoeke hie
mfiljearring dus yn it foar aI gjin mooglikheid om him te oppenearjen, want
de ilntsteansbetingsten misten der. 9 Dialektologysk binne dan eins allinne de
gemeenten Anjewier en Opsterlan foar us mar fan belang. Yn Opsterlan sette de massale leechfeanfeanterij let yn. We meie oannimme dat sa langas it
9. Der is ek in teory, it meast resint fertsjintwurdige troch Versloot (2002), dy't utMldt dat
de Sudhoeke wol brekking han hat. Dy moat dan lykwols al rillegau wer ferdwftn w~ze.
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ferfeantsjen noch goed oan 'e gong wie, en der dus in grut tal frjemde arbeiders op in bultsje yn in gea oanwezich wie, sokken krekt troch har grot oantal wol oan har eigen taal festholden hawwe sille. Dat strykt mei it tsjfigenis
fan Koopmans (1954, 31) dat yn syn jongesjierren oan 'e ein fan 19de ieu
yn Lunbert alle en yn Tsjalbert hast alle bem op skoalle Gitersk praten. Pas
doe't de feanterij yn it neigean rekke, rekken "in de loop der tijd de Gietersen steeds meer geintegreerd in de Friese samenleving" (Kmes 1996, 139).
De measten bedarren neffens Kroes yn 'e lanbou of yn 'e hannel, en pas doe
Iieteu se har eigen taaI geandewei slfipe. Neffens Koopmans (1954, 31) wie
it om 1950 hinne sa dat yn Tsjalbert inkeld de lUdereu uoch Gitersk tsjin
inoar praten. Sa raar is it dus net, as we it begjin fan 'e mftIjearring op likernoch 1900 se!le. Sosjaal-histoaryske en taalkuudige gegevens wize hjir deselde kant ut.
Hof is der oars in bytsje dfibeld yn oft de mfiljearring no by de Giterskeu
weikomt of by de lokale Fryske befolking. Yn 1933, side 10, seit er bygelyks:

"Invloed van buiten doet zich ook hierin gevoelen, dat Friezen die veel
onfriesch hooren of zelf spreken. verschillende Friesche fonemen slecht
gaan arriculeren. Zelfs kunnen daardoor eigenaardige k1ankwijzigingen
intreden. Bijzonder sterk komt dit uit in het volgende voorbeeld."
En dat foarbyld is dan de mfiljearring, dy't er demei besprekt. En yn 1949,
side 83, seit er ek:
"Ik forbyld my hjoed-de-dei noch a1tyd, dat de autochtone jeugd ut dy
kriteu it fan 'e weromstoit ek ganris die"

Dat 'de autochtoane jeugd op in stnit mei begjint te dwaan, dat wol jin op
himsels wol oan, benarnmen as in moai gmt kwantom fan 'e a1lochtoane
jongerein mei de nije wize fan utsprekken oanhelle is. Mar dat de feroaring
op himsels ek by de autochtoanen wei komme soe, dat mei dochs wol bot
betwifele wurde. Dan hie de mfiljearring foar itselde op in oar pink yn Fryslful ynsette kind. It sillykwols net tafallich weze dat it no krekt bard is yn
doarpen mei in grut tal net-Frysk pratende ynkommelingen, dy't, en dat is
hjir fansels beskiedend, wol safolle mooglik besocht ha om har oan te passen. Safolle moogHk is hjir yndied it wurd dat fan tapassing is: as se har folslein oanpast hiene, dan hiene we ek noait gjin mftljearring han. Mar oan 'e
oare leant. as de autochtoanen de nije ntspraak net oemommen hiene, dan
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wie de utspraakferoaring ek in sefoo dea stoam, en hied er him yn aIle gefallen net sa wreide. Dat de autochtoanen de nije utspraak oemamen, lei, sa'!
we in 'e foarrige paragraaf sjoen hawwe, yn 'e reden. It utsprekken fan it
opgeande twilfid mei in j betsjntte ommers artiknlatoarysk in ferienfiUdiging
neffens it utsprekken mei de w.

Doehs is it de fmaeh oft de mfiljearring him wol sa hurd ferspraat hie as der
ek noch net in oar u.ntsteansgebiet west hie, njonken de leechfeangebieten

deI boppe It Hearrenfean. Hiel moai is dat te sjen can 'e hiln fan it undersyk
yn it ramt fan 'e Taelatlas fan de WiUden. Lykas al sein is der doe ek sjoen
nei de behearsking fan mfiljearring neffens de generaasjes. Sprekkers fan
boppe de 60 dy't mfiljeaIje, wnrde troeh Fokkema & Spahr van der Hoek
(1967, 39) allinne mar opjfin foar de doarpen Draehtster Kompenije, Oerterp, Fryskepeallen, Sigerswilld en RavenswIDd. Der binne boppedattrije

plakken der't alle ynformanten foar alle befrege wurden mfiljearring hawwe.
Dat binne Appelskea, RavenswiUd en De Hear by Mearnm. Boelens (1958)
rapportearre ek al dat er doarpen fUn hie mei allinne mar mfiljearre foarmen.
Dat binne by him EasOOrwiUde, wer Appelskea, en De Tynje, dat leste yn it
leeehfeangebiet. Hjir slut by oan in eardere opjefte troeh Hof (1949, 84),
dy't Mten it al behannele leeehfeangebiet ek noeh mfiljearring opmnrken
hat yn Appelskea, Hanlerwyk en De Wylp.
We meie ut de gegevens wol konklndeaIje dat boppeneamde doarpen
hurde keamen fan 'e mfiljearring binne. Wat derby dan opfalt, is dat se -

saken by de utwreiding fan mfiljearring. We ha hjirboppe al sjoen dat dy by
syn opmars nei it noarden kreas by de taalgrins Hins gie.
Fokkema en Spahr van der Hoek (1967, 39) jouwe aardige detailynformaasje dy't yndied wiist op it skypjen fan mfiljearring by twOOde taalwinning. De ynfonnant fan RavenswaId wie der ek berne, mar syn heit
kaam fan Smilde en syn mem fan it Grinslanner Zevenhuizen. "Sjoen de

plakken der't syn iUden beme binne, mei men forOnderstelle dat hja him de
'slimme' [w]-foarmen net goed bybroeht ha", sa findersOOlle de auOOurs. De
ynformant fan Oerterp hat wat soartgelikens. Hy is beme yn Dokkurn, en de
iUden komme ut Dokknm en Grins. De iUden fan 'e mfiljearder ut Fryskepeallen binne fan Oerterp en it Grinslanner GrUttegast. Allinnieh de man fan
SigerswiUd liket wat de sprekwnrdlike utsfindering dy't de regel befestiget.
Hy is beme yn De Wylp, en syn iUden binne fan Oerterp en Mearum. Mar
oan 'e oare kant, dat leste plak is net folslein Fryskralieh, en leit yn alle gefallen wol hiel bot op 'e taalgrins.
Fokkema & Spahr van der Hoek (1967) hawwe mar in goed hanfol ynformanten fan boppe de sechstieh. Ut harren gegevens kin opmakke wurde
dat it ferskynsel him yn 'e generaasjes demei hiel hurd wreide hawwe moat.
As we 1959 oannimme as it peiljier fan har findersyk, dan moat de mfiljearring yn it grinsgebiet dus opkaam weze oan 'e ein fan 19de ieu, mei oare
wurden sa likernoch yn 'e selde snuorje as by de Gitersken. De sitewaasje is

benarnmen yn Eaststellingwerf oant op in hiehte ek hiel goed ferlykber mei
dy tusken It Hearrenfean en Drachten (sjoeh Van der Molen 1978, 193-228).

miskien wat mei utsundering fan Oerterp - allegearre sa'n bytsje lizze op 'e

Allinnich gong it yn Eaststellingwerf om heechfean, en wiene it hjir krekt

grins fan it Fryske taalgebiet. Der sille in pear Fryske enklaves yn 'e Soollingwerven by: Haulerwyk, EasterwiUde, Appelskea en RavenswiUd. Twa
plakken slute wol oan by it Fryske taalgebiet, mar lizze likegoed yn GrinsHin: Mearum en De Wylp. En doarpen as Drachtster Kompenije, Fryske-

Frysktalige feanarbeiders dy't, ut SmellingerHin en Opsterliln wei, nei it fan
oarsprong Saksyske gebiet migrearren. It hiehOOpunt fan 'e feanterij, en "tsoarte de delgong; lei ek yn 'e selde tiid, dus oan 'e ein fan 'e 19de ieu. Van
der Molenjout wat dat oangiet sprekkende sifers. Yn 1815 hie wat doe noch
de "Boerenstreek" hjitte 155 ynwenners. Yn 1851 wie dat al oprOn ta 1411,
yn 1865 wiene it 1638, en yn 1893 hie it doarp sels 2312 ynwenners. "Het
merendeel Van de ingekomenen waren Woud-Friezen", sa notearret Van der
Molen; tarin fan feanarbeiders ut Drinte, dat men yn dy oarde hast fer-

peaHen en SigerswaId lizze ek tsjin 'e taalgrins oan.
Wat is no krekt it effekt fan dy taalgrins? We meie eins wer wat soartge-

Iyks findersoolle as wat bard is by de Gitersen hjirboppe. Sa'n taalgrins noeget ut ta it troehinoarrinnen fan befolkingsskiften. 1O Der sille Iju fan oer da
grins nei it Frysktalige gebiet ferfarre en demei yntegrearje, en by it oanlearen fan it Frysk wer opgeande twilfiden mei j produseaIje. De besooande befolking kin dy demei oernimme. In befestiging fan dat proses is de gong fan
10. Sjoch foar in yndruk derfan, alteast wat it taalgrinsgebiet yn 'e Grinslanner gemeenten
Gruttegast en Mearum oanbelanget, haadstik 6 ("Geografysk komOf en taal") ut Gor
ter, Jansma en Jelsma (1990, 85-103).
w
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wachtsje kee, wie eins mar minimaal. Hoewol't, sa't oan it noch altyd be-

steande Foehtelder fean 00 sjen is, de grfinstof yn dy krite noeh net op wie,
ferrfin de feanterij yn Appelskea, krekt as yn it earder neamde leechfeangebiet, tige hurd. Yn 1914 wie de produksje noeh mar in !redde fan dy yn
1887 (Van der Molen 1978, 225). Dat sil besoorke ha dat de Fryske befolking en de Leechsaksyske omwenners mear omgong meiinoar krigen, mei it
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US bekende effekt op 'e utspraak fan opgeande twilOden as gefolch. De oare
Frysktalige enklaven yn Eaststellingwerf sille inselde patroan han ha.
Wat foar de eastlike grins fan it taalgebiet jildt, kin, faaks mei wat fertraging, ekjilde foar de sudlike. Boelens (1958) hat hjir noch net sa'n ticht net
(Jobbegea, Sknorregea. Mildam), mar by Fokkema en Spaln van der Hoek
(1967) is it der gewoan ien ticht gebiet. Utspraken fan doarpsnammen as
[vja:nsterswe:x] (= Hoarnstersweach) en [nejvjana] (= Nijhoarne) wize der
fansels ek op. By de seis earste opjeften yn 'e oantekenskriften fan Hof
(Van der Veen, Versloot & Rypma 2001) wiene ek It Willd en Mildam. Dat
binne gjin plakken mei massale ferfeanings, mar Mildam leit ek fuort oan 'e
Tsjonger, dat de taalgtins leit tsjin 'e rime fan it doarp oan. Wol is it net alhieI ut te slnten dat hjir in beskate oertin fan 'e Knipe west hat, dat fansels
wol in erkende feankoloanje wie.
Neitinkend oer it frntstean fan mfrljearting by de taalgrins Illns. soe men
mei Ijocht de fraach stelle kinne werom oft de taalferoaring hjir net earder
yn gong set is as ek wer ein 19de ieu. Dy fraach kin net mei absolute wissigens beantwurde wurde, mar jins gedachten kin men der wol DeI ha. Foar it
neist hawwe de mooglikheden fan femer der sterk mei te krijen. Barder hiene de measte Iju derta allinne mar it foldwaan oer har eigen skonken, en fanneed foel foar de measten cant en mei de njoggentjinde ieu it universum fan
it libbensgebiet fierhinne gear mei it eigen doarp. It is wol wier dat yn dy
ien it spoar al yn it opkomrnen wie, mar de gewoane man si! deI netmear as
ynsidinteel gebrfik fan makke ha, alhielendal net op it platteIlln. De Willden
hiene boppedat better net te witten ek gjin net fan trekskfiten. Nei ferhillding
moatte de doarpen der doe dns folie isolearder hinne lein ha as yn us tiid.
Der komt yn it gefal fan it Fyske grinsgebiet noch ris by dat dat lang tinbefolke west hat, en dat it troch dy feangebieten ek min tagonklik wie.
Yn 'e tweintichste ien wnrdt dat allegearre radikaal oars. It Illn wnrdt
oanmakke, der komme ferhurde diken, en der komt de fyts, yn 'e foarste
helte fan 'e tweintichste ien folksfemenniddel by utstek. Troch de komst
fan 'e fyts rekke de wr§ld iepen, en kamen kontakten bilten it eigen doarp
folie makliker ta st§n. En nei de oarloch, mei de kornst fan 'e brommer,
gong it allegearre noch wer ris safolste hurder, en waard de aksjeradius fan
'e Iju navenant noch wer grutter. Hiene dy moderne ferfiermiddels der net
west. dan hie mfiljearting him grif net sa fluch ferspraat.
Der wurdt, njonken it leechfean- en it grinsgebiet, yn ~e Iiteratuer noch in
gebiet suggerearre der't mfiljearting frntstien weze soe. Hof (1949. 84),
tebeksjend op 'e jierren 1880-1890, skriuwt alteast:
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"Om 'e selde tiid hinne murk ik it forskynsel ek al op 'e Goarredyk en to
Drachten. Ik kin lykwols net sizze, dat der doe mear net-Friezen wennen
as navenant op oare greate dampen yn Fryslan. Mar mei de amtnerij, de
tram en faeks ek neartingdwaenden en fabryksfolk moat dat doch al oan
't opkommen west habbe. It Hearrenfean wie yn dy snuorje al tige for
"hollanske"."
Yndied hearre by Hof syn seis mfiljeartingsplakken ut 'e tweintiger jierren
(Van der Veen, Versloot en Rypma 2001, 13) ek Drachten en De Gerdyk.
Likegoed is it mar de fraach oft Hof syn waarnimming wol goed ynterpretearre hat. Sintrumplakken Ifrke no ienris folk fan bilten oan, dat it hoege
gjin hikke en teiue Drachtsters of Gerdyksters west te hawwen dy't Hof ein
19de ieu mfiljeaIjen hearde. En by de waarnimming ut 'e tweintiger jierren
kin it likegoed gien weze om ynkommelingen ut 'e omkrite. As der binnen
wat gruttere plakken praat is fan taalwiksel, dan is it der ommers meast earder sa dat de Friezen oergeane op it sosjaal heger oanskteaune Nederlmsk
(of op It Hearrenfean byneed op it Feensters) as oarsom. Dat dy Friezen inkeld troch dy sosjale druk begjiune soene te mfiljeaIjen. liket daD ek wat
stoef.
Noch sloefer is mooglik dat dy sintrumplakken kwa mfiljearting ek ynfloed ha soene op 'e omkriten. Hof (1949, 84) hilIdt dat wol ut ("It Mar wie
neffens myn bitinken fan 't Hearrenfean ut bismodske"), mar hy jout gjin
evidinsje foar dat betinken. Der is Iykwols ek earder evidinsje tsjin as foar
de stelling foarhannen. Nim oan dat der wol ynfloed fan it sintrumplak weze
soe. Der mei dan ferwachte wurde dat dat krekt sa giet as wannear't men in
bakstien yn 'e sleat falle lit, en dat de ynfloed him dus yn konsintryske sirkels, en hyltyd swakker, fan 'e oarsaak 6f bewege si!. By De Gerdyk soe it
byneed sa weze kinne: deromhinne is it allegearre mfiljearring. Lykwols,
foar itselde jild komt dy mfiljearring fan it platrellln sel, M, en dus nei it siutrumplak ta, dat dit gefal seit net sa folie. By It Hearrenfean is der gjiu mfiljearring nei it westen ta, mar dat si! d&- lizze oan ~e dialektgrins mei it Sudhoeksk. Nee, it krfisjale plak is Drachten. We hawwe sjoen dat yn 'e krite
noardwestlik fan Drachten mfiIjearring net trochkringe woe. Der is lykwols
gjin goede reden te betinken werom oft dy krite krekt ynfloed ut Drachten
wei opkeare soe, en de oare trije kwadranten net. De konkluzje moat derom
al mei al weze dat we it oannimmen fan 'e gruttere plakken as sintra fan
frntstean en utwreidmg fan mfiljearting op in pypfoI hawwe moatte.
De oant no ta behannele findersiken gongen net fierder as sis 1960. Hoe
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is it de mfiljearring demei noch fergien? Der hawwe trije enkSten west dy't
der noch wat Ijocht op smite kinne: twa ut 'e tachtiger jierren, en ien resint.
Yn it materiaal fan 'e earder al oanhelle FAND sit ek it wnrd woartel.
Dat smyt der mar twa kear in mi'iljearre resullaat op, nammentlik inkeld yn
Appelskea en Wynjewald. Hoewol't it Mfrege tal doarpen aardich minder is
as by de eardere kweekskoalleomfragen. is dat resultaat dochs wol tige meager. Alhielendal as foar it mfiljearringsgebiet sa't we dat no kennen leard
hawwe, op 'e oare plakken [vwatol] notearre wurdt. It giet dan om doarpen
as Aldskoat, Johbegea, Bakkefean, Meamm, Nijbeets en De Harkema. Dizze utslach liket op it earste each in rare finferwachtse tebekgong fan mi'iljearring: is it proses, nei syn flugge opgong, al wer sa hurd yn it neigean rekke?
Nei alle gedachten fait dat wol ta. De kweekskoallelearlingen krigen de opdracht mei oft se yn bar doarp ek Iju koene dy't mfiljearren. Der hoege dus
mar in pear fan te wezen om al in posityf reultaat te krijen. En wat faaks
noch wichtiger is: dy learlingen harken fansels benammen nei doarpelingen
fan likemoch har eigen aIdens, dus deselden der't it ferskynsel by yn it opkomrnen wie. Foar de FAND is neffens Veenstra (1989, 86) gebrfik makke
fan manlju tusken de 50 en 70. Dy kinne hiel goed, sa begjin tweintiger jierren, har taal skipe ha op in stoit dat der yn har doarp noch gjin mfiljearring
trochkrongen wie. Noch yn (2006) konstatearret Kiers-Bevaart (s. 27) dat
mfiljearring by de kategory 50-70 jier signifikant minder foarkomt. Boppedat gong, sa't we sjoen ha, in doarp ek net fuortdaliks yn syn hiele hear en
fear om, dat it tafal spilet hjir ek noch wer in rol, alhielendal by in net al te
ticht net fan 6ffreegjen.
De aIdens fan 'e ynformant si! ek noch in roUe spile ha yn 'e resultaten
fan 'e skriftlike dialektenketen sa't dy troch de Fryske Akademy yn 'e tachtiger jierren holden waarden." Minsken koene har cter op frijwillige basis
foar opjaan, en de meidoggers sille net a1tyd de jongsten west hawwe. Relevante fragen binne dy nei de wnrdenfoar (1980, fraach 10), woarstje (1984,
fraach 3f), boardsje (1984, fraach 33a) en moams (1988, fraach 3h). De
minsken moasten sels de fragen ynfolje, en der sit mei it swakke stee by dy
enkilten. Yn us gefal kinne se dus faker as nedich wie it itige Slaveringsbyld
folge ha. Dat sil namstemear spylje omdat se - mei ien utsfindering - ek net

in stavering mei mUIjearring as mooglik antwurd foarsetkrigen. Yn gjinien
fan 'e fragen liket it ek yn it foarste plak der om begUn te wezen om de mfil11. len en oar stie finder leiding fan Klaas F. van der Veen. De resultaten binne net publi·
searre, mar wolop 'e Fryske Akademy yn te sjen. In part fan 'e utkomsten is ek ferarbeide yn it WFT.
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jearring sels nei te freegjen. Mi'iIjearre antwurden binne dus in byprodnkt.
Gjin niget cterom dat de enkete foar us net it measte opsmyt. De mfiljearre
foann bjardsje komt mar twa kear foar, en dan ek noch yn Westergoa.
Mjaans hat fjouwer opjeften, wol yn it itige mfiljearringsgebiet, mar der binne yn datselde gebiet folie mear antwurden mei de foarm moams. Geografysk oerienkomstich, mar mei in noch brikere ferhaIding, leit it der hinne
mei it wjarstjelwoarstje.
De utsfindering der't hjir praat fan is, belanget it wurdsje foar oan, der't
yndied ek in antwnrd.!.iar by suggerearre wnrdt, njonkenfoar,jWar enfar. It
giet hjir om it antwurd foar it leste wnrdsje yn de foarleine sin: hy is der op
tsjin mar ik bin der _I Der is yn it gmtste part fan it taalgebiet in oanstriid
om foar yn dizze syntaktyske konstellaasje net te brekken. It kearngebiet
der't dat aI bart, is de noardlike WaIden, en de wearde fan it byhearrende
kaartsje is, dat we sjen kinne dat Achtkarspelen en Dantumadiel hjir yndied
mfiljearring jouwe, Iykas ek twa plakken krekt sudlik fan Drachten. It antwurdjWar hat yn 'e W1l.lden oars noch a1tyd in hegere skoare as.!.iar.
It findersyk fan Kiers-Bevaart (2006) hat, sa't se sels ek wol tajout, ek it
neidiel dat it foar in part net aselekt is. Njonken har learlingen fan in skoalle
yn Drachten hat se nammentlik kunde fan har frege, en fierders noch Iju dy't
mear of minder profesjoneel mei it Frysk oan 'e gong binne, Iykas yn rfinten
fan AFUK, Fryske Akademy, Tresoar en Provinsje. Kiers-Bevaart ferliket
bar resultaten mei de utkomsten fan Boelens (1958). Hie dy yn 'e sudlike
WaIden noch wol ris in iepen pia!<, no liket dat gebiet alhiel ferrnOljearre.
Opmerkliker is lykwols wat har utkomsten yn oare gebieten binne. By
Fokkema & Spahr van der Hoek (1967) wie de noardwestkwadrant boppe
Drachten noch a1tyd leech. Underwilens liket dat feroare, want der binne no
ek mfiljearders yn Aldegea en De Rottefalle. Fierder nei it noardwesten leit
Tytsjerksteradiel. Yn 13 fan 'e 16 doarpen silte dSr no mfiljearders, allinne
de ynforrnant fan EarnewaId mfiljearret net (ut Sumar en Wyns binne foar
dy gemeente gjin gegevens foarhannen). Fau 'e 88 ynforrnanten ut Tytsjerksteradiel mfiljearje 46. Yn Achtkarspelen binne yn alle doarpen mfiljearders
oantroffen; fan 'e 76 ynforrnanten mfiljearje mar leafst 63. De mfiljearring
liket him dus yn dy gemeente fester set te hawwen, en datselde jildt foar
Dantumadiel. Fan 'e 41 proefpersoanen dere ha 24 mfiljearring. Allinne foar
de, meast lytsere, doarpen BroeksterwaId, FeanwaIdsterwaI, De Falom en
Sybrandahfis wurdt gjin mfiljearring rapportearre. Neffens it doe al wiidweidige findersyk fan Fokkema & Spahr van der Hoek (1967) sjogge we dus in
besteviging fan miiljearring yn 'e tradisjonele gebieten. Kiers-Bevaart komt
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der yn in tabel op side 26 op ut dat fan har respondinlen ut Boelens syn eardere milljearringsgebiet no hast 70 persint yndied de lildferoaring sjen lit.
It ferskynsel milljearring liket silnt de sechstiger jierren geografysk ek
noch fierder om him hinne slein te hawwen. Net yn it sudwesten. want def
keart de wm fan it sudhoeksk de weach op. Mar nim Boarnsterhim. Der silte
yn it ilndersyk slln persoanen ut de westlike doarpen fan dy gemeente, en dy
mitljearje noch net. Mar fan 'e 24 Ijn ut 'e oare doarpen jouwe 15 oan dat se
gefoelich foar it ferskynsel binne. Visser-Bakker (1980, 23) seit aI: "De Aklcrumers hawwe it foar in part oernommen, en de "Bjaansters" ek". Men mei
oannimme dat yn it suden Aldeboarn, Akkrum en Nes ut OpsterHin wei under fjoer naarn weze sille, dat nannners befestige wordt troch Visser-Bakker; Warten, Wergea en faaks Grou leine mooglik ilnder it skoatsberik fan
Tytsjerksteradie!. De oangrlnzgjende gemeente yn it noarden lit inselde byld
sjen. KoIlumerHin, alteast it Fryskpratende part, liket neffens it undersyk fan
Kiers-Bevaart no ek fierhinne om te wezen; 28 fan 'e 31 proefpersoanen
milljearje.
De fintjouwings yn gemeenten as KolIumerHln, Tytsjerksteradiel en

Boarnsterhim kinne maklik ferklearre wurde mei't se noch under de direkte
ynfIoedssfear fan it tradisjonele milljearringsgebiet lizze. Mar der is mear le
reden. Oer de hiele k1aai, ja oer it hiele Fryske taaigebiet, binne wollju te finen dy't mi1ljearje. Der is gjin gemeente sunder, ek al moat der by sein wurde dat yn it fierdere Frysllln de milljearders wol oeral yn 'e minderheid binne. Sels yn it fiere westlike Wfinseradiel silte noch 3 milljearders, op 17
proefpersoanen. Noch sterker: Gasterliin, dat fan syn eigen dialekt hielendal
gjin opgeande twilfrden mei w hat, hat fan syn 22 meidoggers likegoed noch
twa miiljearders. Fan de meidoggers oan Kiers-Bevaart (2006) har enkete
jout neffens tabel 6 op side 26 likern&h 30 persint fan 'e net-Wlildsjers oan
dat se wol ris mfiljeaIje. WoI is it sa - en dat sil mooglik ek in reelen weze
dat miiljearring bilten de Wlilden noch net sa opfalt - dat dyselde miiljearders wol yn minder worden milljeatje. Binnen de fraachstelling fan KiersBevaart har findersyk miiljearren de Wlildsjers yn trochsneed by 12,4 fan 'e
oanbeane wurden. De mUIjearders yn in skyl om 'e W§]den hinne diene dat
yn 7,4 wurden, en de oaren yn 4,8.
Wat sae hjir te reden weze ldnne? Twa oarsaken lykje yn 'e reden te lizzen. De iene is yntern-Fryske migraasje. It is oan te toanen dat yn guon ge-

fallen dy yndied syn ynfloed hlln hawwe moat. We kinne soks op it spoar
komme troch Kiers-Bevaart har tabeakke 8, dfu't de miiljearders Mten it
itige miiljearringsgebiet byinoar steane. Dy Ljouwerter tusken de 30 en de
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40, dy't syn bernejierren yn SurMsterfean trochbrocht, wylst syn heit ek in
Feanster wie, en syn mem fan Twizel kaam, dat is dus in dudlik gefal. Mar
sokke diidlike gefallen binne der eins net iens sa mele folIe. Wat moatte we
bygelyks tinke fan dy frou fan tusken de 40 en 50 ut Tsjnnnnearum? Se
groeide op yn Berltsum, en heit en mem ktnnen fan Sint Jabik en ek wer
Tsjummearum. Spitigernoch hat Kiers-Bevaart allinne frege nei it berleplak
fan de ynforrnant en fan dy syn of har iilden, en net nei de taalsitewaasje
tMs. Ofgeande op 'e foarrige paragraaf soene we nannnentlik ferwachtsje
meie dat in substansjeel part fan 'e miiljearders yn in net-Frysktalige thusomjouwing opbrocht is, en dat se it Frysk as twOOde taai oanleard hawwe. It
is net hielendal om 'e nocht dat Hof aI milljearring opmurk yn Huznm "yn
'e jierren dat dat langer hast safolle stedsk wol praette as Frysk" (Hof 1949,
84).
Bfiten de WaIden en oanswettende gebieten is mOljearring dus noch mar

hjir en der by de Fryskpraters trochkrongen. Mar it ferrassende fan KiersBevaart (2006) is, dat dy oantoand hat dat it wol aI oer de hiele provinsje le
finen is. No't de befolking hyltyd mear trochinoar komt te wenjen, en dns
stedlju en ymport har mear op it Fryske platlellln nei wenjen set hawwe, en
in part fan harren, de ferhuzers sels of in lettere generaasje, it Frysk oanleart, no is it te ferwachtsjen dat miiljearring oer it hiele taalgebiet hyltyd faker te hearren weze si!. Dy tendins kin allinne mar beslerke wurde troch
emigraasje ut 'e WaIden, deI't de bewenners har sa't it liket al in best ein
hinne de miiljearre utspraak oaneigene hawwe. En as it yndied sa is dat de
utspraak mei j makliker is, en as it kwanturn oan Frysktalich taaloanbod by
de autochtoane Fryske bem ek minder wurdt, dan is it ek net lit te sluten dat
ek by nije generaasjes Fryskpraters de j taninnne si!. MilIjearring is op dit
stuit rUchwei hiln<Ierl jier 1ild, mar it soe hiel goed weze kinoe dat it plaatsje
deI oer noch weI hundert jier wer hiel oars utsjen sil. 12

12. Dizze paragraaf is tagelyk in moaie demonstraasje dat dialektenk8ten fan tige ftngelikense wearde weze kinne as it om in opkommend ferskynsel giet. Om dat goed op it
spoar te komrnen, is in tieht net needsaaklik, wat tichter wat better, ek binnen de doar~
pen sels. De by dialektenIreten gebrOklikeftldere ynformanten binne by in nlje taalferoaring dSrfoaroer eins stlnder wearde. Dat jildt ek foar skriftlike enkSten mei selsrapportaazje, lykas dy fan 'e Fryske Akademy, dy't l1tsoarte as it giet om IQdferskynsels al
net gau betrouber binne, al kin in karl1t mei in eksplisyt oanbeane nije foarm noch wol
ris fertuten dwaan. Dfufoaroer hat bliken dien dat krekt de waarnimmers yn de taalR
mienskip sels, lykas Hof en de kweekskoallelearlingen, fan grutte wearde binne. Sokken hawwe as earsten yn 'e gaten dat der wat nijs te rMen is.
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4. Sosjaal

jierren, en doe die se aI writen om it oare bem Of te learen. "En dat slagge
altyd, want gjin ien woe foar Iyts bem utrnakke wurde". "Op ien of oare wi-

Fanwegen de wet aksje = reaksje smyt in feroaring altyd wjeraksel op. Hof
(1949, 103-105) jout reaksjes fan kweekskoallelearlingen dy't troch harren
learaar H.K. Schippers skriftlik befrege binne. Faker as ienris krije jo der te
lezen dat de learlingen de utspraak meij "net goed" fine. Oer de muljearders
yn 'e Drachtster Pein wurdt sein: "meastentiid wurdt der om lake". De §ldere generaasje betitelesearret it as "healpraterij". en "it binn' noch bem",
Guon kwekelingen rapportearje ek dat se sels earst ek mfiIjearren, mar it letter "ilfleard" hawwe. Sa ek yn Boelens (1958, 157):

ze moat dizze utspraak foar swaktaligen makliker weze", ferfettet se, "al
mien ik ek dat der te min oan dien is". Se is derom fan betinken: ~~Men kin
der ek oandacht oan jaan en mei oefeningen besykje it der ut te krijen".

"Een van deze braers (...) herinnert zich nog, dat hij op een leeflijd van 8
a 9 jaar zich het mouilleren afleerde omdat hij er niet langer mee wilde
warden geplaagd".
En weromtinkend can syn wjerfarren by de opnamen foar de RND (Boelens
& van der Woude 1955) komt it Boelens yn it sin dat it oan dat undersyk

meidwaande famke ut Nijbeets "zicb indertijd kennelijk voor haar nitspraak
(schaarnde)".
Hiene de gewoane taalbrUkers aI wjeraksel, de taalkundige en kulturele
elite moast fan 'e ludferoaring ek net folie ha. Dat begjint aI by Hof (1933,
10), dy't der te witten docht dat yn 'e leechfeankrite tusken It Hearrenfean
en Drachten de utspraak mei j "dreigt (, ..) de gewone te warden". Yn Hof
(1949) is er net minder mijen. DSr is it oer dy wize fan litsprekken: "se har-

ket jin bemeflich ta, en by greate minsken sleau" (s. 81), ja it ferskynsel
wurdt sels kwaIifisearre as "in drama" (s. 82). It Mar wie, sa't we al sjoen

ha, neffens him "fan 't Hearrenfean ut bismodske" (s. 84). Hy rapt ek op om
der wat tsjin te dwaan (s. 82), tsjin "in to lang houden bemeutspraek, dy't
n

0

u alleman noch nimt foar in forkearde oanwenst, der't men jin foar

skammet" (s. 106). Boelens (1958) is wat foarsichtiger yn syn
formulearring, mar hy hat it likegoed oer "afbraak van de stijgende
tweeklanken" (s. 154), en dat in moal gmt tallju aI "besmet" is (s. 154).
It sentimint is in pear desennia letter noch net bot belune. De Vries

(1988,86) fynt it ferskynsel "wat in begmtlike fintjouwing". En Visser-Bakker (1980) hat sels in hiele Pompeblecteside nedich om har wjeraksel ut te
wierjen. "Dit ferskynsel hat my a1 jierren dwers sitten", sa begjint se har
stik. Narnmers net allinne sysels, ek har man, in Trynw§ldster, "hie der in
protte argewaasje fan". It ferskynsel bestie, sa skriuwt se, al yn har berne-
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Likegoed wie der yn dy snuOlje ek aI in oar lud. J. Hoekstra (1982), yn in
didaktykboek foar it Frysk, bepleitet teminsten om it ferskynsel yn 'e klasse
te bepraten, en rapt op: "Kar de eigen utsprank fan de learlingen net ilf'.
Oft soks op grutte skaal besocht is, is net bekend, mar al kin sein wurde
dat op offisjeel nivo de mfiljearring net stipe wurdt. Of miskien better sein:

it ferskynsel wurdt meast negearre. Van der Woude (1960, 22) konstatearret
aI dat "de standaardtaal afwijzend (stoot) tegenover de vrij recente mouilleringen in een groot deel van Oost- en Zuidoost-Friesland". Dy obstrewaasje
wurdt gfuls jierren letter troch Breuker (1993, 37-38) noch ris befestige. 13
Dat har utlittingen wier binne, kin bygelyks ilflezen wurde oan 'e Fryske
stavering, dy't rnfiIjearring net werjout, ek net nei de staveringsferoaring fan

1980. No kin men der, op grfin fan it befoardeIjen fan in fest wurdbyld, op
himsels wol ynkonnne. Mar dat it wittenskiplike WFr, dat oars allegearre
dialektyske eigenaardichheden ram plak jout, de mfiljearring folslein
negearret, wylst dy him om 1960 hinne, by it begjin fan it skriuwen oan dat
wurk, dochs aI aardich set hie, dat is dochs wol opfallend. En ek yn it noch
te ferskinen Frysk HlJ.nwurdboek (FHW) wurdt oan muljearring noch altiten
gjin omtinken jun. 14 Dat mfiljearring yndied noch net bot akseptearre is yn it
standertfrysk mei ek blik:en dwaan oan it feit dat presintaters by de radio of

tillefyzje (hast) net mfiljearje. 15
En hoe wurdt hjoedddei tsjin mfiljearring oansjoen? Kiers-Bevaart (2006)
hat de meidoggeis oan har findersyk frege oft se wol ris krityk krigen op har
wize fan utsprekken, c.q. oft se krityk hiene op wizen fan utsprekken oars as
har eigen. Fan 'e mfrIjearders joech 8,1 % oan dat se wol ris wat te hearren
krigen hiene, en fan 'e net-mfrIjearders joech mar 5,6% oan dat se sels wol

13. Breuker neamt sels de wol tige diskwalifisearjende oantsjutting ''jarje'', dy't mooglik
ftntstien wl!ze soe yn toanielriinten yn Drachten en op 'e Sweach.
14. Freonlike meidieling fan Frits van der Kuip.
15. Neffens in freonlike meidieling fan Pieter Breuker is der ien meiwurkster dy't it wol
konsekwint docht. Fan eigen waarnimming wit ik ek fan in presintatrise dy't it wol ris
ftntkomt. len kear barde dat by it wurd ''pjuttebjartersplak'', dfu-'t men miskien noch in
foarm fan "Fernassimilation" yn sjen kinne soe. Mar in wykmannich letter mOljearre
se ek by it l1tsprekken fan it wurd "bjartersplak" sels.
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ris krityk op mfiljearring hiene. Dat binne beide tige lege oantallen. Boppedat hat se (side 28) de hjoeddeiske kulturele elite (Tresoar, Fryske Akademy, ProvinsjehUs) ek noch apart Ilffrege oer har mfiljeaJjen. It oantal mfiljearders blyk! yn dy rilnten mar kwealik minder heech te wezen as derbOten.
Inselde titkomst wie der as sjoen waard nei maatskiplike status (side 34), dat
Kiers-Bevaart lfik! dertit de konkltizje dat mocht it ferskynsel him ea
benammen oppenearre ha by taalswakke Iju. sa'l dus wol uth§lden is, dan
dy sitewaasje no wol foargoed foarby. Om koart te kriemen: mfiljearring is
hjoeddedei in akseptearre ferskynsel oan it wurden.
Men kin jin Ilffreegie hoe't dat dan sa kommen is. Twa oarsaken lizze yn
alle gefallen yn 'e reden. De iene is dat de taalsitewaasje fan it Frysk sels de
leste tsientallen jierren hurd feroare is. De Fryskpratende mienskip, sa kin it
fielen weze, slacht der langer sa mal yn om, ek op it mOd fan granuuatikale
ynterferinsjes (sjoch bygelyks De Haan 1997), dat de, ek noch beheinde,
oergong wa>ja en wo>jo maklik oer te sljochtsjen is. Dat sil nanuuerstemear yn 'e reden lizze as it oerllakkich ek sa liket dat mfi1jearring in ynternFryske taalferoating is, der't dus giin ynfloed fan it Nederlilnsk mei anneks
is. In oare oarsaak si! grif weze dat mfiljearring langer sa massaal is - gau in
tredde fan it taalgebiet is der mei oanhelle - dat ferset giin doel mear hat.
Dizze striid, foarsafier't it ea in striid west hat, is ferlern. En d8r komt
fansels noch ris by: alles went op 'en doer. 16

is

5. Kontaktteoretysk

is "the incorporation of foreign features into a group's native language by
speakers of that language: the native language is maintaiued but is changed
by the addition of the incorporated features" (s. 37). Oaufoljende skaaimerken fan dat type binne dat it proses hie! lang, byneed oer ieuwen, trochgean
kin, en dat it begiint mei ynterferinsjes yn it leksikale domein. De Nederlilnske ynterferinsjes yn it Frysk sa't we se fan aldendei kenne, foldogge oan
dy omskriuwing.
Shift derfoaroer kin yn ien of twa generaasjes wol beslikke weze, eu derby binne it ek net sa Iyk leksikale, mar grammatikale eigenskippen dy't yn
'e doeltaal benefterbliuwe. It is, sa't Thomason & Kaufman (1988, 38-39)
skriuwe:
"a subtype of interference that results from imperfect group learning
during a process of language shift. That is, in this kind of interference a
group of speakers shifting to a target language fails to learn the target
language perfectly. The errors made by members of the shifting group in
speaking the TL then spread to the TL as a whole when they are imitated
by original speakers of that language".
Thomason (2003, 692) beskriuwt uoch neier om hokker "errors" oft it dan
giet:
"The learners will fail to learn some features of the TL, usually features
that are hard to learn for reasons of universal markedness or typological
distance of their L1, or both".

Mooglik is in part fan 'e eardere wjeraksel te ferklearjeu troch it feit dat
mfiljearring fintstien is finder net-Fryske ynfloed; by immen as Hof, dy't fan
'e gong fan saken op 'e hichte wie, sae dat meispile hawwe kinne. Mar oan
'e oare kant, oan 'e lfidferoating sels falt net-Fryske ynfloed hielendal net
op. Hoe kin soks?
We kinne fan ien en oar wol in ferhelderjend byld krije as we de taalkontaktteory fan Thomason & Kaufman (1988) der by helje. Hja meitsje op it
mad fan ynterferinsje in iinderskied tusken borrowing en shiftl? Borrowing

De oanhelle omskriuwings passe by wat we fan miHjearring sjoen ha as wiene se der foar makke. In opgeand twilftd en benanunen de bilabiale w siet
uet yn 'e ludYnfintatis fan 'e Frysklearders, dat it slagge har net om dy oan
te learen, en se wykten fanneed, omdat it alternatyf v nei labialen net beskikber wie, dus ut nei in j, der't se wol it foldwaan oer hiene. De oare omstannichheden komme ek oerien. Opfallende leksikale spoaren hawwe de Giter-

16. By de miHjearders sels kin finderwilens de eardere skamte omslein w~ze yn grutskens.
Alteast, Pieter Breuker die my troch dat er dy halding by guon fan syn studinten wol
oantroffen hat.
17. Borrowing wurdt troch har ek wol inteifereru::e under maintainance neamd. De Haan
(1997), dy't by myn witten as earste de ideetn fan Thomason en Kaufman yn 'e frisi~
styk yntrodusearre hat. ste1t noch in tredde type 'Ut, inteiference underfull bilingualism

(s. 65). Dy liket lykwols foar de ferklearring fan mUIjearring net fan belang te w~zen.
Shift wurdt troch Van Coetsem (1988) yn syn yn 'e selde tiid ftnofhinklik ftntwikkele
kontaktteory imposition neamd. De reden dat ik dy teory hjir gewurde lit, is dat er de
klam mear liket te lizzen op it beMld fan skaaimerken. wyIst Thomason & Kaufman
ekspli-syt it elemint fan "imperfect learning" op it aljemint bringe. Dy term jout in
better hanfet ta it begripen fan it Ontstean fan miUjearring.
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sen foarsafier bekend net benefterlitten;18 it wiene wat dat oangiet benammen har skaainammen der't se net of koene en dy't sa de oanlieding west
hawwe ta in publikaasje Iykas Kroes (1996) sines. De "shift" bat ek net lang
duorre, it liket hast as woene de lju sa gau mooglik yntegrearje, en de relative lytsens fan 'e groep si! der ek oan meiwurke hawwe, in erkende faktor
yn dizzen (Thomason & Kaufman 1988, 47). Foar Tsjalbert, bekend as
foech leste festing fan it Gitersk. rapporteaJje Boelens & Van der Woude
(1955): "wel 90 % van de bevolking spreekt Fries; nog maar 10% houdt
zich aan het Tjalberters. Vaak spreken ouders nog onderling Tjalberters,
maar tegen hun kinderen Fries". Dat leste kin 6tkomme, Boelens & Van der
Veen (1956, 81-82) telle noch mar trije fan 'e 1521earlingen fan 'e Tsjalberter skoalle dy't it illde Saksyske dialekt prate.
Miiljearring is dus wol untstien under net-Fryske ynfloed, mar dy is hjir
wol hiel oars as wat we der oroaris by sjogge, dus as by borrowing. Der liene Friezen, sae men sizze kinne, ut earmoed of ut swakte. It Frysk is by
borrowing yn ferhilldings fan taalmacht d6dlik de underlizzende partij. By
miiljearring is it Iykwols krekt oarsom. Hjir meitsje de Friezen de sterke partij ut, en besykje net-Friezen om bar der oan oan ~ passen. It iennichste wat
sokken derby byneed ferwiten wnrde kinne soe, is dat har dat yn dit gefal
krekt net hielendal slagge is: it effekt fan 'e "imperfect learning". Miskien
bat de wjeraksel sa't we dy yn 'e foarrige paragraaf tsjinkaam binne, der
derom ek wol earder yn sitten dat de autochtoane befolking dy nije foarmen
neifolge hat, en derrnei dat de illde foarmen der op dy wize dus oan gongen.
De maatskiplike status fan it Frysk bringt mei dat it net te ferwachtsjen is
dat foarmen fan shift in protte foarkomme sille. Wat dat oangiet is it grif sa
ciat fierwei de measte ynterlerinsjes sa't se yn 'e literatuer oroaris behannele
wmde, eins allegearre wol under borrowing beflapt wmde kinne. Yn it gefal
fan mUIjearring mei it Frysk dan wol de sterkere partij west hawwe, mar der
moat fansels wol by opmurken wurde dat de tsjinpartij hjir ek net de Nederlilnske standerttaal west hat, mar folle minder prestisjeuze dialekten fan dy
taal. 19 Dy rekken, by in befo1kingsskift dat yn bar nij wengebiel yn in minderheidsposysje rekke, fansels folie makliker faai. Wat dat oangiet is der yn
18. Dat wol fansels net sizze dat der net (Alder) wurdmateriaal oan beide kanten fan 'e
Tsjonger opdfike kin. In moai foarbyld is rim (Hoekema 1968c, 79-86).
19. In oanwizing foar dy lege status is de oantsjutting "krom" dy't yn ferbful mei sokke
dialekten wol briikt wurdt, krekt benammen troch Fryskpraters yn 'e Stideasthoeke.
Sjoch hjiroer it WFT under de stekwurden krom (skift 3), kromprate (skift 2),
kromprater (skift 2) en krompraterij (skift 2).
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'e Fryske silewaasje tusken shift en borrowing ek noch in oar ferskil: de leste is de frjemde standerttaal mei anneks. 20
It oernimmen fan 'e nije foarmen troch de aIde befolking is op himsels fierders gewoan in kweslje fan ynleme taa1feroarlng, en dy kin yn dil gefal ek
skoan ferklearre wurde yn termen fan natuerlikens, c.q. yn termen fan in
oergong fan in mear markearre nei in minder markearre foarm (Thomason
& Kaufman 1988, 22-34). De feiten oer de swierrichheden by earsle laalwinning, sa'l se hjirfoar yn paragraaf 2 nei foarren brochl binne, wize d6dlik
yn dy Ijochting. Omdal de hilabiale w oars ek a1 under drnk stie, jildl de 61spraak mei j hjir foar de oarspronklike befolking ek as in ferienfilldiging, en
de flugge fersprieding fan muljearring yn 'e Iweintichste ieu toant oan dat
we wat dat oangiet in reele ferklearringsgriin te pakken hawwe.
Dat de faktor fan natuerllkens of markeardens reeel is, kin sjen litten
worde oan in ferskynsel dal nei myn betinken likegoed in taalkontaktferskynsel is, en ek noch wol ien ut 'e selde hoeke. It giet derby om de wize
fan 61sprekken fan in inisjele g, bygelyks yn goed. Dy is yn il Frysk, sa'l bekend weze mei, in ploffer: [gu.•I]. De buortalen Ingelsk en D61sk ha in selde
wize fan 6tsprekken, mar il Nederlilnsk nel, dal hat hjir in frikalyf. In frikatyfUtspraak is my Iykwols ek bekend fan Fryskpralers 61 eastlik Opslerliln en
61 Eaststellingwerf, en hy skynl ek le beslean yn eastlik Lemsterliln (Dolsterhuzen, Ychlen, en benammen Bantegea),zl Lykas bekend hat dal ek in
leechfeanlerijgebiel wesl mei Gilerske ymport. De wiksel fan ploffer nei
rftzer is net oflrinklik fan 'e Sudhoekisoglosse, dat gjin niget dat we dit ferskynsel ek westliker sjogge.
By myn witten is dy frikatyfUtspraak nea goed undersochl, mar yn Boelens & Van derWoude (1955) is der wol wal fan werom te linen. It oanbelangjende Jud wordt der op ien utsundering nei notearre mei in [xl. en dat
pasl op himsels fierders kreas yn it Fryske fonotaktyske systeem, dal frikaliven yn 'e Anlaut oars ek allinne mar stim1eas hat, ferlykjej- (en gjin *v-)
en s- (en gjin *z-) (sjoch bygelyks Popkema 2006, 62). Foar it Stellingwerlsk notearje Boelens en Van der WO"Q.de itselde teken. Ik haw fjouwer
20. Shift, mar dan behannele binnen de alternative teory fan Van Coetsem (1988), hat fan-

sels binnen de frisistyk wol wiidweidich it omtinken krige yn foarmen fan taaloergong
by it Frysk wei, en nei it NederHmsk of nei in dialektyske fariant d&fan ta. Foarbylden
binne stddzjes fan Van Bree (2001) (Stedsk), fan E. Hoekstra (1994) (Westfries) en
(1998) (Grinslfulsk) en fan E. Hoekstra en Van Koppen (2000) (Biltsk).
21. Freonlike meidieling Jacob van der Vaart.
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kaarten mn der't it ferskynsel potinsjeeI op attrappearre wurde kinne moatte

gean. Dy wurde oars stipe trach it feit dat, alteast hy myn witten, it fer"

sae. Kaart 11 hat it wurd gl's, kaart 26 hat graach, kaart 68 jaut it wurd
gers, eu kaart 170 hat sels twa gaadlike wurden: gjin goed. De kaarten jau"
we in fingelikeus hyld. Dy mei it wurd gers hat aeral in plaffer, en gl€s smyt
ek mar ien kear in, ek nach stimhawwende, frikatyf ap, faar it Frysk fan It
Hearrenfean. Kaart 170, mei de k1aft gjin goed sied, hat faar Aldskaat in
frikatyf. Yn Ychten kinne in plaffer en in rUzer heide, en Easterw§lde hat de
singeliere kamhinaasje dat gjin in frikatyf hat, en goed in plaffer. It measte
smyt de kaart mei graach ap. In [x] ha hjir Ychten, De Gerdyk, Bakkefean,
Dankerbroek, Appelskea, en, wat ferrassend: De Rattefalle. Bnppedat binne
der plakken dy't njanken in plaffer ek nach in rUzer jauwe: Beets, De Wylp,
en ek wer ferrassend: Tytsjerk.
We sjagge dus dat de frikative utsprank fan 'e inisjele g yn itselde gebiet

skynsel nea neamd is yn oersjoggen fan ynterferinsjes. en der binne my ek
gjin warskogings of loimmenaasjes fan taalwarders en -hoeders bekend. As
dy yndrukken dus doge " en hjir kamrne we wer weram by Thomasan &
Kaufman har taalkontaktteory -, dan soe dy utkomst ek net sa nuver weze as

sit as de!'t mfiIjearring ek opkaam. no sels mei in utnnder nei it westen ta.

Der binne mar twa utwreidings derbftten: De Rattefalle en Tytsjerk, en de
leste hat oars ek nach de utsprank mei in plaffer as fariant. Beide hawwe [x]
yn mar ien wurd, dat ien en oar sae miskien ek' nach ap tafal skaad wurde
kinne. Mar faaks is de apfallende wreiding fan inisjeel [xl yn graach ek wal
gjin tafal. Hy sae maaglik ek ferban h§lde kinne mei in abstrewaasje fan
Tiersma (1979, 157) dat ynterjeksjes dy't mei in g begjinne, finder Neder"
lilnske ynflaed maklik aergeane kinne nei in inisjele frikatyf. As faarbylden
jaut er finder aare [xut] (goed) en [xotfadama] (godferdomme). It wurd
graach, dat ap himsels fansels wal in ynterjeksje weze kin, is dat Iykwals yn
it Offrege sintsje ("Eten zij oak graag kaas?") no net hielendal. Miskien is
derom in bettere ferklearring faar de romrne spried fan [xra:x] (graach) ap
kaart 26, a1teast by in part fan 'e apjeften, dat de Offrege kantekst faldacht
aan in regel sa't dy beskreaun stiet yn Sipma (1913, 27): "g often becomes x
after t, k, p, s". ren fan Sipma syn faarbylden is de sekwinsje ik gean, mei as
transkripsje [Ik xI.an]. Omdat graach yn 'e Fryske beiintwurding fan it eu"
ketesintsje efter it wurdsje ek kamt te stean, is de fanetyske amkrite der de"
selde as yn Sipma syn faarbyld. It liket der oars sterk ap dat it troch Sipma
neamde sandhiferskynsel yn it neigean is. Soks soe miskien ek ferklearje
werom oft ap 'e aanbelangjende kaart fan Baelens & Van der Waude net
mear opjeften mei in inisjele x steane.
Lykas aI sein, myn yndruk is dat de frikative utsprank ek nei de Offre"
gings fan Boelens & Van der Woude hingjen bleaun is yn it grinsgebiet, en

him net wreide hat de Fryske binnenlannen yn. Der binne spitigern6ch gjin
goede nijere findersiken, dat men moat yndied op jins eigen yndrukken 6f-
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wy nei it ferskynsel sjagge yn termen fan natuerlikens. Yn termen fan mar"
keardens fan rUzers faar plaffers aer nimme Chamsky & Halle (1968, 412)
bygelyks in nuansearre stanpunt yn. Foar in konsonant soe in kontinuant, yn
us gefal dus de lxi, minder markearre weze, mar foar in fokaal is it neffens
harren krekt aarsam, en sae Ig/ dus de pree ha. Neffens Macken (1995, 676)
is sels oer it generaal it skaaimerk [- kontinuant] ftnmarkearre. Der is en wie
dus foar de autochtoane Friezen gjin reden om harren ploffer te ferfangen

trach dy frjemde, ap har grftngebiet ynkrangen rUzer, en om dy dus sa fier"
der te transportearjen. Faaks is it earder sels woI oarsom. De ferwachting

mei dan ek weze dat it ferskynsel yndied hingjen bliuwe sil yn it grinsge"
biet. en miskien sels noch woI tebekgean Sil.

22

Wat dat aangiet is der dus in wezentlik ferskil mei mftljearring, dat langer
aer de hiele Willden in gewaan ferskynsel wurden is. Dat ferskil yn it aer"
nimrnen trach de autachtoane befalking kin yndied skaan ferklearre wurde
mei in ferskil yn markeardens. By mfiljearring stie de bilabiale utsprank fan
'e w yn it hiele taalgebiet dachs aI faai, en kae de utsprank mei j as in
ferienf§ldiging apfette wurde. Gjin niget dus det de fernijing him fluch
wreidzje koe.

6. Geaifetting
Yn dit artikel, in Oersjach fan it ferskynsel mfiljearring, binne gilns dingen
aeral helle. It is derom fanks net ferkeard om ap dit pInk nach ris in aersjach
fan dit aersjach te jaan.
Under de term "mftljearring" wurdt yn 'e Fryske taalkrmde fan§lds it fer"
skynsel aantsjut dat de eardere apgeande twilftden wa en wo feroarje yn res"
pektyflikja enjo. Dy feroaring is lykwals fanalagysk beheind, hy bart a1lin"
22. In oar, mar beheinder, fonologysk ferskynsel dat hjir as yllustraasje te pas bracht wurde kinnen hie, is de [e:j]-utspraak fan pronomina as hy, wy, sy. Neffens Fokkema &
Spahr van der Hoek (1967, kaart 7) sit dy wize fan iitsprekken ek wer yn eastlik OpsterHln en Eaststellingwerf, ~n yn it oanswettende Stellingwerfske gebiet. Wreiding op
kosten fan si of sij liket der ek net yn te sitten, en der sae fonologysk ek gjin oanlieding ta w8ze. De [e:j]-utspraak fan 'e Lenuner liket dan ek in isolearre gefal.
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ne mar nei labialen en labiodintalen. Stiet w oan it begjin fan in syllabe, dan
wurdt in inisjele v ynfoege, en docht de oergong him likegoed foar, dns ek
nei deleesje fan in eventoele foarOfgeande h. It ferskynsel oppenearret him
by earste taalwinning, mar benannnen by twOOde taalwinning. Net-Friezen
dy't Frysk besykje te praten, knmme in IOdkombinaasje wa en wo tsjin dy't
net yn har eigen systeem sit. Se ferfange derom w troch v. Mar omdat dy
leste automatysk yn 'e oanset fan 'e syllabe kaarn te stean, kaarn dy v yn it
berik fan in filter dat bewurkmasteret dat it segmint nei labialen en labiodintalen utsletten is. It filter jildt likegoed foar it Frysk as it NederIansk.
Fangefolgen wordt utwykt nei de fonologyske neistlizzer, de healfokaalj.
AI yn 'e twadde helte fan 'e 18de ieu binne der staveringen meij oantroffen, mar nei alle gedachten wize dy noch net op in oerienkomstige wize fan
utsprekken. Milljearring liket nannnentlik noch mar in goed bUnder! jier illd.
Geografysk kinne der twa fintsteanskeamen oanwiisd wurde. De iene is it
leechfeangebiet tosken It Hearrenfean en Drachten, doe't Giterske feanarbeiders oan 'e ein fan 'e feanterij har begOnen te rningen mei de Fryske befolking. De oare Ontsteanskeam kin loka1isearre worde by de eastlike taalgrins, mei in bysOndere rolle foar de Fryslre enklaves yn Eaststellingwerf.
Fenninging fan befolkingsskiften moat hjir ek wer de oarsaak fan it ferskynsel west hawwe. Ynfloed ut 'e gruttere keamen wei, sa't yn 'e literatuer woI
suggerearre is, liket derfoaroer net wierskynlik. Neidat it ferskynsel him ienris set hie, moat it him yn in heech tempo oer de hiele WaIden wreide hawwe, en hjoeddedei begjint it ek bilten dy krite op te dOken. Ferset en wjeraksel tsjin dizze ferearing wie del yn '1 earstoan wol, mar skynt no fierhinne

ferdwfin te wezen.
MOljearring kin sjoen wurde as in gefolch fan net-Fryske ynfloed op it
Frysk. It is Iykwols wol in bysOndere foarm fan ynterferinsje: in sanearnde
shift· Dat type, dat him yn tsjinstelling ta it wenstige borrowing net leksikaal
mar earder grammatikaal rnanifestearret, is it gefolch fan it net-folslein learen fan in frjemde 001 der't in befolkingsskift op oergean wo!. De Ontstiene
nije foarm foel, meidat de illde by de Fryskpraters al markearre worden wie,
yn fruchtbere Willdgriln.

Fryske Akademy
Ljouwert
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TAHEAKKE

Tal mfiIjearrings it word by respektyflik meidoggers finder de 20 jier (149
persoanen), boppe de 20 (184), meiwurkers fan 'e Provinsje Frysllln (67),
meiwnrkers fan 'e AFUK (75) en meiwnrkers fan Fryske AkademylTresoar
(8). Boame: Kiers-Bevaart (2006, 44).
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