
Twilûdfoarming yn it Frysk

Willem Visser

Oan it oerflak har it Frysk in ryk ferskaat oan twilûden, t.w. delgeande, lykas yn
nij [nfu], sintralisearjende, lykas yn die [di.@], en opgeande, lykas yn dwars
[dwas]. Yn dit stik wol ik neigean, hoe't sokke twilûden fonologysk besjoen
foarme wurde, in ûnderwerp dat yn Ie frisistyk oant na ta amper oan 'e oarder
west hat. It doel is om sa it ynsjoch yn 'e struktuer fan it Fryske fokalyske
systeem te fergrutsjen.

It stik is sa opset. Yn 'e earste paragraaf gean ik yn op 'e rol dy't
sonoriteit yn twilûden spilet. Yn 'e twadde paragraaf gean ik nei oft wy foar it
Frysk diftongearring of twilûdfoarming oannimme moatte.Mei de term
diftongearring tsjut ik de óflieding fan in twilûd fan in al syllabifisearre lang
ienlûd of in sekwinsje fan al syllabifisearre koarte ienlûden oan, dat op in
reorganisaasje fan 'e syllabyske struktuer delkomt.I Ik brûk de term
twilûdfoarming om de öflieding fan in twilûd fan in ûnderlizzende sekwinsje fan
net-syllabifisearre fokalen mei oan te tsjutten. Yn § 2.1 wurdt besjoen oft in
oanpak mei struktuerferoarjende diftongearringsregels foar it Frysk doel hat en
wurdt dy oanpak fersmiten. Yn § 2.2 wurdt neigongen hoe't twilûdfoarming syn
beslach krijt, troch de wei fan twilûdramten (2.2.1) of troch syllabifikaasje
(2.2.2). Neidat düdlik makke is, wêrom oft wy foar twilûdfoamring troch de wei
fan syllabifikaasje kieze, wurdt foar de ûnderskate typen twilûd besjoen hoe't dat
yn syn wurken giet: foar delgeande en sintralisearjende twilûden (2.2.2.1), foar
opgeande twilûden (2.2.2.2) en foar 'trijelûden' (2.2.2.3). Mei in koarte
gearfetsjende paragraafwurdt besletten.

1 Yn Sluyters (1992:41) wurdt it neikommende sein: "In many languages,
sequences of underlying adjacent vowels can be syllabified in such a way that
diphthongs result." Ik haw lykswols net ien syllabifikaasjeregel fan dat slach yn syn
boek fine kinnen. Hy nimt in ûnderlizzend twilûd oan, wannear't dat yn omkriten
foarkomt dêr't it net troch in spesifike diftongearringsregel óflaat wurde kin (:270),
mar dat is hiel wat oars as sa'n twilûd fan in ûnderlizzende sekwinsje fan net
syllabifisearre fokalen öfliede.
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1 Twi lûdstruktuer en sonorlteitsprof'yl

In twilûd best iet ût twa fokalen yn ien en de selde nukleus; ien dêrfan fungearret
as haad, de oare as glide. Yn 'e foarbylden nij InEil [nEj], die Idi@1 [di. @] en
dwars /duas/ [dwas] hjir boppe binne de haden fan 'e oanbelangjende twilûden /EI,
lil en lal, de glides binne lil, I@I en lul. Troch it haad wurdt de klam realisearre.

It binne mar inkel de hege fokalen en sjwa dy't as glide fungearje kinne,
meidat dat de minst sonoare fokalen binne. In glide yn in lange fokaal-glide
sekwinsje, lykas yn aai la:il [a.j], kin besköge wurde as in tuskenfoann fan
fokaal en konsonant: segminteel is it in fokaal, struktureel fungearret i.t as in
konsonant meidat it in posysje beset dy't typysk foar konsonanten is, t.w. ien
bûten de nukleus. Yn it meartal aai-en kin de glide dan ek troch resyllabifikaasje
yn 'e oanset fan 'e twadde syllabe bedarje: (a:j){j+@n --> (a:)d(j@n)Cf.

In glide yn in twilûd heart lykswols al ta de nukleus, dat hjir oan bliken
docht dat er net resyllabifisearrc wurde kin. Yn 'e bûgde foarm nij-e komt [i] net
yn 'e oanset fan 'e twadde syllabe teláne: *(nE)d(j@\:r. Der wurdt in glide tusken

it twilûd en sjwa ynfoege: (nEj)d(j@)o" sjoch Visser (1994: 137.noat 36) foar

hoe't dat fonologysk yn SYl1 wurken giet. Mei oare wurden: in glide yn in twilûd
is net in fokaal dy't in konsonantposysje beset. It is de minst sonoare fokaal yn
it twilûd, oars sein: it is de fokaal dy't net haad is2. Twilûden, lykas syllaben,
hawwe in haad neffens sonoriteit.

Der binne lykswols twilûden dy't besteane ût twa hege, dus like sonoare
fokalen, bgl. yn kwyt Ikuitl [kwit] en stjûne Istiul1@1 [stjunrê]. Yn dat gefal kin
sonoriteit net de grûnslach foar it haadskip wêze, Aldergeloks kin de
neikommende generalisaasje makke wurde: alle Fryske twilûden dy't besteane ut
twa hege fokalen binne opgeande twilûden. Yn opgeande twilûden wurdt de

altyd oan 'e rjochter fokaal tawiisd, wylst de lofter fokaal as glide
fungearretê. Twilûden mei sa'n sonoriteitsprofyl hawwe dus in haad neffens

Krekt as by syllaben, ritme sonoriteit en struktuer yn twilûden dus
d.w.s. in beskaat sonoriteitsnrofvl hinzet mei in beskate twilûdstruktuer

2 In syllabe kin net mear as ien haadsegmint hawwe. Dat háldt yn dat twa
segminten net tagelyk as ha ad fungearje kinne.

3 Dat háldt yn dat wy twongen binne om oan te nimmen dat de
fokaalsekwinsje yn tiidwurdsstarnmen lykas bloei [blu(.)j] in lange fokaal-glide
sekwinsje utmakket, al is it sa dat de fokaal koart realisearre wurde kin. Dat wurdt
befestige troch it resyllabifikaasjepatroan yn öflate foarmen: [gru(.)-j@] en [blu(.)
j@]. Sj. ek noat 9.
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gear. Wannear't twa ûngelikense [-kons] segminten ûnder ien nukleus gearlutsen
binne, hat men in twilûdstruktuer. It sonoriteitsprofyl beskiedt watfoar slach
twilûd oft men hat. Wannear't it sonoriteitsprofyl en de struktuer net mei-inoar
yn 't lyk binne, wurdt de struktuer oanpast, yn dy sin is sonoriteit primêr. Sa'n
struktueroanpassing is allinnich oan 'e oarder by opgeande twilûden (sjoch §
2.2.2.2 hjir ûnder).

2 Diftongearring of twilûdfoarrning

It Frysk hat in ryk ferskaat oan twilûden oan it oerflak. Wy moatte no earst de
fraach beäntwurdzje oft twilûden ta de ûnderlizzende foneemfoarried fan it Frysk
hearre. Omdat foarkommen en foarm fan 'e twilûden ut 'e fokaalsekwinsjes yn 'e
segmintrige foarsein wurde kinne, is der gjin reden en nim oan dat se der as
sadanich op it ûnderlizzende nivo binne.

De fraach wurdt dan oft der yn it Frysk difiongearring of twilûdfoarming
is, mei oare wurden oft twilûden fan ien lang ienlûd of twa koarte, al
syllabifisearre ienlûden öflaat wurde troch de iene of oare fonologyske operaasje
op in beskaat punt yn 'e fonologyske öflieding of oft se foarme wurde ût in
sekwinsje fan oanbuorjende net-syllabifisearre ienlûden.

2.1 Difiongearring?

Yn dizze paragraaf sille wy besjen oft der arguminten foar diftongearring yn it
Frysk binne. Yn § 2.1.1 geane wy nei oft beskate öfwikselingen fan ien- mei
twilûden in oanwizing foar diftongearring wêze kinne. Yn § 2.1.2 wurdt besjoen
oft de oanpak yn Booij (1988), dêr't foar it Frysk struktuerferoarjende
diftongearringsregels ûtsteld wurde, der praktysk en teoretysk op troch kin. It sil
bliken dwaan, dat de ûtkomst beide kearen negatyf is.

2.1.1 Ofwikseling fan ien- mei twilûden

Men hie in oanwizing foar it bestean fan diftongearring, wannear't sjen litten
wurde koe dat ûnderlizzende (lange) ienlûden yn beskate posysjes mei (delgeande)
twilûden wikselje, sadat dy yn komplemintêre distribusje stienen. Sa'n
öfwikseling is der lykswols net. Inkel diagroan is der in öfwikseling tusken it
koarte ienlûd lil en it delgeande twilûd lEi!:
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1) a.

b.

c.
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de persoanlike foarnamwurden hy, my, wy, dy, sy en it
ferháldingswurd by (dy't in álder stadium fan it Frysk fuortsette
en yn it Wáldfrysk foarkomme) hawwe har ûntjûn ta hij, mij,
wij, dij, sij en bij yn it Klaaifrysk;
yn it Klaaifrysk wurde de persoanlike foarnamwurden dij, mij
en wij utsprutsen as [di], [mi] en [vi] wannear't se yn
ûnbeklamme posysje foarkomme, d.w.s, wannear't se oan in
gastwurd lofts klitisearre wurde;
de beklamme wurdein -lil fan lienwurden koe feroarje ta -ij(e) (
IEi@/), it wurel harmony bgl. hat de alternant harmonijïe), al
past dy mar inkel yn poëtyske en formele styl en komt er jin
as älderwetsk oan.

Yn (1 a) en (1b) giet it om inkel in diagroane relaasje. Dat wurdt düdlik,
wannear't men it ferhäldingswurd bylbij besjocht, mei in fêste dialektyske
ferdieling, wylst it haadwurd bij yn it Klaaifrysk ut noch yn net wikselet mei
[bi].

Wannear't men al fan in syngroane ófliedingsrelaasje ütgean woe, koe
men foar de foarnamwurden dij, mij en wij oannimme dat de ûnderlizzende foarm
lil hat, dêr't [Ej] mei in regel fan öflaat wurdt. Sa'n oanpak twingt ta in
oanfoljende regel dy't lil ferlinget, meidat in delgeand twilûd allinnich fan in lang
ienlûd öflaat wurde kin, sjoch Hayes (1990), Sluyters (1992:27-31). Dy
ferlingingsregel soe yn it Frysk lykswols gjin inkele fonologyske generalisaasje
ütdrukke.

Oarsom koe men oannimme dat de ûnderlizzende foarm iEi/ hat, dêr't [i]
troch ferienlûding fan aflaat wurdt. Dy oanpak is likemin botte oanloklik.
Meidat in delgeand twilûd altemearret mei in lang ienlûd, soe der in oanfoljende
ferkoartingsregel ([i:] --> [i]) nedich wêze. No is ferkoarting fan lange fokalen yn
it Frysk net ûngewoan, mar dan inkel yn goed omskreaune morfonologyske
omkriten. De foarmen dêr't it ûs hjir om giet, foldogge net oan 'e easken fan dy
ferkoartingsregel. Dan soe men in aparte ferkoartingsregel foar dizze foarmen
opsette moatte of men soe de besteande ferkoartingsregel sa oanpasse moatte dat
dizze foarmen der ek ûnder falle. Fonologysk sjoen binne beide oanpakken dus op
syn minst net ûnproblematysk.

Sa net, de öfwikseling jildt foar mar in pear foarmen. In haadwurd lykas
bij alternearret nea mei by [bi], yn watfoar kontekst dan ek. Der kin dêrom net
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fan in regelmjittige öfwikseling praat wurde". Wy kinne feilich oannimme dat
syngroan in 'simpel' klitikum en syn 'folIe' wjergader beide yn it leksikon
opnommen binne, sjoch Berendsen (1986) foar it Hollänsk en Visser (1988) foar
it Frysk.

Sa't hjir boppe al neamd is, hearre de farianten op -ij(e) fan (Ie) ta in
'leard' part fan it leksikon>. Omdat it om mar ien efterheaksel giet, ynterpretearje
wy -ij(e) as in 'learde' allomorf fan -y. Alles mei-inoar háldt dit yn dat wy gjin
oanwizingen hawwe foar in diftongearringsoanpak op grûn fan in syngroane
öfwikseling fan ien- mei twilûden.

2.1. 2 Difiongearringfan oanbuorjende ienlûden

Booij (1988) stelt ut om de Fryske twilûden mei in diftongearringsregel öf te
lieden. Hy seit: "In this way we account foar de fact that the two constituents of
Frisian diphthongs do not differ in arbitrary ways" (:10). It opnimmen fan
foarsisbere ynformaasje yn ûnderlizzende foarmen háldt redundänsje yn, dat wy
sille Booij wat dit oanbelanget folgje. Hy nimt oan, yn neifolging fan Levin
(1985), dat de delgeande twilûden .öflaat wurde troch in regel fan
fokaalgearfoeging (Vowel Coalescence), dy't twa ienlûden ûnder ien N(ukleus)
gearlûkt6:

4 Dat wol net sizze dat fEil net yn [i] feroarje koe. Dat koe wannear't
ûnbeklamme lEil oan 'e wurdein foarkaam, lykas yn middei [mIdi] « ['mldEj]),
healwei [jElvi] « ['jElvEj]), sjoch Visser (1992b). It selde moat him mei dizze
foarnamwurden foardien hawwe. It giet der om dat dizze gearlûking net as in wiere
syngroane fonologyske regel besköge wurde kin. De foarmen dêr't it yn wurke hat,
binne leksikalisearre, sa't bliken docht oan it meartal fan middei [mIdi] en jierdei
[jldi], t.w. middeis [rnldis] en jierdeis [jl dis], wylst it haadwurd dei los it
ûnregelmjittige meartal dagen hat. Sokke meartalsfoannen kinne net begrepen wurde
as in gefolch fan it feit dat it grûnwurd it diakrityske skaaimerk [ûnregelmjittich
meartal] kwyt rekke is. Dat Iêste is frij gewoan wannear't it grûnwurd ûnderdiel fan in
öflate foarm wurdt. De nije meartalsfoannen hienen dan lykswols middei-r en en
jierdei+en wêze moatten, ferI. bei-ren. De meartallen middeis en jierdeis wize der op
dat der in folsleine werstrukturearring (en leksikalisearring) fan 'e oarspronklike
gearsetting west hat.

5 De measte foarmen op -ij(e) binne de trochsneed Fryskprater folslein
ûneigen. Men kin sokken ek mei sin gekjeierich brûke, bgl. psychologije,
geografiJ!;...

6 Ferlykje de regel fan Contraction yn Carreira (1988) en dy fan Syllable
Merger yn Roca (1992).
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Fokaalgearfoeging I

N

r------J
x
I

[-high]

x
I

[+high]

Fan de fokaalsekwinsje /Eil wurdt sa it twilûd [Ej] öflaat:

(3) N N

I------J
x
I
E

x
I

De sintralisearjende twilûden wurde troch in oare gearfoegingsregel foarme:

(4) F'okaalgearfoeging IJ

N N

r------J
X X/w([Q_

I
[ ]

Kondysje": Q =f.

N

I
X

7 Mei in lege nukleus tsjut Booij de ûnmarkearre fokaal sjwa oan, dy't op it
ûnderlizzende nivo gjin fonetyske ynháld hat.
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It sintralisearjende twilûd [1.@] wurdt sa fan 'e fokaalsekwinsje fIV/ öflaat (nlei
'V' tsjut ik de ûnderlizzende sjwa oan):

(5) N N N

I I ~
X X --> X X
I I
I 1 @

De glide yn in 'opgeand twilûd'S en yn in lange fokaal-glide-sekwinsje wurdtmei
in glidingsregel fan in ûnderlizzende [+high] fokaal öflaat:

(6) Gliding

N N

+
X &f

I
[+high]

De hege fokaal wurdt dêr nei yn 'e oanset of koada fan 'e syllabe opnommen.
Foar in wurd as aai giet dat sa yn syn wurken:

(7) N'

N
r

.>,
N

I
N

X .>
~x

X

I
-->

a

~X
i

X

a
I

Regels (2) en (4) moatte foar regel (6) oardere wurde. Oars waard elke [+high]

8 Troch Booij analysearre as in sekwinsje fan glide (yn 'e oanset fan 'e
syllabe) + fokaal, sjoch ek Booij (1989) en § 2.2.2.2.1 hjir ûnder.
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fokaal foar of nei in oare nukleus omset yn in net-nukleêre glide. Dat soe de
öflieding fan delgeande/sintralisearjende twilûden ûnmooglik meitsje, dat net
neffens de feiten is.

Lit üs no Booij syn diftongearringsoanpak ris wat better besjen, om nei
te gean oft dy der op konseptue1e en empiryske grûnen op troch kin. Regel (2) en
(4) binne struktuerferoarjend, omdat se de al earder foarme syllabestruktuer
(nukleusstruktuer) foar in part feroarje. Dat häldt yn, dat se net yn net-öflate
omkriten operearje meie, ferl. Roca (1992:622). It foarmjen fan 'e inisjele
syllabestruktuer is in struktuertafoegjende en net in struktuerferoarjende
operaasje. Der ûntsteane gjin öflate omkriten troch, dus "syllable structure
feeding lexical rules" is ferbean (Kiparsky (1985:103)). It liket as wol Booij oan
dat ferbod ûntkomme troch regel (2) en (4) yn syn syIlabestruktueralgoritme
(SSA) foar it Frysk op te nimmen, nei N-placement «9)) en foar Gliding «6)),
sjoch Booij (1988: 19). It SSA, in algoritme, wurket wêr en wannear't it kin. It
jout lykswols gjin eigenskip om der in struktuerferoarjende regel yn op te
nimmen, meidat it in struktuertafoegjendl bouwend middel is. Dêrom fersmite
wy dizze oanpak.

Dan komt Booij syn oanpak yn 'e swierrichheden. Regel (2) en (4), dy't
no as gewoane struktuerferoarjende fonologyske regels opfette wurde moatte,
moasten no ek yn öflate omkriten operearje kinne. Mar dat kinne se net.

Yn it foarste plak: de tiidwurden siltle), dogg(e), woll(e) en hoeg/v(e)
hawwe yn 'e rin fan 'e tiid in ynkoarte stamme neist de 'folsleine' krige: si /sI/,
do Ido/, wo Ivo/ en hoe /hul (sjoch Visser (1988), Veenstra (1994)). De earste
trije ynkoarte stammen fersette har tsjin ynfleksje mei it notiidsmeartalssuffiks 
@. De foarm hoe+@ kin al, mar dan krije wy in oerflaktefoarm mei de ynfoege
hege efterfokaal lul, dy't as glide ynterpretearre wurdt: [huw@]. Wêrom binne
si+@, do+@ en wo+@ ûnmooglik? Dat koe him lizze oan 'e koarte fokaal,
omdat in hege fokaal inkel nei in lange fokaal ynfoege wurde kin 9. Mar wêrom
wurde dizze fokaalsekwinsjes dan net omset yn in sintralisearjend twilûd?
Foannen dy't ütgeane op it twilûd -[o.@] binne seldsum yn it Frysk, sjoch
Hoekema (1984), al betsjut dat noch net dat se ûnmooglik binne. Foarmen dy't
ûtgeane op -[I.@] dêrfoaroer binne hiel gewoan, mar likegoed wurdt si+@ nea as
[sI.@] ûtsprutsen.

Yl1 it oarde plak: wannear't in foarm.dy't op in sintralisearjend twilûd

9 De fokaal lul, al is dy fonetysk koart, soe as fonologysk net-kcart
beskóge wurde moatte, sjoch ck noat 3. At dat sa wie, hold dat yn dat lul net as glide
funksjonearje koe. Dat jout net folle eigenskip, sjoen it systeem fan Fryske twilûden
as gehiel. It hálden en dragen fan lul haw ik wat dit oangiet net goed doel oer.
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ûtgiet, brea bgl., ynflektearre wurdt mei in sjwa-inisjeel efterheaksel, wurdt it
sjwa-part fan it twilûd ut reden fan degeminaasje delearre. Dus, brea +en
/brI@+@n/ wurdt omset yn de tuskenfoarm !brI@n/. Dy wurdt nea as [brL@n]
ûtsprutsen, ferl. it grûnwurd lean [lI.@n], mar altyd as [brLj@n], dus mei in
ynfoege hege foarfokaall o

Yn it tredde plak: wannear't in foarm dy't op in lange fokaal-glide
sekwinsje ütgiet, troai bgl., ynflektearre wurdt mei in sjwa-inisjeel suffiks,
wurdt de glide resyllabifisearre yn 'e oanset fan 'e sjwa-syllable. Dus, troai+@
Itro:i+@! wurdt syllabifisearre as (tro:)d(j@)d' De fokalyske sekwinsje !i@1 wurdt

nea realisearre as in sintralisearjend twilûd.
Wy moatte yn dit ferbán regel (4) nochris besjen. Booij leit dy regel in

beheining op om der foar te soargjen dat er mar allinnich wurket yn de earste
syllabe fan in fonologysk wurd. Hy seit dêr oer: "in non-first syllables ofwords
sequences of high vowel plus schwa are not interpreted as diphthongs, but as a
sequence of glide plus schwa". Hy yllustrearret dy claim mei twa foarbylden, t.w.
prjo.fwëi] en trwan[j@]' Neffens my wize sokke foarmen lykswols op oars wat
as dat Booij der mei yllustrearje wol. priuwe is in bûgde foarm, besteande utde
tiidwurdstamme priuw !prio:! en it fleksjesuffiks -@. Tusken stamme en suffiks
is de hege efterfokaal!u! ynfoege, dy't dêr nei yn 'e oanset fan 'e suffikssyllable
opnommen is, dêr't er as glide ynterpretearre wurdt. Wat troanje oangiet, moat
opmurken wurde dat dit wurd op -je ütgiet, in sekwinsje dy't as in formeel
suffiks fungearret, sjoch Visser (1992b). Mei oare wurden, priuwe en troanje
binne beide öflate foarmen. De beheining op regel (4) wurdt dêrmei in formele
utdrukking fan it feit dat twilûden yn it Frysk allinnich yn in ier stadium yn 'e
fonologyske öflieding foarme wurde.

De krekte generalisaasje oangeande regels (2) en (4) is, dat se allinnich
operearje wannear't de oanbelangjende sekwinsje fan fokalen der op it
ûnderlizzende nivo is, sadat se net wurkje op in sekwinsje fan stamfokaal +

10 Dat kin in oanwizing foar twa dingen wêze. Foarst, dat it lofter segrnint
fan in sekwinsje fan twa gelikense oanbuorjende segminten troch degeminaasje
oanpakt wurdt. Oard, dat it lofter segmint fan in sintralisearjend twilûd net in koarte
fokaal is, mar in justjes langeren ien, yn alle gefallen lang genoch om it ynfoegjen
fan in hege fokaal Of te twingen. Dat wurdt ek suggerearre troch de fonetyske
transkripsjepraktyk yn Ie Fryske wurdboeken, dêr't it twilûd li@1 bgl. fonetysk
transkribearre wurdt as [i.@], d.w.s mei in heallang earste segmint. Hoe't dy
ferlinging syn beslach krijt, litte wy hjir gewurde.
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fleksjefokaal U. Omdat dat ynháldt dat se op net-óflate foarmen wurkje moatte,
binne wy twongen om Booij syn oanpak hielendal te fersmiten.

De Fryske twilûden ûntsteane dus net troch diftongearring, d.w.s. se
wurde net op in beskaat punt yn 'e fonologyske öflieding fan al syllabifisearre
(lange) ienlûden of in sekwinsje fan twa (koarte) ienlûden öflaat. Dat háldt yn dat
se ûntstean moatte ût in sekwinsje fan twa oanbuorjende net-syllabifisearre
fokalen, oars sein, se moatte it risseltaat wêze fan twilûdfoarming; dêr sille wy it
no oer hawwe.

2.2 Twilûdfoarming

Der lykje twa algemiene oanpakken fan twilûdfoarming mooglik te wêzen. Yn it
foarste plak koenen wy twilûdramten oannimme, mei einknopen dêr't de fokalen
oan ferbûn wurde. Yn it oarde plak koenen wy oannimme dat twilûdfoarming diel
ûtmakket fan 'e syllabifikaasjeproseduere. Wy sille dy twa mooglikheden no
besjen.

2.2.1 Twil~ramten

Yn neifolging fan Schane (1987) koenen wy de neikommende twilûdramten
oannimme, dy't sa simpel en redudänsjefrij mooglik opset binne:

(8) a. delgeand/sintralisearjend twilûd

N

~
X X
I I

[ ...] [ ...]

b. opgeand twilûd

N

I
X

~
[ ...] [ ...]

Yn (8a) wurdt de haadfunksje universeel tawiisd oan it lofter segmint, yn (8b)

11 Yn it Spaansk rane syllaben op grutte skaal gear, sels oer wurdgrinzen
hinne, sjoch Roca (1992). De generalisaasje dêr't wy it hjir oer hawwe, is dêrom
taalspesifyk en net universeel fan aard.
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oan it rjochter; dêrom hoecht dy ynformaasje net yn it ramt sels opnommen te
wurden.

Yn Visser (1992a) haw ik keazen foar in 'dynamyske' boppe in
templatyske oanpak fan syllabifikaasje. wylst in oanpak mei 'statyske' ramten
kleardernöch templatysk is. Omdat ik gjin reden sjoch om dy dynamyske oanpak
oer te jaan, is it oannimmen fan twilûdramten net yn it lyk te bringen mei üs
syllabifikaasje-oanpak oant no ta. Wy sille besykje om de twilûden yn it Frysk,
krekt-en-allyk as de syllaben, mei struktuertafoeg-jendelbouwende regels öf te
licdenl-.

2.2.2 Twilûdfoarming troch syllabifikaasje

Oft in sekwinsje fan twa fokalen al of net as in twilûd ynterpretearre wurdt,
hinget fan 'e nukleustruktuer öf: hat elke fokaal syn eigen N-knoop of die1e beide
fokalen ien N-knoop? Meidat twilûden yn it Frysk yn in ier stadium yn 'e
fonologyske öflieding foarme wurde moatte, sjoch § 2.1.2 hjir boppe, moat
twilûdfoarming yn it Frysk begrepen wurde as in gefal fan
struktuertafoeginglbou. Dat háldt tage1yk yn dat it syn beslach krije mei yn net
öflate omkriten.

Ik ynterpretearje twilûdfoarming yn it Frysk as in ynstánsje fan N
placement:

(9) N-placement
N

x
I

[-kons]

--> X

I
[-kons]

Wy sille no neigean hoe't de1geande en sintralisearjende twilûden, opgeande
twilûden en 'trijelûden' troch (9) óflaat wurde.

12 Sa't fierderop düdlik wurde sil, binne de ûtkornsten fan ûs 'dynamyske'
twilûdfoanningsproseduere neffens (8).
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2.2.2.1 Delgeande en sintralisearjende twilûden

Om delgeande en sintralisearjende twilûden of te lieden, moat (9) yn ien kear op
twa oanbuorjende fokalen wurkje. Hoe kinne wy der foar soargje, dat N
placement beide fokalen tagelyk oanpakt? Hoe kinne wy, mei oare wurden,
tefoaren komme, dat N-placement op elke fokaal apart wurket, earst op 'e lofter
en dêr nei op 'e rjochter, of simultaan?

Alderearst is der it algemiene prosoadyske prinsipe fan maksimaliteit,
dat seit dat fonologyske ienheden fan maksimale grutte wêze moatte, binnen de
grinzen fan beheiningen op 'e foarm. Yn 'e gewoane regel wurde twa
oanbuorjende koarte fokalen dus ûnder ien en de selde nukleus gearbrocht, d.w.s.
strukturearre as in twilûd, of de oanbelangjende taal moat komplekse nukley
ferbiede.

Wannear't, yn it oarde plak, N-placement by in sekwinsje fan twa
oanbuorjende fok alen op elke fokaal apart wurke, ûntstie dêr troch in
konstellaasje fan twa fokalen in hiatus, dat der yn it Frysk ut noch yn net op
troch kinl-'. Yn it Frysk is der dus in ferbod op twa oanbuorjende nukley 14. Wy
komme dêrom ta it neikommende negative filter:

13 Guon talen hawwe neat te krijen mei fokalen in hiatus, bgL de Romaankse
talen Spaansk (Roca (1992)) en Roemeensk (Steriade (1984)).

14 De Strukturele Beskriuwing fan regel (2), (4) en (6) befettet dy
konstellaasje. Dêrom kinne dy regels as reparaasjeregels begrepen wurde.

Wurden lykas piano [pija.no.w] en hiaat [hija:t], en bibelske nammen lykas
Isaak [iza/ak] hawwe twa nukley, nettsjinsteande de twa oanbuorjende fokalen yn 'e
ûnderlizzende represintaasje. Wy sille oannimme dat de lofter fokaal fan sokke
foarrnen al yn it leksikon oan 'e nukleusknoop ferbûn is (prelinking); tagelyk nimme
wy oan dat sa'n prelinking troch fonologyske regels yn acht nommen wurde moat.
Der binne twa reden om oan te nimmen dat de lofter fokaal yn it leksikon oan 'e
nukleusknoop ferbûn is en de rjochter net. Foarst, at de lofter fokaal [+heech] is,
soarget prelinking der foar dat regel (18) hjir ûnder der net op wurkje kin. Gard, der is
in kontrast yn tal syllaben tusken België en strie (ófsjoen fan it stikje Bel- fan
België). Wylst it part -gië fan België ût twa syllaben bestiet « (i)N)Jj(@)N)dl, bestiet

strie ût mar ien «str(i@)N)J. Dat kontrast kin inkel komme troch de prelinking fan 'e

lofter fokaal fan 'e fokaalsekwinsje li@! fan België.
De prelinking fan ien fokaal is in minimum èn in maksimum: it earste,

omdat der oars hielendal gjin prelinking wie; it lêste, omdat de prelinking fan twa
fokalen it skeinen fan filter (10) ynhold. Ien mei oar kin ût öfnommen wurde, dat der
gjin net-Oflate foannen wêze kinne mei in sekwinsje fan mear as twa oanbuorjende
fokalen dy't oan it oerflak allegearre oan har eigen nukleus ferbûn binne. Dat liket ek
ût te kommen.
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(10) * N N

Filter (10) is tige 'robûst'. Oan 'e iene kant soarget it der foar, dat de ûtkomst fan
N-placement op in sekwinsje fan twa oanbuorjende fokalen ûtfiltere wurdt, at dy
regel op elke fokaal apart wurket. Wannear't, oan 'e oare kant, yn öflate foarmen
troch it oan inoar fêstmeitsjen fan morfemen in sitewaasje fan fokalen in hiatus
ûntstiet, twingt it in reparaasje of, dy't syn beslach krijt troch it ynfoegjen fan in
glide of in konsonant.

De fokalen fan in twilûd moatte ek ta ien en it selde wurd hearre, mar
op it nivo fan inisjele syllabifikaasje is dat automatysk sa, dat in aparte
domeinbeheining is oerstallich.

It operearjen fan N-placement moat dus net begrepen wurde as it simpel
tawizen fan in N-knoop oan in [-kons] segmint, sagau't de regel, fan lofts nei
rjochts, ien yn 'e segmintrige tsjinkomt. Barst wurdt neigongen hoefolle [-kons]
segminten oft der yn in foarm sitte. At der oanbuorjende [-kons1 segminten
bi1111e, besiket N-placement om twa dêr fan ûnder ien N gear te bringen, neffens
de eask fan maksimaliteit en (10).

Men koe dan ek fuort in alternative, wat yngewikkeldere ferzje fan N
placement formulearje, lykas yn Roca (1992:627), dy't by de neikommende regel
ûtkomt:

(11) N

-l-","'"
..............

(Vr) V2

Kondysje: VI = heech

(spegelbyld)

Op sa'n foet wurdt de algemiene eask fan maksimaliteit streekrjocht yn 'e
syllabifikaasjeregel opnommen. Dat is redundant, omdat it prinsipe bûten N
placement ek nedich is. De regel moat boppedat in ekstra beheining oplein
wurde.

Of men koe N-placement opsplisse yn twa subregels, t.w. in spesifiken
ien om twilûden en in algemienen ien om ienlûden of te lieden, dy't op grûn fan
'e Elsewhere Condition yn dy folge operearje moatte, sjoch Hall (1989:835-836,
noat 5) foar sa'n uts tel foar de syllabifikaasje yn it Dûtsk. De spesifike regel jilde
de selde beswieren foar as foar (11). Beide altemativen bi1111e dus beskriuwend
wol adekwaat, mar mear ek net. Dêrom bliuwe wy by de moai simpele
algemiene regel (9).
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Mei N-placement wurde delgeande en sintralisearjende twilûden öflaat 15 .

De haadfunksje yn dit slach twilûd wurdt oan 'e sonoarste, lofter fokaal tawiisd.
De rjochter fokaal is sjwa 16 of in folle hege fokaal.

Omdat de nukleus, at er ien kear foarme is, ûnoantaastber is, kin regel
(9) allinnich wurkje op fokalen dy't net al oan in nukleus tawiisd binne, oars
sein, dy't 'frij' binne. Dat ferklearret de ûnmooglikheid fan twilûdfoarming yn 'e
bûgde foarmen fan § 2.1.2 hjir boppe: de stamfokaal is al syllabifisearre op it
nivo fan inisjele syllabifikaasje, dus inkel de affiksfokaal is noch 'frij'.

Dizze oanpak fan twilûdfoarming yn it Frysk easket gäns minder (ad
hoc) beregeling as Booij syn diftongearringsoanpak, wylst er boppedat oanslût
by universele fonologyske prinsipen.

2.2.2.2 Opgeande twilûden

Yn dizze subparagraaf sille wy gear oer opgeande twilûden yn it Frysk. Yn §
2.2.2.2.1 sille wy besykje om oannimlik te meitsjen, dat it Frysk opgeande
twilûden hat, wylst it yn § 2.2.2.2.2 oer de foarming fan sokke twilûden gean
sil.

2.2.2.2.1 Hat it Frysk opgeande twilûden?

Yn 'e 17e/18e ieu waarden de twilûden liI,IE,uo,oOI yn beskate fonologyske
en/of morfologyske konteksten omset yn [jI,jE,wo,wa], de saneamde Nijfryske
brekking, sjoch Van der Meer (1985), Booij (1989), Visser (1990), Schane
(1995). Brekking late ta in tanimming fan begjinkonsonant(kloft)en folge fan [j]
en [w]. Dy kloften s1eaten oan by al besteande kloften, dy't it resulaat wienen
fan: a) de saneamde Aldfryske brekking, de oergong fan 'e palatale fokalen ile nei
iulio wannear't dy oan in efterlike konsonant(kloft) foaröf gongen, bgl. ljochi,
rjocht, sjongte), stjonkie); b) de diftongearring fan 1i:1 foar Iwl yn guon sterke
tiidwurden, bgl. Nijfrysk bliuw(e) [bljo.] « bliv(a)); c) de oergong fan le:wl nei

15 En, al is it yndirekt, opgeande twilûden, sjoch § 2.2.2.2 hjir nei.
16 Sjwa kin net syllabifisearre wurde op it nivo fan inisjele syllabifikaasje,

omdat it dêr gjin fonetyske ynháld hat, sjoch Visser (1994). Yn it gefal fan in
sintralisearjend twilûd is de folle fokaal lykswols it haad fan 'e syllabe, wylst sjwa
inkel as glide fungearret. Yn dy konstellaasje kin sjwa syn strukturele nukleusposysje
besette. Dat háldt yn, dat wy om sjwa net in ekstra regel fan twilûdfoarming
oannimme hoege.
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jouljûleau, bgl. yn Ljouwert « Lewerd), stjûne « steven), bleau « bleef); d)
palatalisaasje fan Ik! foar in foarfokaal, bgl. tsjettel. It grutte tal fan sokke
kloften is sûnder mis in opfallende fonotaktyske eigenskip fan it Frysk.

De fonologyske ynterpretaasje fan dizze kloften wurdt ûngelyk oer
tocht. Heart de glide ta de oanset fan 'e syllabe, de nukleus of ta gjin fan twaen?
Meidat de nukleus op 'en heechsten twa strukturele X-posysjes besette mei, soe
men sizze dat de glide, wannear't der in lange fokaal of in delgeand of
sintralisearjend twilûd nei komt, ta de oanset hearre moat. Mar, kin de
kombinaasje fan glide + koarte fokaal dan mooglik al as in opgeand twilüd
funksjonearje? Yn Cohen et al. (1959: 125) wurdt de glide as in oansetkonsonant
foneem beskóge, omdat er 1) troch in oare konsonant ferfongen wurde kin, dat
minimale pearen opsmyt, lykas jûk - tûk en jier - dier en 2) gjin wurdlid
ütmakket. Dat háldt yn dat der gjin opgeande twilûden oannommen wurde en
fangefolgen wurdt it tal inisjele CCC-kloften aardich grut. Dizze opfetting wurdt
troch Booij (1989) oemommen.

Wannear't wy sjogge wat Kenstowicz en Rubach (1987:476) oer
twilûden sizze, giet dizze opfetting der ek mei. Dy obstrewearje dat de glide fan
in twilûd

is characteristically oriented in the same direction with respect
to the core throughout de entire system of diphthongs, as
either onglide (Slovak) or offglide (English, Canadian,
French). It is natural to construe this left-right orientation as
fixing a parameter of the representational system.

Omdat it Frysk wiere delgeande en sintralisearjende twilûden hat, moatte de
glides yn de kloften hjir boppe leafst net as part fan de nukleus ynterpretearre
wurde.

Heeroma (1961:27) dêr foar oer beskóget bgl. [i.@] en [jIJ as
ütspraakfarianten fan ien en itselde foneem. Op side 28 hat er it oer "een dalende
diftong met een stijgende verkortingsvariant" .

Segminten fan ien en de selde fonologyske konstituint kinne
kollokasjonele beheiningen foar jilde. Sokke beheiningen kinne dêrrnei in
oanwizing ûtmeitsje hokker konstituint oft in bekaat segmint ta heart. Yn it
Hollánsk bgl. jildt foar de glides [i] en [w] dat se "precede all kinds of vowels,
and are subject to co-occurence restrictions with preceding consonants" (Booij
(1989:321), cf. Cohen et al. (1959:94)). Dat betsjut dat prefokalyske glides ta de
oanset hearre, dat oanslût by it feit dat it Hollánsk delgeande twilûden hat.

Booij wol hawwe dat de selde kollokasjonele beheiningen foar it Frysk
jilde. De glides [j] en [w] "occur freely with fol1owing vowels", t.w. koarte
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fokalen, lange fokalen en twilûden. Hy moat ynskikke dat der "one clear
difference with Dutch" is, t.w. [j] en [w] kinne "all word-initia! sonorant
konsonants" oan foaróf gean, sa't bliken docht oan foarmen lykas ljocht en
smoarch. Dat lêste is lykswols mar in part fan it ferhaal. Yn it Frysk
nammentlik kinne suver alle tastiene wurd-inisjele konsonanten en
konsonantkleften folge wurde fan U] en [w]. Wy jouwe no earst in oersjoch fan
'e mooglikheden17:

(12) oansetmooglikhedenfoar [j] en [w]

A: mei in rege1mjittich sonoriteitsprofyl:

1) ien konsonant:

poask [pwask]
pjisk [pjIsk]
boarst [bwast]
bjist [bjIst]
twer [twEr]
tjirk [tjIrk]
dwers [dwEs]
djip [djlp]
kwelts [kwElts]
kiuw [kjo:]
Goasse [gwas@]
gjin [gjln]
fuort [fwot]
fjoer [fju@r]
woarst [vwast]
wiette [vjIt@]
swilk [swIlk]
sjerp [sjErp]
loarte [1wat@]
ljisk [ljIsk]
ruot [rwot]
rjocht [rjoxt]
noartsk [nwatsk]

puol [pwol]
pjuts [pjöts]
buol [bwol]
bjuster [bjöstr]
twir(je) [twlr]
tjems [tjEms]
dwyl [dwil]
djerre [djE:r@]
kuos [kwos]
kjirm(je) [kjlrm]
guod [gwot]
gjalp [gjOlp]
foars [fwas]
fjild [fjIlt]
woartel [vwatl]
wjok [vjok] I

swel [swEI]
sjippe [sjlp@]
luork(je) [lwork]
ljurk [ljörk]
roaster [rwastrJ
rjemme [rjEm@l
nuodlik [nwodlësk]

17 Dit oersjoch is fierhinne gelyk aan dat yn Visser (1990).
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muoz(je) [mwoz]
meall(e) [mjEl]
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njûntïsje) [njynt]
muoi(e) [mwo:j]
mjitte [mjIt@]

2) twa konsonanten (Obstruint+Likwide):

pljims [pljlms]
[plw] (net run)
priuw(e) [prjo:]
proalling [prwalln]
bliuw(e) [bljo.]
bloarre [blwar@]
brjit [brjIt]
bruorren [brwom]
triuw(e) [trjo:]
troanje [trwaj@]
driuw(e) [drjo:]
[drw] (net fûn)
kljirre [kljlr@]
kluork(je) [klwork]
kreauw(e) [krjo:]
kroadfol [krwat]
glierk(je) [gIjIrk]
gluork(je) [gIwork]
greau [grjo:]
groattenbrij [grwatJ?-]
Frjentsjer [frjEntsj@r]
froask [frwask]
fljoch [fljox]
tluor(je) [flwor]
wriuw(e) [vrjo:]
[vrw] (net fûn)

pream(kje) [prjEm]
proastich [prwast@x]
blier(je) [bIjIr]
bluodderich [bIwod@r@x]
brief(kje) [brjlf]

triemmich [trjlm@x]

kloark(je) [klwark]
kriuwel [krjo:w@I]
kroask(je) [krwask]
gljurk(je) [gljörk]
gloarje [glwarj@]
griente [grjInt@]
frjemd [frjEmpt]

fljirk(je) [fljIrk]

B: mei in ekstrasyllabysk earste segmint:

1) twa konsonanten:

fnjit (ha mei) [fnjIt]
[fnw] (net fûn)
gnjirdïzje) [gnjld]
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gnoar(je) [gnwar]
knjocht [knjoxt]
(in) knoarre [knwarrë]
smjunt [smjönt]
smoarch [smwar@x]
sniebal [snjl]
snoarktje) [snwark]
sloarm [slwar@m]
sljurk(je) [sljörk]
spoarme [spwan@]
spjelde [spjEld@]
stoarm [stwar@m]
stjitt(e) [stjIt]
skoalle [skwal@]
skjin [skjIn]
tsjin [tsjln]

Willem Visser

kniersbien [knjlz]
knoarhoanne [knwar]
smjirkïje) [smjlrk]
snjitt(e) [snjIt]
snuorje [snwOJj@]

sluork(je) [slwork]
sljocht [sljoxt]
spuonnen [spwonn]
spjocht [spjoxt] I

stuolk(je) [stwolk]
stjelp [stjElp]
skuorre [skwor@]
skeau [skjo:]
tsjuster [tsjöstf]

2) trije konsonanten (begjinnend mei /s/):

strjitte [strjIt@]
spriuw [sprjo.]
skreau [skrjo:]
skroar(je) [skrwar]

strjemnue) [strjEm]
skriuw(e) [skrjo:]

At wy it iene mei it oare nimme, sitte wy no mei in paradoks. Oan 'e iene kant
is der positive evidinsje dat glides net ta de nukleus hearre, t.w. it feit dat se mei
allerhanne fokalen kombinearje kinne. Oan te oare kant is der positive evidinsje
dat se ek net ta de oanset hearre, t.w. it feit dat se mei allerhanne konsonanten en
konsonantkloften kombinearje kinne. Oars sein, glides lykje by te dragen oan 'e
kompleksiteit fan nukleus noch oansetlê.

Mei men dêr no ut ófnimme dat glides 'swevende' segminten binne, dy't
streekrjocht oan 'e syllabeknoop of de knoop fan it fonologyske wurd ferbûn
wurde? Dat lêste kin sa net wêze. Omdat de glides nei de oansetkonsonant(en)

18 It feit dat [w] meast folge wurdt fan 'e fokalen lal en lol is it syngroane
gefolch fan 'e diagroane brekking. Foar [j] jildt soks net, meidat de diagroane
fonologyske prosessen hjir boppe (Aldfryske brekking, diftongearring,
palatalisaasje) allegearre in sekwinsjes mei m(mar net mei [w]) opsmieten. Boppedat
is [w] oan it wurdbegjin wolris oergongen nei de labio-dentale obstruint [v], sj. Booij
(1989:323).
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komme, kin de ferbining tusken de glide en de syllabeknoop of dy fan it
fonologyske wurd net lein wurde. De assosjaasjeline fan de glide soe dy fan it
(de) oansetsegmint(en) kruse moatte, wylst der in algemien ferbod op inoar
krusende assosjaasjelinen is. Fangefolgen soe de glide net prosoadysk wettige,
d.w.s. yn 'e hegere prosoadyske struktuer opnommen, wurde kinne. Hy soe dan
skrast wurde (stray erasure) of fonetysk ûnynterpretabel bliuwe. De feiten sprekke
dat tsjin: de glide wurdt gewoan realisearre en moat dus ta de oanset of de nukleus
hearre.

Dêrom sine wy bewizen bybringe moatte foar in beslût de iene of oare
kant oer. Foar sa fier as ik it besjen kin, is der tredderlei evidinsje dy't der op
wiist, dat in glide ta de nukleus heart.

Yn 't foarste plak: it diagroane fonologyske proses fan 'e Nijfryske
brekking lit him goed beskriuwe as in gefal fan sluting op 'e strukturele laach,
d.w.s, dat de twa X'en fan it delgeande twilûd gearrane ta de iene X fan it
opgeande twilûd, sjoch (Ba) hjir ûnder l", In analyze yn termen fan sluting hat
twa foardielen boppe ien dêr't brekking besköge wurdt as in proses fan delinking
en rassosjaasje fan de glide (fan de nukleus nei de oanset), lykas yn Booij (1989).
Alderearst is sluting in simpele operaasje yn ien stap, wylst delinking en
reassosjaasje twa steppen fergje. Op 't heden wurdt der algemien fan ütgongen dat
de koartste öflieding de pree hat. Yn it twadde plak is it mooglik om mei sluting
op 'e strukturele laach de diagroane fonologyske prosessen fan brekking fan
(lange) twilûden en ferkoarting fan lange ienlûden as ien operaasje te begripen en
te formalisearjen. Dy prosessen binne funksjoneel ekwivalint, omdat se har beide
yn fierhinne de selde morfonologyske omkriten oppenearje (Tiersma (1979))20.
No kin ferkoarting fan in lang ienlûd abslût net ferantwurde wurde mei delinking
en reassosjaasje fan it earste part fan it lûd. Op grûn fan it Obligatory Contour
Principle (OCP), dat in ferbod ynháldt op twa gelikense oanbuorjende eleminten
op 'e segmintele laach, moat in lange fokaal represintearre wurde as in inkel
segmint dat oan twa X-posysjes ferbûn is, dus as in geminaat, sjoch (Bb) hjir
ûnder. Meidat in geminaat de eigenskip fan yntegriteit hat, kin der net ien helte
fan delinke wurde. Dat, mei in oanpak fan de1inking en reassosjaasje moatte der
foar brekking en ferkoarting twa aparte regels komme. Mei in oanpak fan sluting
op 'e strukturele laach kinne brekking fan bgl. it twilûd IiIJ en ferkoarting fan

it lange ienlûd la:1 as ien en itselde proses formalisearre wurde (sluting

19 Sjoch fierders Schane (1987) foar sluting en Visser (1990) en Schane
(1995) foar brekking.

20 De syngraane status fan beide prosessen lit ik hjir wêze, sj. dêrfoar wer
Tiersma (1979).

47



Willem Visser

wurdt mei in pylk 'nei binnen' oanjûn):

(13) a. brekking fan lil!

N

->:
X >-< X

I I
I

-->

N

I
X

------------I

b. ferkoarting fan la:1

N

~
X >-< X

~
a

-->

N

I
X

I
a

At dit allegearre oannimlik is, háldt dat tagelyk yn dat brekking resultearre yn
opgeande twilûden, mei prefokalyske glides dy't ta de nukleus en net ta de oanset
hearre.

Yn it twadde plak kin der op wiisd wurde, dat it twilûd loOI brutsen
waard ta [wa], wylst liI/ brutsen waard ta [jI]. Wêrom waard loOI net brutsen ta
[wO], sa't men ferwachtsje meien hie? Neffens Hoekstra (1988) hie/hat it Frysk
it neikommende fonotaktyske filter:

(14) *[wO]

Op grûn fan (14) moast de ûtkomst fan 'e brekking fan loOI byholpen wurde, dat
syn beslach krige troch it ferleegjen fan lOl nei lal. It formulearjen fan (14)
ûnderstelt dat lul ([w]) en lOl ta de selde fonologyske konstituint hearre, t.w. de
nukleus.

Treds is der noch in fonotaktyske oanwizing. Wannear't It! it
ekstrasyllabyske earste segmint fan in obstruintekloft is, moat Isl de twadde
obstruint wêze. De kloft Itsl kin mar allinnich folge wurde fan in (koarte of
lange) fokaal. in twilûd of lil + fokaal/twilûd, lykas yn tsiftje), tsiis, tsien, tsjil,
tsjen, tsjûgije), tsjëf en tsjoar. Dus, V(V) en jV(V) litte wat dit oangiet it selde

dat is in oanwizing dat de glide ta de nukleus heart.
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It locht, alles mei-inoar, bliken dat der diagroane en syngroane evidinsje
is dat in pefokalyske glide ta de nukleus fan 'e syllabe heart, oars sein, dat de
earste bydnacht oan 'e kompleksiteit fan 'e lêste (sjoch nochris (Ba) hjir boppe
en § 2.2 _2.3.1 hjir ûnder). Better net te witten is der gjin evidinsje dy't der op
wiist dat inprefokalyske glide ta de oanset heart. Dat háldt yn, dat wy oannirnme
kinne, dat Îl Frysk opgeande twilûden hat.

H docht bliken dat kollokasjonele/fonotaktyske beheiningen jin net
altyd in Iile ûndûbelsinnige oanwizing jouwe ta watfoar konstituint oft in
beskaat segmint heart as dat men wol woe. Bytiden moat der om oanfoljende
evidinsje socht wurde. It mei ek dûdlik wêze, dat Kenstowicz en Rubach har
'twilûdparameter' net in universeel prinsipe wêze kin. Dat wol fansels net sizze,
dat er no ta weismiten keard is. Mooglik koe er as in prinsipe fan markeardens
begrepen warde; it Frysk wie wat dit oangiet dan in markearre taal.

2.2.2.2.2 Defoarming fan opgeande twilûden

In opgeand twilûd bestiet ut in sekwinsje fan twa fokalen, ferbûn oan ien X
posysje (sjoch hjir boppe). Op it earste each liket dat yn te hälden dat it net
troch (9) öflaat wurde kin, sadat wy wol oannimme moatte dat ta de ûnderlizzende
fokaalfoarried fan it Frysk ek struktueren fan 'e neikommende abstrakte foarm
hearre:

(15) x
~

[-kons]

It mei dûdlik wêze, dat (15) in templatyske oanpak represintearret, wylst wy in
'dynamys-ke' oanpak fan syllabifikaasje foarsteane, sjoch ek § 2.2.1. Dêrom sille
wy besykje om de opgeande twilûden, krekt as de delgeande en sintralisearjende,
mei regel (9) óf te lieden.

Regel (9) liedt Û.O. de neikommende foarmen öf

(16) N

.r>:
X X
I I

[
-kons J [ -konsl
+heech +1-heeclJ
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Neffens de struktuer is (16) in delgeand twilûd. Mar de segmintele gearstalling is
dêr net neffens, meidat de lofter fokaal like sonoar of minder sonoar is as de
rjochter, wylst er sonoarder wêze moat. Dat betsjut dat (16) in 'reparaasje' nedich
is. Dat kin syn beslach krije troch de wei fan sluting op 'e strukturele Iaach,
lykas oanjûn yn (17):

(17) N

~
X >-< X -->

I I
I -konsl I-kons l
f.:;heed1J lr/-heecW

N

I
X

---------
[

kons J r-kons l
+heech L+/-heecgJ

Neffens de struktuer fan 'e output wurdt der yn (17) in opgeand twilûd óflaat. De
segmintele gearstalling is wat dat oangiet yn 'e es, want "For a rising diphthong,
the left component must not be lower yn height than de right one" (Schane
(1987:281)).

Wy hoege dêrom gjin opgeande twilûden op it ûnderlizzende nivo aan te
nimmen. Yn it earste stadium wurde dy öflaat troch N-placement «9)). Fuort dêr
nei wurde se 'reparearre' troch (17), dat wy oannimme sille dat in saneamde
'persistent rule' is, d.w.s. ien dy't hieltyd wer wurket at oan 'e betingsten foldien
wurdt.

2.2.2.3 'Trijelûden'

It Frysk hat oan it oerflak ek de neikommende fokaalsekwinsjes: 1) fan in glide,
folge fan in sintralisearjend of delgeand twilûd of in lange fokaal: swiet /sui@tJ,
fjQgr /fiu@r/,f.i.mlwer /fiOu(@r)/, bliuw /blio:/ bgl.; 2) fan in lange fokaal, folge
fan in glide: aai /a:i/, mai /ro:i/ bgl; 3) fan in glide, folge fan in lange fekaal,
folge fan in glide: boaiem /bua:i(@m)/ bgl.

Dy sekwinsjes binne yn 'e literatuer oer it Frysk wol trijelûden
(friphthongs') neamd, bgl. yn Sipma (1913:13/14, §48,49). At no de nukleus
fan in syllabe universeel op 'en heechsten twa strukturele posysjes beslaan mei,
binne wiere 'trijelûden' ûnmooglik. Dat háldt yn, dat de fokaalsekwinsjes hjir
boppe oars analysearre wurde moatte, Yn 'e neikommende twa subparagrafen sille
wy neigean hoe't se represintearre en óflaat wurde kinne, Earst besjogge wy de
sekwinsjes mei prefokalyske glides, dêr nei dy mei postfokalyske glides.
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2.2.2.3.1 Séwinsjes mei prefokalyske glides

Sa't yn § 2.2.2.1 opmurken is, wurdt by syllabifikaasje earst neigongen hoefolle
[-kons] seegninten oft der yn in foarm sitte en besiket N-placement dêr nei om, at
der oanbucjende [-kons] segminten binne, twa dêr fan ûnder ien N gear te
bringen, 0111 sa oan 'e easken fan maksimaliteit en filter (10) te foldwaan.
Nimme wy in foarm lykas swiet, dan häldt ien en oar yn dat de sekwinsje fan
[-kons] s egminten lui@1 as lu(i@)N/ nuklifisearre wurde moat. Wêrom is de

altemative nuklifikaasje l(ui)N@1 net yn oarder? Yn it earste stadium dêr fan

wurdt de eak fan maksimaliteit net skeind, meidat wy dêr in nukleus hawwe dy't
oan it maksimurn fan twa fokalen ferbûn is. Sa't wy yn § 2.2.2.2.2 lykswols
sjoen hawwe, kin dizze struktuer der net op troch en moat er troch (17) reparearre
wurde. N ei dy reparaasje sitte beide fokalen ûnder ien X en is de nukleus net
maksimaal mear, wylst der noch in oanbuorjende fokaal (sjwa) is. Dat betsjut dat
dy sjwa yn 'e nukleus ynlive wurde moast. Dat no is op ûnöfhinklike grûnen
ütsletten, sjoch (19) en diskusje hjir ûnder. Mei de nuklifikaasje lu(i@)N/, oan 'e

oare kant, wordt der de hiele tiid oan maksimaliteit foldien, is der gjin reparaasje
nedich, wurdt in koarte öflieding mooglik en bliuwt men net mei in ferkearde
struktuer sitten. De nuklifikaasje fan fjouwer, bliuw, en (it earste part fan)
boaiem giet op de selde wize en smyt li(OU)N/, li(o:)NI en/u(a:)Nil op. De hege

fokalen bliuwe nei nuklifikaasje oer, krekt sa't ekstrasyllabyske segminten nei
inisjele syllabifikaasje oerbliuwe. Wannear't de oanhelangjende hege fokalen
troch in nije tapassing fan N-placement oanpakt wurde, wurdt de ûtkomst,
l(i)N(O:)N/ en l(ll)N(a:)N(i)NI bgl., fuort troch (10) ûtfiltere,

Yn § 2.2.2.2.1 hjir boppe hawwe wy besocht om oannimlik te
meitsjen dat in prefokalyske glide ta de nukleus en net ta de oanset heart. Wy
formulearje dêrom de neikommende regel fan Prenukleêre Fokaalynkorporaasje
(yn twa stappen: delinking ((18a» en reassosjaasje ((18b):
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(18) Prenukleêre Fokaalynkorporaasjecï

a)

X

t
[-kons]

N

I
X

b) N

I
X

/
[-kons]

It oanbelangjende [-kons] segmint is altyd [+heech], mar dat hoecht net eksplisyt
yn Ieregel opnommen te wurden, omdat it allinnich hege fokalen binne dy't nei
nuklifikaasje oerbliuwe. Foar in foarm lykas swiet komme wy sa by de
neikommende nukleus ût:

21 Yn 'e skiednis fan it Frysk binne foarmen lykas tsjiis, tsjien en jier
ferienfäldige ta tsiis, tsien en [i.@r]. Dat kin op rekken skreaun wurde fan it oep, dat
de sekwinsje /iil yn Itsii:s/, Itsii@n/ en lii@r/ ferbiedt, sjoch Booij (1989). It OCP
kin lykswols net he1pe by it sykjen om in ferklearring foar it skrassen fan [j] yn
foannen lykas twirre « twjirre), swierder [swldr] « swjirder), swel « swjel) en foar de
foarm tsjurje (en net [tsjwarj@]). Mooglik biede regel (17) en (18) hjir ûtkomst. De
struktuer fan 'e nukleus yn bgl. twjirre, mei in glide folge fan in opgeand twilûd, is
dêr neffens sa:

(i) N

I
X

~
u i I

Yn (i) wurdt it OCP net skeind. Wat wy lykswols al hawwe, is in markearre ternére
struktuer: X is oan trije segminten ferbûn, wylst taalstruktuer binêr wêze moat. Sa'n
struktuer is boppedat fonetysk slim te ynterpretearjen. Der sil dêrom in oanstriid west
hawwe om sa'n struktuer binêr en dêrmei fonetysk makliker te ynterpretearjen te
rneitsjen, yn dit getal troch it skrassen fan lil.
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N

.>
x x

I~ @1 _U

It part lui/ hat de struktuer fan in opgeand twilûd, it part li@1 dat fan in
sintralisearjend twilûd. De fokaal lil liket dêrmei in dûbele funksje te hawwen,
t.w. dy fan haad fan it opgeande twilûd [wil likegoed as fan it sintralisearjende
twilûd [i.@]. Koenen wy dan dochs mar better net oannimme dat dit 'opgeande
twilûd' troch (17) öflaat wurdt, sadat wy (18) net nedich binne? It antwurd is nee.
Hjir boppe binne al de nedige beswieren neamd. Besjoch yn dit ferbán ek in
foarm lykas bliuw:

(20) N

-<:
X X

.---------------1 0

Yn dit gefal kinne wy foar it earste part net de struktuer fan in opgeand twilûd
oannimme: */(io)NO/, dêr't it twadde part fan 10:1 yn ynlive wurdt. De lange

fokaal 10:/ rnoat represintearre wurde as ien segmint, ferbûn oan twa X-posysjes,
en hat as geminaat de eigenskip fan yntegriteit, dat der kin net ien helte foar N
placement ut wei helle wurde (sjoch ek § 2.2.2.2.1 hjir boppe). Om Ie ienheid
fan Ie analyze hálde wy fêst oan ien regel fan Prenukleêre Fokaalynkorporaasje,
dy't ek op 'e sekwinsje yn (19) wurket.

Wy moatte no noch neigean wêr't regel (18) pleatst wurde moat. Dêr
lykje op it earste each twa mooglikheden foar te wêzen. De regel kin ûnderdiel
fan it SSA foar it Frysk wêze, oardere fuort nei N-placement «9», omdat er in
segmint yn Ie krekt foarme nukleus ynlivet en de lêste sa 'folslein' makket. In
beswier is, dat (18) in struktuerferoarjende regel is: [-kons] wurdt los makke fan
'e X-posysje, dat in feroaring fan struktuer ynháldt, hoe lyts dan ek, wylst wy
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gjin struktuerferoarjende regels yn it SSA hawwe wolle22.

De twadde mooglikheid is, dat de hege fokaal ynearsten net
syllabifisearre wurdt. Barst oan Ieein fan Ie syklyske komponint, wannear't alle
segminten prosoadysk wettige wêze moatte, wurdt er troch regel (18), dat dan in
gewoane fonologyske regel is, yn Ie nukleus ynlive. Om de beswieren tsjin
opnimmen yn it SSA nimme wy de twadde mooglikheid foar kar. Foar it
óflieden fan prefokalyske glides komt (18) yn it plak fan Booij syn glidingsregel
(6).

2.2.2.3.2 Sekwinsjes mei postfokalyske glides

Yn Visser (1992a:147-148) haw ik sjen Iitten, dat in postnukleêre glide oan Ie
kompleksiteit fan 'e koada bydraacht. It leit dêrom yn Ie reden dat dizze hege
fokaal troch de ûnöfhinklik motivearre Koadaregel syllabifisearre wurdt. Dy
wurket inkel op net-syllabifisearre X'en, sûnder nei de fonetyske ynhäld te sjen.
ren mei oar soe ynhälde dat wy net in aparte glidingsregel nedich binne om
postfokalyske glides of te lieden.

Nim it wurd aai. Nei nuklifikaasje hat dat de represintaasje (a:)Ni.

Wannear't lil troch in nije tapassing fan N-placement oanpakt wurdt, wurdt de
ûtkomst, Áa:)N(i)N/, fuort wer troch (10) ûtfiltere. lil wurdt dêrom troch de

koadaregel yn Ie syllabe opnommen en wy krije de (parsjele) syllabifikaasje

22 Yn Visser (1994) hawwe wy oannommen, dat resyllabifikaasje
bewurkmastere wurdt troch in struktuerferoarjende tapassing fan 'e ûnófhinklik
motivearre struktuertafoegjendelbouwende oansetregel yn öflate omkriten. Sa'n
senario is hjir net mooglik, meidat (18) a) gjin struktuertafoegjendelbouwende
tapassing hat en b) inkel operearret yn net-óflate omkriten.

Wy koenen oannimme, dat yn 'e ûnderlizzende represintaasje in segmint net
oan in X-posysje ferbûn is. It is op 't lêst redundante ynformaasje, dat X-ifikaasje koe
skoan in redundánsjeregel wêze. X-ifïkaasje soe lykswols syn beslach krige hawwe
moatte foar syllabifikaasje, omdat it SSA op X-posysjes operearret, dat de
prenukleêre fokaal soe dochs oan in X-posysje ferbûn wêze op it stuit dat (18) der op
wurkje soe.

Yn Harris (1993:179) wurdt foar it Spaansk in regel fan Complex Nucleus
ponearre, dy't in hege fokaal (lij of luf) yn 'e nukleus ynlivet en him tagelyk oan in X
posysje ferbynt. Yn noat 3 ferwiist Harris nei wurk yn tarieding dêr't in motivearring
yn f1111 wurde kin foar de reptesintaasje fan in prefokalyske hege fokaal sûnder X
posysje. At dy analyze nei it Frysk oerdroegen wurde koe, hoegde regel (18) net mear
struktuerferoarjend te wêzen en koe er sûnder beswier yn it SSA opnommen wurde.
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((a:)Ni)N" Derliket mei oare wurden mar ien öflieding mooglik te wêzen.

Wat harde der wannear't N-placement al op /il wurke en de ûtkomst net
ûtfiltere waard? Yn dat gefal moast der in reparaasje komme fan 'e skeining fan
filter (10). In 'natuerlike' reparaasje wie it ynfoegjen fan in hege fokaal, dy't dêr
nei yn 'e oanset fan 'e twadde syllable ynlive waard. In hege fokaal kin lykswols
net tuskerr twa fokalen ynfoege wurde, wannear't de earste fokaal la(:)1 is, sjoch
Veenstra (1994). Koe der dan net in glottisslach ynfoege wurde? It foarkommen
fan 'e glortisslach yn it Frysk is, foar sa fier as ik wit, nea goed ûndersocht. Mar
it liket my sa ta, dat er allinnich foarkomt a) as it earste segmint fan in
beklamme wurdinisjele syllable (?amer bgl.); b) oan it begjin fan in wurd nei it
partikel ta- (ta?ëigenje bgl.); c) oan it begjin fan in wurd nei it foarheaksel be
(betëagje bgl.); d) tusken twa la/'s yn, lykas yn 'e bibelske namme Isatäk. Wy
lykje hjir dêrorn gjin 'natuerlike' hiaatdylger ta ûs foldwaan te hawwen.
Hiaatdylging mei in konsonant moat morfologysk motivearre wurde, mar sa'n
motivearring is der ek net. Alles mei-inoar hold dit yn dat de konstellaasje fan
twa fokalen in hiatus net reparearre wurde koe en dat de output ûngrammatikaal
bleau.

No binne der ek dialekten dêr't it la:/-part fan aai as [0:] utsprutsen
wurdt. Dêr neist binne der ek foarmen mei lo:i/, bgl. roai. Benammen by jonge
bern en wannear't der mei grutte neidruk praat wurdt, kinne aai en roai ütsprutsen
wurde op in wize dy't him net sa maklik omskriuwe lit. De ütspraak is yn alle
gefallen disyllabysk. De fokaal lil moat ta sjwa redusearre wêze, dat der in glide
eftich elemint by skipe hat. De ûtspraak is sa Iikemöch [O:w@j] en [ro:w@j]23.

It is de fraach hoe't sokke realisearringen begrepen wurde moatte. Is hjir
troch in twadde tapassing fan N-placemellt (op lil) dochs in konstellaasje fan twa
fokalen in hiatus ûntstien, dêr't it hiaat troch it ynfoegjen fan in glide dylge is,
en ferklearret dat it marzjinale, ûnbewuste aard fan dizze realisearringen. De
bydrage fan lil oan 'e kompleksiteit fan 'e koada feroaret troch dizze disyllabyske
utspraak net. Boppedat komt dizze ûtspraak ek wol foar yn foarmen dêr't net oan
in ekstra tapassing fan N-placement te tinken falt, bgl. yn káld (kO:w@t]. Sokke
realisearringen kinne dêrom better opfette wurde as it gefolch fan fonetyske
ymplemintearring as fan fonology yn ingere sin.

De iennichste manier om aai 'goed' te syllabifisearjen is troch it

23 De digraaf <ei> is yn 'e ûtspraak [Ej] of [aj], al neffens dialekt. Yn in part
fan 'e [ajj-hoeke is de utspraak [Oj]. Omdat foar gáns (jongere) sprekkers it ûnderskied
tusken histoarysk koarte IOil (/ail) en lange IO:i/ (/a:iI) weiwurden is te'n geunste fan
'e lange fariant (sjoch Tiersma (1985:17)), kin in wurd lykas dei ek as [dO:w@j]
utsprutsen wurde.

55



Willem Visser

ynliivjen fan lil yn 'e (foaröfgeande) syllabe mei de koadaregel, en dat bart dan
ek. Tagelyk wurdt sa ferantwurde dat lil oan Ie kompleksiteit fan Ie koada
bydraacht.

3. Gearfetsjend

Yn dit stik hawwe wy besocht om nei te gean hoe't de twilûden yn it Frysk
foarme wurde, Wy hawwe oannimlik makke, dat dy net ut (lange) ienlûden
ûntstean kinne, mar al yn in ier fonologysk stadium ut oanbuorjende, koarte, net
syllabifisearre fokalen öflaat wurde moatte. It is ûs slagge om ta in betreklik
ienfáldige beregeling fan twilûdfoarrning te kommen, troch safolle mooglik
gebruk te meitsjen fan universele fonologyske prinsipen. It grutste pluspunt
liket te wêzen dat der fierhinne gjin aparte twilûdfoarmingsregels oannommen
wurde hoege, mar dat it mei de besteande, ûnöfhinklik motivearre
syllabifikaasjeregels ta kin. It iennichste ferfelende yn dat ferbän is de regel fan
Prenukleêre Fokaalynkorporaasje, dêr't wy it net sûnder rêde lykje te kinnen.
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