
Ta de syllabifikaasje yn it Frysk 
Wil/em Visser 

o Y nliedend 1 

Op 't heden wurdt der moai algemien fan utgongen dat de syllabe in wichtige rol 
spilet yn 'e fonologyske strukturearring fan taal, dat er m.o.w. in wichtige fono
logyske ienheid utmakket. De syllabe kin by ûnderskate dingen brûkt wurde: it 
formulearjen fan fonologyske regels, it formulearjen fan beheiningen op it foar
kommen en op 'e kombinearringsmooglikheden fan fonemen (fonotaktyske en 
kollokasjonele restriksjes) en it beregeljen fan dingen dy't yn 'e regel wider fiemje 
as ien inkel segmint (en dêrom wol suprasegminteel neamd wurde), lykas klam en 
toan. 

De krekte ynterne struktuer fan 'e syllabe is in punt fan diskusje, mar it alge
miene betinken op dit stuit is (wer) dat de syllabe net opfette wurde moat as in rige 
segminten mei oan wjerskanten in syllabegrinssymboal (Hooper (1972», mar dat 
er in hiërargyske ynterne struktuer hat. Al in moai hoart is dy ynterne struktuer sa 
begrepen: 

(1) s (= syllabe) 

~ 
Oanset Rym 

~ 
Nukleus Koada 

Yn (1) wurdt utdrukt dat de nukleus (= kearn) en de koada mear in ienheid ut
meitsje as de oanset en de nukleus, wat bliken docht oan mear kollokasjonele be
heiningen tusken nukleus en koada as tusken oanset en nukleus . 

Net alle konstituinten fan (1) hoege der yn elke syllabe te wêzen. Inkel de nu
kleus moat der wêze: sûnder nukleus gjin syllabe. De oanset is der neffens Cairns 
en Feinstein (1982: 196) yn it ûnmarkearre gefal al en de koada net. De maksimaal 
ûnmarkearre syllabe hat dêrmei dizze foarm: 

(2) 
/ s"" 

oanset rym 

I I 
[ . . . ] nukleus 

I 
[ .. . ] 
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Dit is de saneamde CV-syllabe dêr't fan utholden wurdt dat alle talen fan 'e wráld 
himhawwe. 

Yn dit stik wol ik it net hawwe oer de ûnderskate syllabetypen yn it Frysk, mar oer 
de fraach hoe't yn it Frysk syllaben foarme wurde. Ik behein my dêrby ynearsten 
ta de syllabifikaasje fan net-gearstalde monosyllabyske foarmen en hoopje sa te 
slagjen ta in (begjin fan in) syllabifikaasjeproseduere foar it Frysk. 

Dat ik my behein ta net-gearstalde foarmen, hat in mear praktyske en in mear 
teoretyske reden. De praktyske is dat men earne begjinne moat en dan is it net
gearstald wêzen fan in foarm in moai ienfáldich middel om te soujen. De teore
tyske is dat it byinoar bringen fan wurden/ stammen en affiksen (benammen suf
fiksen) sekwinsjes fan segminten opsmite kin dy't nea yn net-aflate foarmen 
foarkomme, bgl. yn grut+sk+st en gnyp +sk + st. Dat liket my in sterke oanwi
zing ta dat in syllabifikaasjeproseduere fierstente krêftich wie, wannear't er be
doeld wie foar aflate likegoed as foar net-aflate foarmen. Wy sille dêrom 
oannimme dat sa'n proseduere net krêftiger wêze moat as dat nedich is foar net
aflate foarmen. 

Omdat de syllabe in wichtige rol spilet yn 'e fonologyske strukturearring fan 
taal, is it foar de studzje fan 'e fonology fan it Frysk fan belang om nei te gean 
hoe't it dêr mei de syllabe 'sit'. Yn 'e earste opslach is it bestudearjen fan 'e syllabe 
te ferdigenjen as doel yn en op himsels, benammen mei it each op 'e fonotaksis en 
ek omdat oan 'e hän fan it Frysk as universeel bedoelde syllabeteoryen hifke 
wurde kinne. Letter kin in utwurke hypoteze oer syllabifikaasje en de syllabe yn it 
Frysk us helpe by it begripen en formalisearjen fan regelmjittichheden en regels 
yn 'e fonology fan it Frysk. Dêr kin by tocht wurde oan 'gewoane' segmintele re
gels, mar bgl. ek oan it systeem fan klam. 

1 SyUabifikaasje 

Oer de wize hoe't syllaben der komme, besteane hjoed de dei grosso modo twa 
opfettingen, dy't ik foar it gemak as de statyske en de dynamyske opfetting be
neame silo 

Yn 'e statyske opfetting wurdt derfan utgongen dat der foar taal X in syllabe
temp/aat, in abstrakt mal fan 'e syllabe, is. De funksje fan it templaat is om de 
'grutte halen' fan 'e syllabestruktuer wer te jaan: a) de hiërargyske struktuer; b) 
de segminttypen dy't mei de einknopen ferbûn wurde meie, yn termen fan natuer
like fonologyske klassen of absolute sonoriteitswearden; c) de folchoarder fan 'e 
segminten; d) hokker konstituinten oft der perfoarst wêze moatte en hokker oft 
opsjoneel binne, sj. Selkirk (1982:344-345). Tagelyk fungearret it templaat as in 
'ynoarder filter' (wellformedness filter): de syllabestruktuer fan in beskaat wurd 
moat net-ûngelyk wêze oan dy fan it templaat. Omdat it templaat abstrakt is, is de 
kans grut dat it oergenerearret en mear segmintsekwinsjes karakterisearret as dat 
foarkomme. Der moatte dan oanfoljende (positive of negative) filters formu
learre wurde dy't guon sekwinsjes foarskriuwe of as ûngrammatikaal utsouje. 

Syllabifikaasje komt no ta stan troch it ferbinen/ assosjearjen fan 'e segminten 
oan 'e einknopen fan it templaat, wat "mapping" neamd wurdt. Dat assosjearjen 
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wurdt öftwongen troeh it prinsipe fan prosoadyske wettiging (prosodie lieensing) 
dat seit dat alle fonologyske ienheden prosoadysk wettige d . w .s. yn 'e heg ere pro
soadyske struktuer opnommen wêze moatte (ltö (1986:2)). Foarstanners fan 
dizze templaatoanpak binne û.o. Selkirk (1982) en Itö (1986).2 

Yn 'e dynamyske opfetting wurdt derfan utgongen dat syllabifikaasje bestiet ut 
it stapke foar stapke gearnimmen fan segminten yn syllaben troeh syllabebou
wende regels. In fertsjintwurdiger fan dizze opfetting is Levin (1985). De syllabifi
kaasjeregels wurde by har ûnderbroeht yn in syllabestruktueralgoritme (SSA), in 
samling oardere regels dy't as gehiel in saneamde 'anywhere rule' is, in regel dy't 
wurket wannear't er mar kin. 

Yn beide opfettingen wurdt der dus fan utgongen dat in foarm op it ûnderlizzende 
nivo gjin syllabestruktuer 'boppe him hat' . 

Y n beide opfettingen kin nei in fonologyske of morfologyske operaasje resylla
bifikaasje syn beslaeh krije. Yn 'e statyske wurdt der op 'en nij oan it templaat as
sosjearre. Yn 'e dynamyske wurdt it SSA op 'en nij tapast. 

Yn beide opfettingen binne oanfoljende filters nedieh. 
It ferskil is dat in (abstrakte) syllabestruktuer der yn 'e statyske oanpak al 'is', 

wylst dy yn 'e dynamyske oanpak alle kearen wer foarme wurdt. Dat is lykswols 
gjin wêzentlik ferski1. In statysk templaat hat gans regelmjittiehs yn3, wylst it 
SSA alle kearen inselde abstrakte syllabe(struktuer) opsmyt, omdat in kei foar de 
regel fan Nukleus-pleatsing (sj. §2) nei de fonetyske eigens kippen fan 'e segmin
ten ferwiisd wurde moat. It liket my ta dat beide opfettingen te kombinearjen 
binne. 

Myn utgongspunt sil wêze dat syllabifikaasje bestiet ut syllabebouwen mei help 
fan (projeksje)regels. De (dynamyske) syllabebouwende regels en it (statyske) 
templaat binne by my twa kanten oan ien en deselde saak, syllabifikaasje.4 Yn 
myn oanpak binne de regels lykswols primêr, dat it templaat hoeeht net apart sti
pulearre te wurden, omdat de regels it oanleverje; it 'kostet' m.o.w. neat. 

2 Syllabifikaasje yn it Frysk 

Ik gean hjir ut fan 'e syllabifikaasjeteory fan Levin (1985), dy't de syllabe as in X
bar-projeksje fan 'e nukleus besköget.5 In foarm bestiet ûnderlizzend ut in rige 
segminten dy't assosjearre binne oan 'e skelet- of strukturele laaeh dy't bestiet ut 
abstrakte strukturele (tiids)ienheden (X'en) sûnder fierdere ynhald. De syllabifi
kaasjeregels wurkje op 'eX'en fan it skelet. Foar mar ien regel is ferwizing nei de 
fonetyske eigenskippen, de 'meldij' , nedieh, nt1. deselde dy't in N(ukleus) boppe 
in [-kons] segmint set. De neifolgjende twa regels nimt Levin fan oan dat univer
seel binne: 
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(3) a. N-pleatsing b. CV-regel 

N 

I 
N" 

/1 X ---> X N 

I I I 
[-kons] [-kons] (X) X ---> (X) X 

Omdat de nukleus de iennichste konstituint is dy't altyd oan in meldij ferbûn wêze 
moat, stiet yn (3b) de X fan 'e oanset tusken heakjes. Regel (3b) drukt ut dat in 
konsonant en in fokaal dernei altyd tautosyUabysk ynterpretearre wurde moatte, 
ferl. de Universal Co re Syllable Condition fan H6 (1986:5):6 

(4) IF C V 

THEN ~s~ 
Wy hawwe al sjoen dat de CV -syllabe der universeel foar it minst markearre sylla
betype op trochgiet. 

Mei de folge yn (3) wurdt earst de maksimale projeksje (N'') foarme. Neffens 
Levin kin de syllabe in koada krije troch in taalspesifike koada-regel: 

(5) Koada-regel 
N" N" 

I 

N 

I ~ 
X X --> X X 

At (5), as de spesifikere regel, nei dy yn (3), de algemiene regels, wurkje moat, 
wurdt de tuskenprojeksje (N') dus letter foarme as de maksimale projeksje. Soks 
komt jin wat wûnder oan foar struktuerbouwende regels. Men soe ferwachtsje 
dat earst de koada en dan de oanset yn 'e struktuer opnommen waard, dat de 
mak sim ale projeksje m.o.w. fan ûnderen nei boppen opboud waard. Regel (3b) 
kreëarret boppedat in struktuer dy't de X-bar-kondysje skeint dat projeksje
nivo's opinoar oanslute moatte.7 Ien mei oar haw ik konseptuele beswieren tsjin 
Levin har proseduere. 

De folge (3)-(5) slut oan by it Maximal Onset Principle (MOP), dat seit dat de 
oanset fan 'e syllabe maksimalisearre wurde moat, ferl. ek (4).8 Yn Clements 
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(1988:39/ 40) wurdt lykswols foarslein om it MOP, in observasjonele oerflaktege
neralisaasje, net yn regelfolchoarder yn te bouwen, mar (yndirekt) fuortkomme 
te litten ut in Complexity Metric dy't de kompleksens mjit fan oanset + nukleus 
en nukleus + koada (= rym), en dêrmei fan 'e hiele syllabe. Clements syn prin
sipe fan sonoriteitsferrin (dispersion principle) seit dat yn 'e oanset de sonoriteit 
nei de nukleus ta leafst skerp tanimt, wylst dy yn 'e koada, rekkene fan' e nukleus 
öf, leafst sa min mooglik feroaret. De kompleksens fan 'e oanset (+ nukleus) 
nimt dus ta neigeraden dat it sonoriteitsferrin igaalder is, wylst dy fan 'e (nukleus 
+ ) koada tanimt neigeraden dat it sonoriteitsferrin skerper is. Op grûn fan dit 
prinsipe en de Complexity Metric wurdt de oanset maksimalisearre, omdat de 
ideale koada leech is, dat gjin inkel sonoriteitsferrin jout; de ideale syllabe is 
m.o. w. iepen. Dêrom hoecht neffens Clements yn syllabifikaasjeregels net stip u
learre te wurden dat de oanset earder foarme wurdt as de koada. Clements 
(1988:40) komt ut by dit Core Syllabification Principle: 

(6) a . Associate each [ + syllabic] segment to a syllable node 
b. Given P (an unsyllabified segment) adjacent to Q (a syllabified seg

ment), if Pis lower in sonority rank than Q, adjoin it to the syllable con
taining Q. (iterative) 

Soks is net samar nei us model oer te bringen. By us wurdt in [-kons] segmint net 
streekrjocht oan 'e syllabeknoop fêstmakke, mar oan 'e nukleusknoop, dy't dan 
ta in syllabe utboud wurdt. Wannear't wy de CV-regel en de Koada-regel simul
taan wurkje lieten, koe inkel de N'-knoop kreëarre wurde, wat my net goed tali
ket, omdat dan it rym der net as unike konstituint ut te kennen is. 

It liket my de baas ta om de koadaregel foar de CV -regel te oarderjen, fer!. Ka
ger (1989:198) foar it Hollänsk. Wy sille oannimme dat de Complexity Metric 
dêrnei de boel ynspektearret en resyllabifikaasje öftwingt wannear't dat de sylla
ben optimalisearje kin. In koada-konsonant kin dan nei de oanset ferhuzje 
moatte. It sil klearrichheid hawwe dat soks inkel oan 'e oarder is yn polysylla
byske wurden en net yn 'e monosyllabyske dêr't wy us hjir ta beheine. Dêrom for
malisearje wy dy 'reparaasje' hjir net. Us foarriedich SSA komt der no sa ut te 
sjen: 

(7) a. N-pleatsing b. Koada-regel c. Ganset-regel 

N N' N" 

I 1\ X --> X N N' 

J I I I 
..... [-kons] [-kons]-+ X (X) --> X (X) N 

I 
(X) X --> (X) X 
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In syllabe is dêrmei altyd in maksimale projeksje (NU) fan N, mei N' as tusken
projeksje. Yn (7b), oars as yn (5), stiet de X fan 'e koada dan ek tusken heakjes. 

Ik nim oan dat SSA (7) wurket neffens de ienfäldige ynstruksje 'syllabifi
searje' , ferl. de feralgemiene ferpleatsingsregel 'Movea' yn 'e syntaksis. Yn syn 
wurking wurdt it beheind troch algemiene prinsipen, bgl. dat fan in minimale so
noriteitsöfstan tusken oanbuorjende segminten, wylst taalspesifike filters de seg
mintele, lineêre opbou neigeane. Meastal jout it SSA it goede resultaat. Dat komt 
omdat de measte foarmen 'klear' binne op regelmjittige syllabifikaasje, dy't dêr
mei ta in grutte hichte te foarsizzen is en ûnderlizzend net oannommen wurde 
ho echt. 

Mei SSA (7) kin op syn meast de syllabe ûnder (8) öflaat wurde: 

(8) N" 

x x x 

I 
[-kons] 

Wy sille no neigean oft (8) foar Fryske net-gearstalde, monosyllabyske wurden 
genöch is. Earst besjogge wy de oanset, dan de nukleus en dêrnei it rym as 
gehiel.9 

2.1 De oanse! 

It mei bekend stean dat konsonanten net yn likefolle watfoar folge foar de (foka
lyske) nuk leus yn 'e rige stean meie. Nei de nukleus ta, dy't by definysje it sonoar
ste elemint fan 'e syllabe utmakket, moat de ynherinte sonoriteit fan 'e segminten 
tanimme. Ik nim de neifolgjende sonoriteitsskaal oan: IO 

(9) stiml. ploffers - stimh. ploffers - stiml. rûzers - stimh. rûzers - nasalen - li
kwiden - sletten fokalen - healsletten fokalen - healiepen fokalen - iepen 
fokalen 

--> tanimmende sonoriteit 
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Dat de sonoriteit nei de nukleus ta oanwinne moat, is fan dy gefolgen dat de 
begjin- en einkloften faak inoars spegelbyld binne. 

Clements (1988) freget him Of oft [sonoar] in primityf fonologysk skaaimerk is . 
Hy nimt oan dat de relative sonoarens fan in segmint definiearre wurde kin yn ter
men fan ûnöfhinklik motivearre binêre skaaimerken, ntl. dy fan 'e plus-wearden 
fan 'e fjouwer haadklasseskaaimerken (Clements (1988: 12)): 

(10) 0 < N < L < G < F 
+ syllabysk 

+ + vocoid 
+ + + approksimant 

+ + + + sonorant 

0 2 3 4 relative sonoarens 

(0 = obstruint, N = nasaal, L = likwide, G = glider, F = fokaal) 

It skaaimerk [syllabysk] is oerstallich, wannear't wy it ferskil tusken fokalen en 
gliders as struktureel opfetsje. Gliders en fokalen falIe dan gear. 

Mei it skaaimerk [approksimant)11 krijt Clements likwiden + fokalen en nasa
len + obstruinten yn ien sonoriteits(ûnder)skift. Jildt dy yndieling no ek foar it 
Frysk? 

Oan 'e iene kant is it op it earste each as meitsje nasalen en likwiden yn it Frysk 
ien sonoriteitsskift ut. Yn 'e oanset kloftsje se hielendal net mei-inoar gear en yn 
'e koada yn mar in pear gefallen. Fierderop sille wy sjen dat eleminten fan ien en 
itselde sonoriteitsskift net gearkloftsje meie. Dat de nasaal Inl yn 'e oanset mei 
mear obstruintengearkloftetas inkel mar I s/ , liket der, oan 'e oare kant, op te wi
zen dat nasalen en obstruinten yn it Frysk net ien sonoriteitsskift binne. 

Likegoed soe ik oan de sonoriteitsyndieling fan (10) fêsthàlde wolle. Yn 't foar
ste plak omdat dy as universeel bedoeld is; yn 't oarde plak omdat dy foar it 
Frysk, alliket dat op it earste each sa net, de goede empiryske foarsizzingen docht 
(sj. fierderop). Op grûn fan it prinsipe fan sonoriteitsferrin (sj. hjirboppe) en (10) 
-at wy it ûnderlizzende ferskil glider-fokaal oerjouwe- wurdt foarsein dat in kom
plek se oanset idealiter ut 'e sekwinsje OL- bestiet. De nulhypoteze foar de oanset 
kin as it neikommende (positive) ftlter formulearre wurde: 

(11) Oansetfilter 
Yn in oansetkloft bestiet tusken de konsonanten in ferskil fan twa sonori
teitsskiften 

Men ferwachtet dat in taal him yn it ûnmarkearre gefal oan (11) hàlde sil. Oars 
sein, (11) koe in parameter, in universele opsje, wêze mei de ûnmarkearre wearde: 
posityf. In ferskil fan ien sonoriteitsskift is dan it markearre gefal. Wannear't 
dizze redenearring hout snijt, hàldt dat yn dat (11) net yn 'e grammatika fan it 
Frysk opnommen wurde hoecht. It sil klearrichheid hawwe dat soks inkel oan 'e 
oarder is by talen dy't oansetkloften tasteane. 12 
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Mei (11) wurde ON- en NL-kloften yn 'e oanset utsletten. De iennichste kloft 
dy't (11) tastiet is OL, de kloft dy't it skerpste sonoriteitsferrin jout. Mei (10) en 
(11) hoege wy de twadde posysje yn in oansetkloft net mei safolle wurden te behei
nen tain likwide, dat troch û.o. Trommelen (1984) foar it Hollänsk al dien wurdt. 

At wy de konsonanten no, oardere neffens sonoriteitsklassen en mei oanwin
nende sonoriteit, yn 'e rige sette foar de fokalyske nukleus, komme wy ut by 
(12):13 

(12) [P/b} t/ d 
k / G 

{n i m} {l/r} h V 

[UV} s/ z 
x / g 

3 2 1 0 

Tusken twa oanbuorjende tautosyllabyske segrninten moat in beskate sonoriteits
öfstän -oars sein: in beskaat sonoriteitskontrast- bestean. Der is wol utsteld om 
segminten in absolute (taalspesifike) sonoriteitswearde ta te wizen yn 'e foarm fan 
natuerlike getallen en om de (hjir en dêr taalspesifike) sonoriteitsöfstän sa ek te 
operasjonalisearjen (Steriade (1982». Ik tink dat wy dêr skoan de yndieling fan 
(10) foar brûke kinne. De ferplichting ta in beskate sonoriteitsöfstän is fan dy ge
folgen dat segrninten fan ien en deselde sonoriteitsklasse gjin kloft utmeitsje 
kinne. Wy kinne it neikommende filter formulearje: 14 

(13) * (X 

I 
[ason] 

X)s 

I 
[ason] 

(13) is (wer) universeel bedoeld, mei de mooglikheid fan (taalspesifike) parametri
searring, en hoecht dus net yn 'e grammatika fan it Frysk opnommen te wurden. 

Wy kinne no neigean wat yn 'e oanset mooglik is. Mei de beheiningen fan noat 13 
kinne alle eleminten fan rige3, 2 en 1 fan (12) de oanset fan 'e syllabe utmeitsje. Ik 
nim oan dat se yn prinsipe allegearre mei in koarte fokaal, in lange fokaal en in 
twilûd kombinearje kinne, al sille der fandatoangeande gatten wêze. 

Op grûn fan (11) kinne in kei de elerninten fan rige 3 en 1 (de obstruinten en de li
kwiden) in kloft foarmje .15 

Suver alle eleminten fan 3litte har kombinearje mei I r I en I l/: bgl. plak, prom, 
blom, brea, trang, drip, klam, krop, glei, gTÛn,jret,fIym, wrak, slak. zl-, zr-, xl-, 
xr-, gl- en gr- binne ûnrnooglik, sj. noat 13 . De kombinaasjes I tl/, I dl/, I vl/ en 
I srl komme net foar . Om de earste trije ut te sluten slaan ik de neikommende fil
ters foar: 16 17 
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(14) a. * b. * 
,[ x 

I 
~t!d 

,[ x 
I 
v 

x 
I 
l~ 

It fergruttet neffens my us ynsjoch net, wannear't wy besochten om dizze twa fil
ters gear te klappen ta ien. 

De filters (14) kinne net ferklearre wurde mei sokssawat as de sonoriteitshië
rargy. Clements (1988:38 / 39) wiist derop dat universeel besjoen sekwinsjes fan 
segminten mei deselde spesifikaasje foar [kontinuant] minder favoryt binne as 
deselden mei in ûngelikense spesifikaasje. Yn gans talen binne tr- en dr- al moog
lik as oanset, mar tl- en dl- net. l8 Wy soenen dan oannimme moatte dat I II 
[-kontinuant] is, dat neffens Clements sa ek is. Foar it Frysk is dat fonologysk net 
oannimlik, omdat dan nasalearring ek troch de [-kontinuant] I II yn 't wurk set 
waard, wylst dat proses it maklikst te beskriuwen is mei [ + kontinuant] konso
nanten. 

De iennichste kloften fan 3 en 2 dy't yn eigen wurden foarkomme, binne deselden 
yn (15): 

(15) sn- sm- kn- Gn- fn-

pm- kin foarkomme yn in ynkoarte foarm fan pûnsmiet, dat as [pmjIt] utsprutsen 
wurde kin, mei in saneamde 'closed transition' fan lp] en [m]. It mei dudlik wêze 
dat pm- yn 'gewoane' wurden net foarkomt. 

tn- en dn- komme net foar oan it begjin fan in wurd, mar mooglik al oan it be
gjin fan in ûnbeklamme syllabe yn it wurd, bgl. widner, moardner, byltnis, part
ner. Dat I dl yn 'eearste twa wurdennet folslein ta de earste syllabeheart, kin men 
mooglik hjirut öfnimme dat er troch einlûdferskerping syn stim net kwyt rekket, 
dat I dl soe dêr ambisyllabysk wêze kinne. l9 Yn 'e lêste twa wurden kin It! it lêste 
segmint fan 'e earste syllabe wêze, mar de kloft [tn] liket my ek mooglik te wêzen. 
De distribusje fan dizze kloften is dus tige beheind. De swierrichheden mei bgl. 
widner en partner binne twadderlei. Is de syllabifikaasje (vId),(n@r), en 
(pa:t),(n@r)" dan hawwe wy in min 'syllabekontakt' yn termen fan 'e yntersylla
byske Syllable Contact Law (Murray & Vennemann (1985), Clements 
(1988:42-44)), dy't seit dat in syllabe-oergong mear preferearre wurdt neigeraden 
dat de earste syllabe sonoarder ophaldt en de twadde minder sonoar begjint: 
... t / d), ,(n ... is in gans mindere oergong as ... n), ,(t!d ... At It! en I dl ta de 
twadde syllabe hearre, is der neat mis mei it sonoriteitsferrin, mar dan hawwe wy 
in sekwinsje fan segminten mei deselde spesifikaasje foar [kontinuant] en sokken 
binne net sa favoryt, sjoch hjirboppe. 

pn- komt inkel foar yn lienwurden, lykas pneumatysk, en bibelske nammen, 
lykas Pniël. fn- komt foar yn 'e wurden fnaskje, fnasseltsje, fni(s)seltsje, fnit
teltsje,jn(j)it,jnittelje; wurden mei Gn- en kn- binne wat frekwinter. 

Al dizze kloften wurde ferbean troch (11), dat dêrmei ferkearde empiryske 
foarsizzingen liket te dwaan. Yn 'e paragraaf hjirnei sil besjoen wurde hoe't wy 
dermei oan moatte. 
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2.2 Ekstrasyllabisiteit yn 'e oanset 

Oan 'e rànen fan it fonologyske wurd -oars sein: oan 'e bûtenste rànen fan 'e bû
tenste syllaben fan it fonologyske wurd- is universeel wat 'ekstra's' mooglik oan 
kloften. Sa kinne dêr kondysjes op 'e relative sonoriteitsöfstàn en op homorga
nens skeind wurde. 

Yn it Frysk docht soks him yn trije gefallen foar. Alderearst hawwe wy de klof
ten fan (15) fan obstruint + nasaal, dy't neffens (11) ferbean binne. Twad binne 
der kombinaasjes fan twa obstruinten mooglik, dat (11) likemin lije wol. Tred is 
/ s/ wat 'ekstra's' foar elke konsonant, dat mar foar in part troch (11) beregele 
wurdt, mar op oare grûnen oannimlik te meitsjen is. 

Der wurdt op 't heden fan utgongen dat sokke 'ekstra' konsonanten, dy't net 
'gewoan' mei it SSA syllabifisearre wurde kinne, earst in foech taheakke oan 'e 
syllabe utmeitsje, in sa neamde appendiks (Halle en Vergnaud (1980». Sokke seg
minten bliuwe op it ûnderlizzende nivo ekstrasyllabysk en wurde dêrfoar murken. 
Neffens Itö (1986) is ekstrasyllabisiteit ek in wize fan prosoadyske wettiging. Let
ter yn 'e öflieding, op in nivo dat kondysjes op 'e ûnderlizzende syllabifikaasje 
skeind wurde meie, meie sokke segminten yn 'e 'reguliere' prosoadyske struktuer 
opnommen wurde. Dat soe kinne troch de wei fan adjunksje oan of opnimming 
yn 'e syllabe of fia streekrjochte opnimming yn it fonologyske wurd. Ik sil oan
nimme dat se oan 'e syllabe adjungearre wurde. Wy sille no elk gefal apart besjen. 

2.2.1 obstruint + nasaal 

Dat it yn 'e kombinaasjes fan (15), en de oaren dy't oan 'e ein fan 2.1 neamd 
wurde, om in ekstrasyllabyske obstruint giet, is net te sjen oan monosyllabyske 
wurden. Dêrfoar moatte wy sjen nei hoe't sokke kombinaasjes syllabifisearre 
wurde yn polysyllabyske wurden. It docht dan bliken dat se nea de oanset fan in 
syllabe utmeitsje. In stik of wat foarbylden: prisma (prIs)s (ma)s' plasma (plas)s 
(ma)s' Hosni (Mubarak) (hOs)s (ni)s' Hofni (bibelske namme) (hOOs (ni)s' aknee 
(ak)s (ne:)s' hypnoaze (hip)s (no@)s (z@)s. In foarbyld mei -Gn- haw ik net fine 
kinnen. Kombinaasjes fan ob struint + likwide dêrfoaroer steane altyd yn 'e oan
set, bgl. tablet (ta)s (blEt)s' Hebron (he:)s (bron)s' sigret (si)s (grEt)s' patrys (pa)s 
(tris)s' sekreet (s@)s (kre:t)s.20 Ferlykje Kager & Zonneveld (1986) foar it Hol
lànsk. Ik nim oan dat de oanbelangjende segrninten foar nasalen troch in regel 
foar ekstrasyllabisiteit murken wurde. Dy regel kin earst nei it SSA wurkje, om
dat earst de maksimale reguliere syllabifikaasje, û.o. neffens (11), syn beslach 
krige hawwe moat. Hy kin dizze foarm hawwe: 21 

(16) N" 

Eks 
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2.2.2obstruint + obstruint 

Wannear't twa obstruinten yn 'e oanset mei-inoar gearkloftsje, is de earste altyd 
I sl of l t! . Men ferwachtet dat dy segminten inkel mei stimleaze obstruinten kom
binearje kinne, omdat in kloft fan ob struint en ien en deselde spesifikaasje foar it 
skaaimerk [stim] hawwe moat. 

I sl soe yn 'e neifolgjende obstruintekloften as (ekstrasyllabysk) earste segmint 
foarkomme kinne moatte: sp-, st-, sk- en sj-. Men ferwachtet dat ss- utsletten 
wêze sil op grûn fan it Obligatory Contour Principle (OCP). sj- komt inkel foar 
yn lienwurden lykas sjear en sfinks. 22 De oare kloften binne frij gewoan yn eigen 
wurden, bgl. spine, spek, stam, stile, skek, skean. 23 

I tl kin, as (ekstrasyllabysk) earste segmint fan in obstruintekloft , inkel kombi
nearje mei I sl en dan wer inkel wannear't I sl foar in fokaal, opgeand twilûd of 
[j] + delgeand twilûd/ lange fokaal stiet, lykas yn: tsiis, tsien, tsjin, tsjoar, tsjêj, 
tsjûg{je). 24 Dat is in fierdere oanwizing dat I sl altyd ekstrasyllabysk is foar in 
konsonant. It net foarkommen fan bgl. tsm- en ts/- kin dan op rekken skreaun 
wurde fan 'e periferykondysje, dy't seit dat ekstrasyllabisiteit inkel foarkomme 
mei oan 'e perifery fan it syllabifikaasjedomein, dêr't twa ekstrasyllabyske seg
minten fuort neistinoar mei ferbean wurde. tt- kin utsletten wurde mei it OCP. 
Dat tp- en tk- net kinne, kin mooglik yn ferban brocht wurde mei de wjeraksel 
tsjin kloften fan segminten mei deselde spesifikaasje foar [kontinuant]. De kloft 
tj- kin dêr lykswols net mei utsletten wurde en dy komt likemin foar. 

At de kombinearring fan 'e rigen 3 en J fan (12) alle mooglikheden joech, koe 
it Frysk kloften hawwe fan op 'en heechsten twa konsonanten, t.w. in obstruint 
en in likwide. Mar dat komt net ut. Der binne kombinaasjes fan trije konsonanten 
mooglik, dêr't altyd twa obstruinten mei anneks binne. De begjinkloften fan 3 
konsonanten dy't it Frysk hat, binne str-, spr-, sp/-, skr- en sk/-, yn bgl. stro, sprot, 
split(e), skriuw(e) en sk/eroaze. I sl is hjir altyd it earste, ekstrasyllabyske elemint. 
It Frysk krijt mei ekstrasyllabisiteit frij komplekse oansetten. 

Regel (16) soarget derfoar dat I sl en I tl murken wurde foar ekstrasyllabisiteit. 
Men kin jin öffreegje oft yn (16) net op 'e iene of oare wize oanjûn wurde moat 
dat it foaral koronalen binne dy't as ekstrasyllabysk elemint foarkomme. Dat li
ket my net nedich te wêzen. Oan 'e ranen fan 'e syllabe, en dus ek oan dy fan it fo
nologyske wurd, ferwachtet men obstruinten, dat de minst sonoare segminten 
binne, sj. (10). Men ferwachtet dan alderearst koronalen, omdat it koronale arti
kulaasjepunt universeel as it minst markearre besköge wurdt. Boppedat ferwach
tet men stimleaze segminten, omdat de ûnmarkearre obstruint stimleas is. I sl en 
I tl hawwe al dy trije eigenskippen. Wy hawwe lykswols sjoen dat der mear 
ekstrasyllabyske segminten binne as dy twa. Woenen wy dat ferantwurdzje, dan 
wienen wy in ekstra regel nedich. Mar de moai ienfàldige regel (16) kinne wy it 
skoan mei dwaan. 

2.2.3 Is/ + likwiden 

De gefallen yn 2.2.1 en 2.2.2 kinne mei help fan (11) 'begrepen' wurde, mar dat is 
mei dit gefal sa net. It giet hjir inkel noch om 'e kombinaasje fan I sl + likwide, 
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omdat I sl + nasaal en I sl + ob struint troch (11) ferbean en troch (16) oanpakt 
wurde. Dat ynsl- I sl ekstrasyllabysk is, is wer te sjen oan 'e syllabifikaasje yn po
lysyllabyske wurden, bgl. Oslo (Os), (10:), en islam (Is), (la:m),. Boppedat hawwe 
wy yn 2.2.2 al sjoen dat mei in ekstrasyllabyske I sl it net kinnen fan 'e kloft tsl
ferklearre wurde kin. 

De regel dy't I sl foar likwiden as ekstrasyllabysk merkt, kin dizze foarm 
hawwe: 

(17) 

Eks 
I 
I 

x 

I 
I sl 

N" 

x 

Ik nim dus oan dat sl- earst gewoan as (komplekse) oanset foarme wurdt en dat 
(17) dêrnei de kloft wer 'utinoar skuort' . 

Itselde soe men ferwachtsje foar sr-, mar sr- komt net foar. Histoarysk sjoen 
sjoen is Is rl 'iepen brutsen' ta I strl by de oergong fan Yndo-Europeesk nei 
(proto)Germaansk (Hoekstra (1987)). Syngroan kin men oars net as in filter 
opstelIe: 

(18) * w(X 

I 
x 

I 
s r 

(18) is in fonotaktysk oerflaktefilter. Ynkorporaasje fan I sl yn 'e hegere prosoa
dyske struktuer liket net te meien foar I r/ . In ferklearring dêrfoar haw ik net. Ik 
lit (18) slaan op it begjin fan it fonologyske wurd, omdat yn in wurd as Israël [sj 
neffens my wol ambisyllabysk wurde kin. Troch de al hiel ier en letter noch wol 
ynfoege I tl binne der gjin wurden dy't mei sr- begjinne. 

Oan 'e ein fan 'e syklyske komponint wurdt in ekstrasyllabysk elernint oan 'e syl
labe adjungearre mei dizze, net-struktuerbehäldende, regel: 

(19) N" 
" , I , . 
N" 
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Troch (19) reitsje I s/ , I t!, I k / , IU, l Ol en I pl har ekstrasyllabyske status kwyt 
dy't der oan dan ta foar soarge dat se prosoadysk wettige waarden. 

3 Komplekse segminten 

Der lykje oanwizingen te wêzen dat alle kombinaasjes fan I sl en in stimleaze plof
fer har as ien (kompleks) segmint hàlde en drage. Wannear't wy rekkenje mei 
ekstrasyllabisiteit, giet it om sp-, st-, sk- en ts- yn 'e oanset en om -ps, -ts, -ks en -st 
yn 'e koada. Arguminten dy't men yn 'e literatuer fine kin, binne: 

(20) a) dizze kloften kinne likegoed oan 'e ein as oan it begjin fan in syllabe foar
komme sûnder dat se inoars spegelbyld wêze hoege; 
b) wat reduplikaasje yn it Ooatysk oangiet, wurde se as ien konsonant be
hannele; 
c) yn it Aldgermaanske stêfrym wurde se behannele as ien konsonant. 

(20b,c) binne diagroan motivearre arguminten dy't allinnich yn in syngroane be
skriuwing brûkt wurde meie, wannear't men oannimme mei dat de oanbelang
jende konsonantkloften earder deselde fonologyske status hienen as no. (20a) kin 
ek as in suver syngroan argumint brûkt wurde. Hoekstra (1985:70/71) komt mei 
noch in syngroan motivearre argurnint foar de tried. Hy merkt op dat de regel fan 
konsonantdegeminaasje net allinnich dûbele inkele konsonanten oanpakt, mar 
ek dûbele konsonantkloften fan I sl en in stimleaze ploffer, bgl. yn 'Oeps psalm
boek' en 'derneist stean'. Om de degeminaasjeregel sa ienfàldich mooglik te hàl
den, is it nedich dat sokke kloften ien entiteit utmeitsje.25 

De kom plek se segminten yn it Frysk kinne beskoge wurde as twa segminten, A 
en E, dy't oan ien X-posysje assosjearre binne. Yn Walli-Sagey (1986) wurdt dat 
in kontoer- of sekwinsjeel segmint neamd: 

(21) x 

/~ 
A B 

Wy moatte wol in beskate fonologyske folge yn 'e komplekse segrninten oan
nimrne, omdat der in sekwinsjele artikulaasje is. Der binne ek segminten mei in 
'mearfàldige' , mar simultane artikulaasje; dan is der gjin fonologyske oardering 
fan 'e gearstallende dielen mooglik. De folge fan 'e segminten fan foar it foarm
jen fan it kom plek se segmint wurdt yn it Frysk bewarre. 

Men ferwachtet dat komplekse segminten net iepen brut sen wurde meie troch 
regels fan epenteze fanwegen it ferbod op assosjaasjelinen dy't inoar kruse. Dat 
komt ut. In wurd as trien kin utsprutsen wurde as [t@ri@n], mar tsien en stien net 
as [t@si@n) en [s@ti@n).26 

It liket my de baas en lied de komplekse segminten mei in regel Of, omdat de 
foarm der fan en it aard fan' e gearstallende dielen foarsisber binne. Dizze regelli
ket it bêste te formulearjen mei de maksimale syllabe as domein. Dat hàldt yn dat 
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er net earder operearje mei as neidat de ekstrasyllabyske eleminten troch regel (19) 
yn 'e syllabe opnommen binne. It foarmjen fan komplekse segminten yn 'e oanset 
kin dan ynearsten sa formulearre wurde (& tsjut oan dat it om in spegelbyldregel 
giet): 

(22) kompleks segminl-formaasje (1 e ferzje) 

& N" 

N" 

I 
X X 

r------------------_~ 
I sl I p,t,kl 

(22) is in net-struktuerbehäldende regel. Ik gean der, frij arbitrêr, fan ut dat de 
ploffer fan synX dissosjearre en oan 'e X fan I sl reassosjearre wurdt, omdat I sl 
it konstante elemint yn alle komplekse segminten is. Oarsom, dissosjaasje en 
reassosjaasje fan I s/ , is likegoed mooglik en smyt itselde resultaat op. Wy nimme 
oan dat de X dy't net mear oan in meldij ferbûn is, by konvinsje dele arre wurdt. 
De 'lege' ûnderste NU allyksa. 

At wy de foarrning fan in kompleks segmint beskögje as it gearfoegjen fan twa 
aparte segminten, kinne wy yn prinsipe ferklearje wêrom oft dêrby restriksjes op 
sl l + 0 + L-sekwinsjes lykop rinne mei restriksjes op sl l + 0- en op 0 + L
sekwinsjes, sj . ek Ewen (1982:49) foar it Ingelsk. 27 Alle tastiene sekwinsjes fan in 
stimleaze ploffer en in likwide kinne foarM gongen wurde troch I s/ : s+ pr-, 
s+kr-, s+lr-, s+pl-, s+kl-. Dat I sl en de ploffer hjir ta in kompleks segmint 
wurde, docht hjir bliken oan dat bgl. splyl wol as [sp@lit], mar net as [s@plit] 
utsprutsen wurde kin. Omdat tI- gjin mooglike oanset is, is sll- dat likemin. Is- is 
de iennichste kombinaasje fan stimleaze ploffer + I s/ . Omdat I sl ekstrasylla
bysk is foar in konsonant en I kl foar In/ , binne de kloften 1 + sl-, 1 + sr-, 1 + sm-, 
1+ sn- en s + kn_28 ûnmooglik fanwegen de periferykondysje, wylst 1 + sr- ek al 
net kin fanwegen filter (18). Datt+sp-, I+sl-, I+sk- ens+ Is- net kinne, kin ek op 
rekken skreaun wurde fan 'e periferykondysje: der mei mar ien ekstrasyllabysk 
elemint wêze. 

4 ft rym 

It rym bestiet ut 'e nukleus en de koada. Wy sille no earst de nukleus besjen, dêr
nei de koada en dan it rym as gehiel. 
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4.1 De nukleus 

Omdat wy de syllabe as in projeksje fan 'e nukleus beskögje, moat de nukleus, as 
haad, der altyd wêze, d.w.s. struktureel en segminteel. Wy sille fierders oan
nimme dat de nukleus ut op syn meast twa X-posysjes bestean mei (Kenstowicz & 
Rubach (1987 :476». De nukleus is it fokalyske domein by utstek, oars sein: foka
len kinne inkel yn 'e nukleus as fokaal realisearre wurde. 

Wy jouwe no earst in oersjoch fan 'e fokaalfoarrie fan it Frysk (sj. Cohen et al. 
(1961:117» : 

(23) 

iepen a: 

heal iepen E: 

heal sletten e: 

ö: 

sletten 1: 

y: 

foar 

lang koart 

E 
0: (A) 

I 

0: ö 

i 

u: y 

efter foar 

a 

0 

0 

u 

efter 

net-rûn 

rûn 

net-rûn 

rûn 

net-rûn 

rûn 

Ik ûnderskied, mei û.o. Riemersma (1979), fjouwer fokaaihichten. Der binne gjin 
net-rûne efterfokalen, [rûn] is dêrinei in redundant skaaimerk foar efterfokalen. 
De sjwa nim ik fan oan dat in fokaal sûnder supralaryngale skaaimerken is. Wy 
hàlde sa 9 koarte en 9 lange fokalen oer. 29 

Neist 'gewoane' fokalen hat it Frysk ek in systeem fan twilûden, dy't ferdield 
wurde kinne yn: 

(24) a) delgeande: 
1) dy't zitgeane op in hegefokaal: 

I Ei;Ay;Ou;oi;ail 
2) sintralisearjende: 

l iV;yV;uV;IV;öV;oV j30 

b) opgeande: 
dy begjinne mei ien fan 'e hege fokalen l il of l ul en kinne fan suver alle 
fokalen folge wurde 

Fierders hat it Frysk ûnderlizzende sekwinsjes fan: a) in lange fokaal folge fan in 
hege fokaal : l a:i! aai, l o:i! roai, l u:i! bloei, l i:ul ieu; b) in hege fokaal folge fan 
in lange fokaal of in twilûd: l iOul jou, l io:1 reau, l iu:1 bliuw, l uai! koai, l uoi! 
muoike; c) in hege fokaal, folge fan in lange fokaal, folge fan in hege fokaal: 
l ua:i! boaiem. 

It systeem dat hjir efter sit, is foar dit stik net fan belang. Ik gean derfan ut dat 
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de delgeande twilûden twa X-posysjes besette en de opgeanden ien (Visser 
(1990)). Omdat in lange fokaal ek twa X-posysjes beset, moat in lange fokaal 
folge fan in hege fokaal trije posysjes besette. 

Wat binne no de gefolgen fan it feit dat in delgeand twilûd twa X-posysjes beset 
en in lange fokaal-glide sekwinsje trije? At men oannimt dat der neist op 'en 
heechsten twa nukleusposysjes noch in tred de rymposysje tastien is yn rjochtspe
rifeare syllaben, dan ferwachtet men dat yn monosyllabyske wurden in delgeand 
twilûd folge wurde kin fan allerhande (koada)konsonanten, mar in lange fokaaI
glider sekwinsje inkel fan segminten, ofin kombinaasje derfan, dy't in appendiks 
utmeitsje kinne. 31 Dat komt ek ut, sa't oan it neikommende oersjoch bliken 
docht: 32 

(25) a) delgeande twilûden 
Ei: -# (ri.J) 33 
/\y : -# (brul), -I (strui/), -z (uis), -st (lx: duist) 
Ou: -# (hou), -t (hout), -d (goud), -k (houk), -s (Ix: paus), -z 

(2x: smous, saus) 
ai: -# (del), -p (2x: jeip, leip) , -t (geit), -d (reid), -k (Ix: leik), 

-s (?: skeis(en)), -z (3x:fleis, reis, seis), -g (eig(en)), -I 
(nei/), -n (rein), -m (2x: deim, heim), -mt (Ix? : deimt), -ts 
(laits), -nt (3x: bleint,jeint, kweint), -nd (weind) 

oi: -# (fuOl), -k (Ix: muoik(e)) 
ia : -# (skrie), -p (liep) , -t (liet) , -d (tried), -k (/iek),-v (dief), 

-z (kies), -I (mie/), -r (fier), -m (jïem), -n (trien), -nt (Ix: 
mient) , -st (Ix: iest), -Ik (Ix: skieik) 

ya: -t (Ix: nuet), -z (Ix: flues) , -r (kuer), -n (Ix:fluen(gers)) 
ua: -# (koe), -t (koet(er)), -d (bloed), -s (koeVs, parkoeVs) , -z 

(oez), -I (doe/), -r (toer), -n (soen), -ts (Ix: kOeVts) 
Ia: -# (dea), -p (reap) , -t (keat), -d (lead), -k (weak), -v 

(leaf), -z (kreas), -g (each), -I (kea/), -r (kear), -n (tean), 
-m (beam), -N (Ix: eang), -nt (lx: treant), -nd (eand), -st 
(east), [-ngst (Ix: eangst)] 

öa: -n (gleon), -r (fleur), -z (Ix: be!iVs) 
oa: -# (2x: goa, soa), -t (kloat), -d (snoad), -z (moas), -I 

(moa/), -r (doar), -n (soan), -st (toav'st), -ts (lx: boats), 
-nt (2x: oant, goant (ynterjeksje)) 

b) langefokaal-glider sekwinsjes 
a:i: -# (skaat), -k (Ix: maaik), -ts (2x: maaits, skraaits) 
o:i: -# (roat), -t (2x: (n)oait) , -ts (2x: boaits, loaits) 
u:i: -# (boet), -ts (Ix: tsjoeits (ynterjeksje)) 

AI binne der tusken de sintralisearjende twilûden en deselden dy't utgeane op in 
hege fokaal wol ferskillen, de ferskillen tuskén dy groep as gehiel en de lange 
fokaal-glide sekwinsjes binne tige dudlik. De lêsten kinne inkel folge wurde fan 
potinsjeel ekstrasyllabyske segminten of segmintkombinaasjes. 34 Dat wiist derop 
dat it Frysk in rym fan op 'en heechsten trije X-posysjes tastiet. 35 Fierderop sil it 
foarriedige SSA, mei op grûn hjirfan, neier besjoen wurde. 
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4.2Dekoada 

Op grûn fan it prinsipe fan sonoriteitsferrin en de sonoriteitsyndieling fan (10) 
wurdt foarsein dat foar de koada neat sein wurde hoecht oer in 'ideale' sonori
teitsöfstàn tusken de twa segminten fan in kloft. De koadakloften hawwe har 
inkel mar te hàlden oan (13). Wannear't foar in taal al in beskate sonoriteitsöfstàn 
tusken dizze segminten formulearre wurde moat, is dat in markearre opsje. 

Yn 'e koada kin dêrtroch mear as yn 'e oanset, bg!. kloften fan L + N en N + 
O. Sa wurdt in igaal(der) sonoriteitsferrin mooglik. De koada komt der ut nei foa
ren as in sonoarder domein as de oanset. 36 

Dêrmei komt in earste oanset-koada-asymmetry oan it ljocht. In twadden is 
dat healfokalen net bydrage ta de kompleksens fan 'e oanset, mar al ta dy fan 'e 
koada (4.1), in tredden dat yn 'e oanset mear konsonanten foar ekstra
syllabisiteit murken wurde moatte as yn 'e koada. 

At wy de konsonanten, oardere neffens sonoriteitsklassen en mei öfnimmende 
sonoriteit yn 'e ri ge sette nei de fokalyske nukleus, komme wy ut by (26) (fer!. 
(12)):37 

(26) 

[ 
p/ b J t/ d 
k / G 

v {I/r} {mi ni N} 

[
fiv J slz 
x/ g 

o 1 2 3 

Konsonanten fan ri ge 1 - 3 kinne, öfsjoen fan ekstrasyllabisiteit, nea yn ien kloft 
stean, omdat jo dan in rym fan op syn minst fjouwer posysjes krije. 

Mei de beheiningen fan noat 37 kinne alle konsonanten fan ri ge 1, 2 en 3 fan (26) 
oan 'e ein fan 'e syllabe foarkomme, nei in koarte fokaal, in lange fokaal ofin del
geand twilûd (foarmen tusken heakjes binne utsûnderlik): 

11/: al 101/ mal l mO:1/ moal l moal/ 
I r/ : mar l marl raar I ra:rl rier l riarl 
I m/ : stom I stoml loom I lo:ml team I tIaml 
I n/ : fan l fOn l aan l a:nl trien I trianl 
IN / : sang I saNI 
I p/ : kop I kopl leep I le:pl sliep I sliapl 
Ib/ : sib I sIbl slaab I sla:bl 
I t/ : kat I kOtl rot I rO:tl liet I liatl 
Id/ : lid /lIdi tiid I ti:dl sied I siadl 
I k/ : pak l p aki reek I re:kl reak I rIakl 
IfI : wij I vIfI 
l vi : (haw I hav/ ) geef I ge:vl skeaf I skIavl 
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I s/ : tas I tOsl 
I z/ : (hazz(e) I haz/ ) 
l xi : kich I kIxl 
I g/ : (mig I mIg/ ) 

iis l i:zl 

miich l mi:gl 

snies I sniazl 

reach I rlagl 

De likwiden fan rige 1 kloftsje sa mei de obstruinten fan rige 3 gear: 

(28) -lp: skulp, gjalp 
-Ib: alb (hapaks) 
-ft: aft,jeft 
-Id: jild, wyld 
-Ik: wolk, skelk 
-Iv: skelf, kalf 
-Iz: hals,fels 
-Ig: wylch, swolch 
-rp: sjerp, skerp 
-rb: (net belein) 
-rt: sport, snert 
-rd: miljard 
-rk: wurk, ark 
-rv: werf, turf 
-rs: mars 
-rz: (net belein) 
-rg: boarch, murch 

Dizze kombinaasjes kinne allinnich nei in koarte fokaal foarkomme, op in pear 
net-systematyske utsûnderingen nei, sjoch fierderop. 

Omdat I rl net foar in dentaal stean mei yn eigen wurden, ferwachtet men dat 
-rt, -rd, -rs en -rz net kinne. De wurden dêr't -rt, -rd en -rs yn foarkomme, binne 
kleardernöch lienwurden. Dat -rb net foarkomt, sil grif te krijen hawwe mei de 
lege frekwinsje fan wurden op -b. Der is ien wurd op -Ib en dat is in lienwurd. 

Op grûn fan it prinsipe fan sonoriteitsferrin soenen -NO- en -LO-kloften like goed 
wêze moatte, omdat se, mei de nuk leus derby, in like igaal soarte fan sonoriteits
ferrin yn it rym opsmite. Mar der is wat dat hjir de boel yn 'e bulten jeit. De nasa
len (rige 2) hawwe nt1. de eigens kip dat se homorganysk wêze moatte mei in 
ob struint (rige 3) dernei. Wy ferwachtsje dêrom dat de kloften yn (29a) mooglik 
binne en dy yn (29b) net: 

(29) a. -mp -mb 
-nt -nd 
-ns -nz 
-Nk -Ng 
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b. -mt -md 
-mk 
-mv 
-mz 
-mg 
-np -nb 
-nk 
-nv 
-ng 
-Np -Nb 
-Nt -Nd 
-Nv 
-Nz 

Omdat it Frysk gjin ûnderlizzende labiodentale nasaal I MI hat, moasten -mv , 
-nv noch -Nv foarkomme kinne, wat sa ek is. Wy fine mei de labiodentaal IU in
keI de lienwurden nimf, triomfen lymf(e).38 Iml kin yn dizze wurden as [M] rea
lisearre wurde, of tusken Iml en IU kin in epentetyske homorgane plosyf lp] 
realisearre wurde. 

Lit us no earst de gefallen fan (29a) besjen. -mp komt foar (damp, glimp bgl.); 
-mb net, mar wurden op -b binne seldsum; -nt is hiel gewoan (kant, klint, smjunt 
bgl.). -nd komt yn eigen wurden inkel foar yn it suffiks -end fan it trochsettend 
mulwurd en yn 'e wurden eand en weind.39 Der is dus in sterke tendins tsjin -nd 
oan 'e ein fan it wurd yn ûnderlizzende foarmen. -ns en -nz komme yn net
gearstalde monosyllabyske wurden allinnich as appendiks foar, omdat de fokaal 
lang is. Oan it oerflak komt Inl net, omdat er fuortnasalearre wurdt, sjoch ek 
4.3.1. -Nk is hiel gewoan (drink, bank, skonk,jûnk bgl.). -Ng komt net foar, Igl 
kin inkel nei likwiden. 

Lit us no de gefallen yn (29b) besjen. -mt komt foar yn in pear wurden: amt, 
raamt, ramt, deimt, genamt. 40 -md komt allinnich mar foar ynfrjemd en himd, 
-mk ynjamk en glimk. -mv komt net foar (sjoch ek hjirboppe), likemin as -mg. 
-mz komt foar yn t((s)O))ems, gems, lems, pljims, lims en brims. Wy meie konklu-
dearje dat de iennichste reguliere kornbinaasje mei I ml -mp is, de oaren kinne net 
of binne (och sa) seldsum. Net ien fan 'e kloften mei Inl ut (28b) komt foar, like
min ien fan deselden mei I Nl . It docht bliken dat allinnich Iml diel wêze kin fan 
in net-homorganyske kloft, al is dat op lytse skaal. Wêrom oft krekt Iml dat kin 
en de oaren net, wit ik net. 

Omdat de nasaal yn in homorgane nasaal-ob struint -kloft safolle foarsisbere ei
gen skippen hat, kin er yn 'e ûnderlizzende represintaasje fierhinne ûnderspesifi
searre bliuwe: hy mist dêr de plakskaaimerken. Deselden fan 'e ob struint spriede 
har no nei lofts, dat de nasaal en de ob struint ien set plakskaaimerken komme te 
dielen. 41 De nasaal en de homorgane obstruint wurde sa ta parsjele geminaten. 
Op grûn dêrfan is it te ferwachtsjen dat sokke kloften net iepen brutsen wurde 
kinne troch regels fan epenteze, dat ek utkomt. 

Fan de eleminten fan rige 1 en 2 fan (26), de nasalen en de likwiden, ferwachtet 
men dat se per klasse net mei-inoar kombinearje kinne. Der binne Iykswols al in 
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pear mooglikheden. Yn 'e oanset binne de omkearde kombinaasjes ûnmooglik. 
Wy sille no earst dy gefallen besjen. 

De nasalen kombinearje net mei-inoar.42 

De likwida dogge dat inkel yn 'e kombinaasje -rl: waarI, warl, dwarl, kjirl, 
tsjerl, tsjirl, gurl, wilewarl, skarlebarl.43 De kloft -rl kin net yn syn gehiel syllabifi
se arre wurde fanwegen (13), wylst alle segminten al prosoadysk wettige wêze 
moatte, omdat se oars delearre wurde. I rl soe stom wêze moatte foar l il, dat in 
dentaal is, mar dat is er net (Hoekerna (1954:158)). Dat wiist derop dat der wat 
mei dizze l il is. 44 No wurdt l il yn dizze foarmen gauris syllabysk realisearre. Dat 
jout us in oanwizing oer de ûnderlizzende foarm fan foarmen op -rl. It liket oan
nimlik dat syllabyske konsonanten ûntsteane ut 'e sekwinsje sjwa + konsonant. 
Dat, ik woe hypotetisearje dat de wurden hjirboppe op -rl ûnderlizzend utgeane 
op -/ r@lI. It part -I @II telt ynearsten as in sjwa-appendiks. In ekstra oanwizing 
foar dy ûnderlizzende foarm kin meartalsfoarming us jaan. It meartal fan waarl is 
neffens my waarIs [va(:)rls) en net *waarlen [va(:)rl@n). It meartalssuffiks -s kin 
inkel mar fêstmakke wurde oan in grûnwurd, wannear't dat utgiet op sjwa + 
n/ m / llri it (Tiersma (1985:55-56)), bgl. leppel-leppels/ *leppelen. At waarl ûn
derlizzend no I va(:)r@1I is, dan soe de iennichst mooglike meartalsfoarm waarls 
wêze moatte. Foar lju en/ of dialekten mei de ûnderlizzende foarm I va:1I is as ien
nichste mooglikheid it meartal waarlen te ferwachtsjen . Beide kearen liket dat ek 
kreas ut te kommen. 

De utspraak fan in wurd as waarl kin wêze [va(:)r@l), min ofte mear gelyk oan 
'e ûnderlizzende foarm, of [va(:)rl], mei in syllabyske l il. Beide utspraken binne 
sûnder fierder beswier ut 'e ûnderlizzende foarm I va(:)r@1I Of te lieden. 

Wannear't nasalen en likwiden gearkloftsje, is de sekwinsje nasaal - likwide 
ûnmooglik45, wylst likwide - nasaal al kin, dat op grûn fan (10) ek te ferwachtsjen 
is. De felare nasaal IN I kombinearret mei net ien likwide; hy mei inkel nei koarte 
fokalen foarkomme . De dentale nasaal I nl komt inkel mei l il foar ynjeln(e). I nl 
kombinearret yn eigen wurden net mei Ir I , omdat I r I dêr stom wurden is foar 
dentalen, mar yn lienwurden komt soks al foar, bgl. yntern, ekstern, katern, mo
dern. De iennichste kombinaasjes dy't ridlik faak foarkomme, binne -Im en -rm. 
Hjirûnder jou ik in list fan 'e gefallen dy't ik fine kinnen haw: 

(30) a. -Im: 
skalm, galm, kalm,palm, salm,psalm, walm, wálm, skelm, dwelm,Jilm, 
jolm, wjolm, kwolm, swolm, dwelm(e), kwolm(e), swolm(e) 

b. -rm: 
alaarm, waarm, swaarm, barm, earm, harm, alarm, foarm, loarm, 
sloarm, swarm, berm, germ, skerm, term, swerm, wjirm, lorm, erbarm, 
doarm, ûntferm, kerm, kjirm, tsjirm, tjirm, sjarm(e) 

Yn sokke foarmen wol hiel makIik in sjwa ynfoege wurde.46 

De eleminten fan rige 3 fan (26) kinne yn prinsipe net gearkloftsje. At dat al foar
komt , docht it bliken dat I sl en It! dêr altyd mei anneks binne. 47 Wy sette de ge
fallen op in rychje: 

152 



(31) a. mei I tl as lêste elemint: 
bgl. krekt, heft, krypt, kast, nicht 

b. mei Isl as lêste elemint: 
bgl. japs, fyts, fiks, sachs 

c. mei Isl as earste elemint: 

1. mei Ipl as lêste elemint: wesp, gasp, rasp, esp, wisp, hysp, husp, 
hisp(el) 

2. mei Ik l as lêste elemint: frysk, falsk, winsk, bosk, tersk 
rusk, lask, wask, task, eask, boask, hoask, poask,jroask, esk,jisk 

Foar de gefallen fan (31a,b) leit in oplossing mei ekstrasyllabisiteit yn 'e reden. 
Omdat regel (16) allinnich op 'e oanset wurket, moatte wy dêr in spegelbyldregel 
fan meitsje: 

(32) & N" 

Eks 

w(X 

Allyksa moat regel (19) spegelbyldich wurde: 

(33) & 

Eks 

t/" 

N" 
'" " I 

/ I 

" I 
,," N" 

Neidat (32) en (33) op I sl en I tl wurke hawwe, kinne de kombinaasjes fan I sl + 
I tl en I sl + ploffer troch regel (22) gearnommen wurde ta in kompleks segmint. 
Dêrta moat (22) sa werformulearre wurde dat er generalisearret oer alle adjasinte, 
tautosyllabyske kombinaasjes fan I sl en in stimleaze ploffer:48 

(34) & s(X X) 

r----- --+ 
I sl I p,t,k/ _ 
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De gefallen fan (3Ic) lizze wat minder makiik. Men kin oan twa dingen tinke: I) 
I pl en I k l kinne net syllabifisearre wurde en wurde as ekstrasyllabysk murken; 2) 
-sp en -sk binne yn dizze wurden ûnderlizzend al in kompleks segmint. Oplossing 
I) is net oanloklik, omdat dan ekstrasyllabisiteit yn 'e koada net beheind bliuwt ta 
[ + kor,-ant] segminten .. De twadde oplossing hat dêrom de pree. Yn Selkirk 
(1982:349) wurdt wat soartgelikens oannommen foar Ingelske wurden Iykas wasp 
en ask. Foarmen op -sfen -sx komme net foar. Wannear't men utgiet fan ûnder
lizzende komplekse segminten, binne -sf en -sx prinsipieel utsletten, omdat in 
kompleks segmint bestiet ut I sl + stimleaze ploffer. Wannear't men utgiet fan 
utsûnderlike ekstrasyllabisiteit yn 'e koada, is it missen fan -sf en -sx tafallich. 
Omdat oars komplekse segminten öflaat wurde, foeget it ûnderlizzend hawwen 
fan sa'n segmint ta oan 'e kompleksens fan in foarm . 

4.3 ft rym 

4.3.1 De foarm fan it rym 

In rym (Nj fan trije X-posysjes ferantwurdet fierwei de measte gefallen. It drukt 
ut dat in koarte fokaal / opgeand twilûd folge wurde kin fan twa konsonanten en 
in lange fokaal/ delgeand twilûd fan ien, appendiksen net meirekkene. Fansels 
bliuwe der dan wol in stikmannich problematyske gefallen oer: baareh, bea/eh, 
daa/k, skie/k, m6/k(e), a/aarm, waarm, swaarm, earm en wá/m. Foar a/aarm, 
waarm, swaarm, earm en wá/m soe men oannimme kinne dat dy ûnderlizzend net 
op -rml -fm utgeane, mar op -/ r@m/ of-/ l@m/ ,m.o.w. dat dy in sjwa-appendiks 
hawwe. In oanwizing dat dat yn alle gefallen in net ûnoannimlike opsje wêze koe, 
komt wer fan meartalsfoarming. De foarm earm hat twa mooglike meartalsfoar
men, t. w. earmen en earms. Ik wit net wêr't watfoar foarm gongber is, mar dat is 
hjir ek net fan belang. Foar dialekten mei it meartal earmen kin oars net -:.s de ûn
derlizzende foarm I I@rm/ oannommen wurde. Omdat ik ekstrasyllabisiteit yn 'e 
koada beheine wol ta I sl en I t / , sil ik oannimme dat sa'n foarm in utsûndering is 
op 'e rymrestriksje. Yn 'e gewoane regel sil de ut spraak Iykswols [I@r@m] of 
[I@rm] wêze, de earste mei in ynfoege sjwa, de twadde mei in syllabyske I m / . Dy 
sjwa-ynfoeging krijt, as bleat fonologysk proses, syn beslach nei meartalsfoar
ming. De meartalsregel koe oars de ferskillende ûnderlizzende foarmen ek net 
mear utinoar hälde. De bywurden daa/k en skie/k kinne gjin meartalsfoarming 
ûndergean, de stofnamme m6/k(e) likemin; wy sille sûnder fierder 'bewiis' oan
nimme dat se ûnderlizzend in sjwa-appendiks hawwe. Dan bliuwe de foarmen 
baareh en bealch noch oer. In oanpak mei in sjwa-appendiks liket hjir net mooglik 
te wêzen. It meartal fan baareh is bargen en net *baarehs, dat fan bea/eh, at it kin 
altyd, bea/gen en net *bea/ehs. Lichtwol is foar de ûnmooglikheid fan in appen
diks -I @g/ yn dizze foarmen in ûnöfhinklik te motivearjen ferklearring te jaan. 
Alle wurden mei in appendiks fan dy foarm hearre ta de kategory adjektyf, bgl. 
geizieh, heurieh, stevieh, wylst wy ek it tige produktive adjektivisearjende suffiks 
-I @g/ hawwe. Dat, in generalisaasje oer it hiele Fryske leksikon, net-öflaat en 
öflaat, is: foarmen dy't utgeane op -I @g/ hearre ta de kategory adjektyf. Dêrmei 
liket it foar de haadwurden baareh en bea/eh net mooglik te wêzen om de ûnderliz-
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zen de foarm I ba:r@g/ en I bö@l@g/ te hawwen, dat wer it missen fan it -s
meartal ferklearje kin. Beide foarmen wurde sa ek ta utsûnderingen op 'e rym
restriksje. Oan it oerflak wurde sokke foarmen faak 'gewoan' makke mei in yn
foege sjwa tusken r i l en g. Mar der binne fandatoangeande ek oare 
mooglikheden. Sa is yn myn dialekt de fokaal yn baareh, bealch en skielk altyd 
koart, yn oare dialekten, haw ik my fertelle litten, yn alaarm, swaarm en waarm. 

Foar moai wat wurden kin ekstrasyllabisiteit in ferklearring jaan foar de kon
sonant 'tefolle': mient, iest, koeits, pleats, treant, east, geast, least, meast, treast, 
eangst, eatst, heaks, boats, oant, goant (ynterjeksje), oast, loast, froast, toatst, 
bekaaid, skraaits, maaits, boaits, loaits, oait, noait, tsjoeits (ynterjeksje), koait, 
duist, kwaint,jeint, bleint, kweint, laits, skraits, beits, smeits, deimt, naald, eand, 
deugd. It giet hjir hast altyd om I sl of I t/ , ofin kombinaasje fan dy twa. Nei't dy 
as ekstrasyllabysk murken binne49 , kinne se letter troch (33) yn 'e syllabe opnom
men wurde. 

Wurden dy't systematysk ekstrasyllabisiteit hawwe, binne deselden mei in rym 
fan 'e foarm V:ns(tlk) of V:nz, bgl. kans I kO:ns/ , winst I ve:nst/, winsk 
I ve:nsk/ , ûns l u:nz/. Dit binne foarmen dy't oan it oerflak in nasalearre fokaal 
hawwe. Yn wurden as winsk en winst soenen -st en -sk ûnderlizzende kom plek se 
segminten wêze kinne. 50 

Wy kinne fêststelle dat wy mei de universele mooglikheid fan ekstrasyllabisiteit 
oan 'e rymrestriksje fêsthàlde kinne en dat dêr mar in pear wiere utsûnderingen 
op binne. 

4.3.2 Werom nei it SSA 

Lit us no we rom gean nei us foarriedich SSA (7). It liket dudlik te wêzen dat it 
Frysk neist kom plek se oansetten ek komplekse koada's hat. Dat hàldt yn dat neist 
de trije regels fan (7) noch twa nedich binne, ntl. de Komplekse oanset-regel en de 
Komplekse koada-regel: 

(35) a. Komplekse oanset-regel 

N" 

N" /l 
x x --> x x 
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b. Komplekse koada-regel 

N' 

N' 

I ï~ 
x x --> x x 

Dizze regels wurkje inkel mar wannear't der wat is om op te wurkjen, oars as dy 
fan (7), en adjungearje in X oan 'e oanset en it rym. Sa wurdt Ihdrukt dat it hjir 
giet om wat dat markearre is. Boppedat hàlde wy sa in binêr utspranteljende 
struktuer. Alles mei-inoar komme wy dan ynearsten ta it SSA ûnder (36): 

(36) N-pleatsing (7a) 
Koada-regel (7b) 
Ganset-regel (7e) 
Komplekse oanset-regel (35a) 
Komplekse koada-regel (35b) 

Mei (36) kin de maksimale syllabe ûnder (37) foarme wurde: 

(37) N" 

x x x 
I 

[-kons] 

x x 

Regel (35b) binne wy hjir nedieh, omdat wy us beheind hawwe ta monosyllabyske 
wurden, dy't de ekstra mooglikheden hawwe fan 'e bûtenste syllaben fan it fono
logyske wurd. Foar wurdynterne syllaben soe it nei alle tinken mei de earste fjou
wer fan (36) ta kinnen hawwe (sj oeh ek paragraaf 5). 
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Idealiter soenen wy mei SSA (36) in rym fan trije posysjes opbouwe kinne moatte. 
Mar der is in probleem. Regel (7a) kin ek ien N-knoop boppe in lange fokaal sette, 
wat struktuer (38) opsmyt:51 

(38) 

~ 
x~ 

[-kons] 

SSA (36) kinne dêrom seis rimen mei foarme wurde: 

(39) a. b . c. N' 

N' N' 

I t\ N 

I 
X X X X X 

I I 
[-kons] [-kons] 

d . e. f. N' 

N' N' N' 

I M M N 

~ 
X X X X X X X X 

V 
[-kons] 

V 
[-kons] 

V 
[-kons] 

X 

(39a) is ûnmooglik oan 'e wurdein yn eigen wurden, omdat dy nea op in koarte fo
kaal utgean meie, op guon funksjewurden nei, bgl. sa, ta, ba, toe, doe. It neikom
mende filter drukt dat ut: 

(40) * .. . (C)V)w 
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Wannear't wy (39a-c) en (39d-f) gearfoegje, komme wy ut by dizze twa rymtypen: 

(41) a. N' b. N' 

N' 

A~ 
(X) X X (X) (X) 

V 
[-kons] 

Yn (41a) is, at sa'n syllabe oan 'e wurdein foarkomt, ien fan 'e koadaposysjes fer
plichte fanwegen filter (40). 

Wat wy net hawwe moatte, dat is de maksimale ekspansje fan (41b) (= (39f)). 
Wannear't wy utgongen fan in templaatmodel, wie dat net sa slim: it templaat sei 
dan goed foar trije posysjes en in struktuer as (39f) koe net ûntstean. Yn us oan
pak, mei syllabifikaasjeregels, is it probleem dat it SSA struktuer (39f) generearje 
kin , wylst wy dy net brûke kinne. It soe sa wêze moatte dat (35b) net wurket, wan
near't (7a) in Nboppe de twa X-posysjes fan in lange fokaal set hat. Wy kinne no 
twa dingen dwaan: 1) it SSA oergenerearje en it resultaat derfan filterje litte; 2) de 
komplekse koada-regel (35b) yngewikkelder meitsje, d .w.s. in wiidweidigere 
strukturele beskriuwing jaan: 

(42) 

X X X --> X X X 

Yn (42) wurdt utdrukt dat in komplekse koada inkel foarme wurde mei nei in 'in
kele' nukleus. It neidiel fan (42) is dat er öfwykt fan 'e oare regels fan it SSA, om
dat er gans komplekser is. It ienfäldichst liket my dêrom in posityf rymfilter ta: 

(43) X «X) 
I 

[+ son] 

(X)) ]rym 
I 

[-fok] 

Dit filter drukt in generalisaasje ut oer de ûnderlizzende opbou fan it rym. Wan
near' t wy sokssawat as (43) net oannimme, wurdt it in hiele toer om te ferklearjen 
hoe't it kin dat der mar in pear wurden fan it slach baarch binne, mei in ûngewoan 
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lang rym, mar gans in poarsje fan it slach Jeint, dêr't ekstrasyllabisiteit in fer
klearring jaan kin foar de rymkonsonant tefolle. 

5 Finale vs. net-finale syllaben 

Oan 'e ranen fan it syllabifikaasjedomein, it fonologyske wurd, is wat 'ekstra's' 
mooglik. Yn it Frysk fertaalt him dat yn (de mooglikheid fan) ekstrasyllabisiteit. 
Men ferwachtet dat syllaben yn it wurd beheinde(re) mooglikheden hawwe wat it 
tal posysjes oangiet. 52 

Trommelen (1984) hat dat foar it Hollansk utholden en yn har spoar beheine 
Kager & Zonneveld (1986) it maksimale rym fan 'e Hollänske 'kearnsyllabe' ta de 
ienfäldige foarm [VX). Yn Kager (1989) wurdt fêstholden oan dy biposisjonele 
'bimoraic core syllable'. Kager freget him öf wat de status is fan 'e moai sterke 
tendins om net-finale trijeposisjonele rimen te mijen. Hy ferwiist nei Kaye & Lo
wenstamm (1982) dy't derop ut wolle dat it rym fan net-finale syllaben universeel 
beheind is ta it maksimum fan [VX). Utwreiding is in tastiene, mar al markearre 
opsje. At dit no universeel is, hoecht it net yn 'e grammatika fan in beskate taal op 
'en nij formule arre te wurden. 

Wannear't it [VX)-rym universeel it maksimum is foar in ynterne syllabe, dan 
wurdt dêrmei foarsein dat in [VXX)-rym inkel mar yn in rjochtsperifeare syllabe 
foarme wurde kin. Regel (7b) fan (36) mei wurdyntern gjin segmint by de syllabe 
yn opbou ynliivje nei in nukleus mei in lange fokaal/delgeand twilûd. Dat wurdt 
öftwongen troch in universele beheining, dat wy hoege de regel net kontekstge
foeliger te meitsjen, ferl. (42), en (36) kin foarearst sa stean bliuwe. 

Lit my sa foar de stök wei op ut it hanwurdboek 1984 in stikmannich mearsylla
byske net-gearstalde wurden opneame, te begjinnen by de a: abbegaazje, abbe
kaat, abbelear(je), abberel, abdij, abdis, abeelje, abominabel, abrikoas, absinsje, 
absolzit, absorbear(je), almenak, aloëe, alrUn, alsa, alsem, alteast, altemets, alter, 
alteraasje, alternatyJ, altyd, altiten, aluminium, alzin, alve, (jIve, amandel, amanyt, 
amarant, amaril, amasuer, ambacht, ambassade. De measte wurden hälde har 
kreas oan it wurdynterne maksimale rym fan twa posysjes: [VX). Der binne wol 
in pear gefallen dy't net passe, bgl. {jIve, abeelje en de wurden op -aazje en -aasje. 
Mar ik achtsje it net ûnmooglik dat dêr in beskate systematyk yii sit en dat sokke 
gefallen weiredenearre wurde kinne. 53 Dat is lykswols allegearre foar fierder ûn
dersyk; yn dit stik gong it om monosyllabyske wurden. 

6 By einsluten 

Yn dit stik haw ik besocht om ta in syllabifikaasjeproseduere foar it Frysk te slag
jen. Net-gearstalde monosyllabyske wurden hawwe dêrby myn utgongspunt west 
wat it 'materiaal', Levin (1985) wat de teory oanbelanget. Safolle mooglik is be
socht om as universeel bedoelde yndielingen en prinsipen te brûken, bgl. de sono
riteitshiërargy, it prinsipe fan sonoriteitsferrin, de sonoriteitsyndieling op grûn 
fan haadklasseskaaimerken, ekstrasyllabisiteit, en om sa min mooglik taalspesi
fike filters te formulearjen. 
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Dy oanpak liket wol aardich 'fruchtber' te wêzen: it tal wiere utsûnderingen dat 
tastien wurde moat is hiellyts neffens it tal gefallen dat de proseduere goed wur
ket, dat tagelyk pleitet foar de teory. De wiere test moat lykswols noch komme by 
it besjen oft en hoe't net-gearstalde polysyllabyske wurden har nei dizze prosedu
ere foegje . Dêrnei moat neigongen wurde oft gearstalde foarmen aparte swier
richheden jouwe. Ik bin der wis fan dat dat fuortsette ûndersyk noch gans 
oanpassingen en ferbetteringen fan 'e foarriedige proseduere mooglik meitsje sil. 

It doel fan dit ûndernimmen op langere termyn is net de syllabe op himsels, mar 
om te kommen ta in better begryp fan 'e fonology fan it Frysk, dêr't de syllabe in 
wichtige rol by spylje kin. De brûkberens neigean fan in utwurke syllabeteory by 
it begripen en formalisearjen fan fonologyske regelrnjittichheden en regels is tage
lyk in oard wichtich middel om sa'n teory te hifkjen. 

Dêr is it no allegearre lykswols lang noch net oan ta. Wat ik hjir utsteld haw, is 
dêrom tagelyk, en tagelyk ek noch net folle mear as, in ûndersyksprogramma. 

NOATEN 

I. Yn dit stik brûk ik yn fonologyske en fonetyske transkripsjes de fonetyske symboalen fan it In
ternational Phonetic A1phabet (lP A). Yn 'e neikornrnende gefallen doch ik it oars en brûk ik ei
genoanrette tekens: 
[0]: de healiepen efterfokaal, yn bgl. fok 
[E] : de healiepen foarfokaal, yn bgl . tek 
[N] : de felare nasaal, yn bgl. hang 
[M]: de labiodentale nasaal, yn bgl. nymf 
[v]: de labiodentale stimhawwende rûzer, yn bgl. waar 
[G]: de fel are stimhawwende ploffer, yn bgl. goed 
[@]: de sjwa, yn bgl. de 

2. Foar it Hollansk wurdt sa'n oanpak foarslein yn Trommelen (1984). 
3. Der wurdt bgl. foldien oan sonoriteitsrestriksjes. 
4. Ferlykje it mei wurdfoarmingsregels dêr' t ek in statysk (analysearjend) en in dynamysk (gene

rearjend) aspekt oan sit. 
5. De ferplichte oanwêzichheid fan 'e nukleus komt sa fuort ut 'e X-bar-teory en hoecht net stipu

learre te wurden. Kollokasjonele beheiningen tusken nukleus en koada kinne mooglik karakteri
searre wurde mei de bleat strukturele noasje c-command. 

6. Der sil dan wol in beskaat domein farmulearre wurde moatte. At syllabifikaasje lykswols al op it 
djipste leksikale nivo wurket, binne der oars net as wurden en affiksen beskikber. 

7. Men soe ek fan in minimale nivo-hypoteze utgean kinne. De oanset fan in CV -syllabe wie dan fan 
nivo N', Iykas de koada fan in VC-syllabe. Op sa'n foet is it Iykswols net mear mooglik en ferwiis 
ienfäldich nei it rym mei N ', dat foar de formulearring fan regels handich wêze kin. 

8. It MOP wurdt ek wol beneamd as it Minimal Coda Principle of it Open Syllable Principle. 
9. Strictu sens u kin ik de termen 'oanset' en ' rym' net (mear) brûke, mar om praktyske reden doch 

ik dat hjir al. 
10. Sj och foar in oersjoch fan ûnderskate opfettingen oer de sonoriteitshiërargy en foar gans litera

tuerferwizingen Clements (1988). 
11. Dat definiearret er sa: "I will consider an approximant to be any sound produced with an aral 

tract strict ure open enough so that airflow through it is turbulent only if it is voiceless." 
12. Foar talen dy' t inkel mar inkele konsonanten yn 'e oanset tasteane, wurdt troch it prinsipe fan 

sonoriteitsferrin yn 'e mande mei (10) foarsein dat in obstruint de ûnmarkearre oansetkonsonant 
is. Dat moat ek sa wêze. 
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13. I hl komt in kei foar fokalen foar. De stimhawwende rûzers I z,gl kinne net oan it begjin fan 
in fonologysk wurd foarkomme en likemin oan it begjin fan in beklamme syllabe deryn. Se 
komme ûnderlizzend hast allinnich mar foar oan 'e ein fan it wurd nei in lange fokaal, in twilûd 
ofin koarte fokaal folge fan in konsonant ofyn it wurd oan it begjin fan in ûnbeklamrne syllabe. 
De stimleaze rûzer l xi komt ûnderlizzend inkel foar nei in koarte fokaal of oan it begjin fan in 
ûnbeklamrne syllabe. Omdat se hjir net streekrjocht fan belang binne, litte wy se fierders 
gewurde. 

14. It is hiel goed mooglik dat (13) net in primityf fan 'e teory is, mar fuonkomt ut it Obligatory Con
tour Principle (OCP), dat yn in beskaat domein, bgl. it morfeem, gelikense segminten fuon 
neistinoar ferbiedt en troch Vip (1988) feralgemiene wurdt ta in 'rûnombywêzich ynoarder fil
ter'. Ik lit dat hjir fierders gewurde. 

15. Kombinaasjes fan 0 + N binne universeel mear markearre as dy fan 0 + L. Greenberg 
(1978:264) syn 37e (ymplikasjonele) universale is sa: "In initial systems the existence of at least 
one cluster consisting of obstruent + nasal irnplies the existence of at least one cluster consisting 
of obstruent + liquid." 

16. sr- (en sl-) kom ik yn 2.2.3 op werom. 
17. Ik nim oan dat filters segminteel en lineêr formulearre wurde moatte. Dan rint it ferskil yn 

funksje mei it SSA Iykop mei in oare struktuer. It SSA moat syllabestruktuer opbouwe, in filter 
moat de segmintele, lineêre opbou kontrolearje . Oars sein: it SSA riedt foar (hiërargyske) struk
tuer en de konkrete ynfolling fan 'e meld ij is net oan 'e oarder (utsein by N-pleatsing), wylst in fil
ter inkel de meldij lineêr ynspektearret. It SSA is bedoeld as universeel, filters binne fierhinne 
taalspesifyk. 

18. Yn 'fast speech' Iykje tl- en dl- wol te kinnen, bgl. yn 'wrantlich' en 'handIer' . Merk op dat it hjir 
om aflate foarmen giet. 

19. Ik gean der dêrby fan ut dat einlûdferskerping op 'e einichste segmimen fan 'esyllabe wurket. At 
dat sa net blykt te wêzen, mar wannear't it proses better te formulearjen is oan 'e grins fan it fo
nologyske wurd, ferfalt dit argurnint. 

20. effens my kin de konsonant foar de nasaal ek wol ambisyllabysk realisearre wurde. It bliuwt 
Iykswols sa dat bgl. (prIs)s (ma)s in goede syllabifikaasje is, mar bgl. (pat)s (ris)s net. 

21. It probleem mei (16) is dat der ferwiisd wurdt nei it fonologyske wurd. At jo der fan utgeane dat 
de prosoadyske struktuer 'fan ûnderen nei boppen' (bottom up) opboud wurdt troch it gearnim
men fan prosoadyske konstituinten yn hieltyd gruttere ienheden, is op it stuit yn 'e derivaasje dat 
(16) wurket noch net bekend hoe't de fonologyske wurden opboud binne. Yn (16) wurdt de pro
soadyske struktuer dus ymplisyt tagelyk 'fan boppen nei ûnderen' (top down) analysearre en fan 
ûnderen nei bop pen opboud. Merk op dat wy us ek yn ' t foar beheind hawwe ta monosyllabyske 
wurden en dêrnei oan in syllabifikaasjeproseduere begongen binne. It is sa dat jo fan tefoaren al 
in idee hawwe oer de einichste struktuer dy't jo opbouwe wolle. Mooglik mei men tagelyk in 
struktuer opbouwe en dy analysearje. In oplossing foar dizze tsjinstridichheid haw ik net. Op in 
djip leksikaal nivo hawwe wy mooglik allinnich mar wurden, sadat de syllabifikaasjeregels auto
matysk it wurd as domein hawwe. 

22. I sl en I fi hawwe deselde wearde foar it skaaimerk kontinuant! 
23 . ps- en ks- komme allinnich foar yn dudlike lienwurden, bgl. psalm,psyche, ksenon, ksilofoan.fs-

kin inkel mar foarkomme yn in 'fast speech ' foarm asfsels. 
24. Allyksa yn 'e wurden tsjea, lsjeafen lsjeak, dy' t no sa njonkelytsen wol feräldere binne. 
25. It krekte aard en de krekte fo rmulearring fan degeminaasje is in punt fan neier ûndersyk. 
26. psalm wurdt wol uts prutsen as [p@sOlm), wylst in wurd as psychology wol as spychology reali

searre wurdt. Der is sa't skynt wat te rêden mei de kloftps-. It is in 'frjemde' kloft, omdat I pl hj ir 
it earste lid is fan in obstruintekloft yn 'e oanset, wylst yn it Frysk oars inkel / sl en I tl dat wêze 
kinne. Oan 'e oare kant wurdt in wurd as ksenon, dêr't de I k / like 'frjemd ' is, better as ik net wit 
nea as [k@se:non) of as [ske:non) utsprutsen . 

27 . Selkirk (1982:347) nimt foar de kloften fan I sl + stimleaze ploffe r yn it Ingelsk in helptemplaat 
oan. Sa kin se utdrukke dat sokke kloften ien templaatposysje besette. My tinkt dat yn us ('dyna-
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myske') oanpak better utdrukt wurde kin dat de ûnderskate restriksjes op sekwinsjes byinoar 
oanslute. 

28. It iennichste wurd mei skn- dat ik tsjinkommen bin, is sknike/b/êden (Franke & v.d. Ploeg 
(1984:105». Mei tank oan larich Hoekstra dy't my dêr yndachtich op makke. 

29. Net elke opposysje lang-koart is like swier belestige, sjoch Van der Woude (1969). It is bekend 
dat lange fokalen, foaral oan 'e ein fan it wurd, faak wat twilûdich realisearre wurde. Soks is nea 
distinktyf, dat ik gean der fan ut dat it fonologysk net fan belang is . 

30. Mei Vbedoel ik de fokaal sûnder supralaryngale skaaimerken. Mooglik dat [o@j in allofoan is 
fan 10:1 foar dentalen en der ûnderlizzend dus net is. Wy hawwe lykswols it brekkingspear [o@j 
- [wa], dat der foar pleitet dat 10V I der al is . 

31. Wy geane derfan ut dat ekstrasyllabisiteit yn 'e koada beheind bliuwe kin ta I sl en I tl , yn in pear 
gefallen ta dy har stimhawwende wjergaders I zl en I d/. 

32. Ik haw my basearre op Dykstra/ Reitsma (1987) . 
33 . Dy wol tige beheinde distribusje fan l Ei! jildt foar it Klaaifrysk, dat ek l ail of IOi! hat. Yn it 

Wäldfrysk hat l Ei! deselde mooglikheden as l ail of IOil op 'e klaai . 
34. De iennichste utsûndering dêrop is maaik, in njonkenfoarm fan maaits, deselde foarm dy't wy ek 

fine yn 'e ynkoarte foarm Maaikmuoi. 
35 . It liket dan dudlik dat in hege fokaal al bydraacht ta de kompleksiteit fan it rym, mar net ta dy fan 

'e oanset (Visser (1990». De koada liket in 'fokaalfreonliker' konstituint te wêzen as de oanset. 
36. Foar talen dy't inkel mar inkele konsonanten yn 'e koada lije wolle, wurdt troch it prinsipe fan 

sonoriteitsferrin yn 'e mande mei (10) foarsein dat in sonorant de ûnmarkearre koadakonsonant 
is . Dat moat ek sa wêze. 

37 . /N I hat no in plakje by de nasalen, wylst I hl net foarkomt. /N I kin yn ûnderlizzende foarmen 
inkel nei in koarte fokaal. De stimhawwende rûzers I g,zl komme hast inkel nei in lange fokaal, 
twilûd of koarte fokaal + konsonant foar (mei beheiningen op it type konsonant). De stimhaw
wende labiodentale rûzer l vi komt yn 'e koada ek suver inkel mar yn dy posysjes foar . De stim
leaze rûzers I s,U komme yn 'e koada omtrint allinnich foar nei in koarte fokaal. It komt hjir op 
del : I x,z,gl meie op mar ien plak foarkomme, I s,f, v I meie op mar ien plak net foarkomme. De 
stimhawwende felare ploffer IGI komt net oan'e wurdein ofyn einkloften foar. Wy litte al dy 
beheiningen hjir fierders wer gewurde. 

38. At wy oannimme dat it Frysk op it ûnderlizzende nivo sjwa-appendiksen hat, d. w .s. dat dêr sjwa 
en sjwa + konsonant net ta de syllabe hearre, mar in syllabyske taheakke utmeitsje -sj . Kager & 
Zonneveld (1986) foar dit idee foar it Hollänsk- dan hearre rimf(el) en romf(el) der ek by. Yn 
dizze wurden komt I U dan nei in koarte fokaal + konsonant, dat oars net mei (sj . de noat 
hjirfoar) . 

39. Mei in sjwa-appendiks-analyze ek yn 'e wurden grand(e), skand(e), mand(e), bind(e), kund(e) en 
sûnd(e). I dl is yn eand en weind ekstrasyllabysk. 

40. Yn raamt en deimt is I tl ekstrasyllabysk. 
41. Assimilaasje, ek in gefal fan sprieding, is yn it Frysk yn it gewoane gefal regressyf, d.w.s. fan 

rjochts nei lofts . 
42. Mei in sjwa-appendiks-analyze wie it wurd hymn(e) in mooglik foarbyld . 
43. Mei in sjwa-appendiks-analyze wienen de wurden waar/re), hoar/(e), war/re) en gur/(e) ek moog

like foarbylden . 
44. I r I is delearre foar guon lju en/ of yn guon dialekten yn wurden as waar/ en kerf I kEl/ . It giet de

rom dat I r I yn eigen wurden net systematysk delearre is foar /1/ , lykas al foar I sl bg\. 
45. Mei in sjwa-appendiks-analyze is it wurd <,jenr(e) in mooglik foarbyld . 
46. It is ek mooglik dat guon foarmen foar guon lju en/ of yn guon dialekten ûnderlizzend in sjwa 

hawwe fanwegen it meartal op -s, bg\. wjirms neist wjirmen, sj. ek 4.3.1. Sa'n oanpak wurdt yn 
Riemersma (1979:31) öfwiisd . Ik gean dêr hjir fierder net op yn. 

47. Yn eigennarnmen binne soms mear dingen mooglik, bgl. yn Ypk en lapk, fer\. ek it earder 
neamde Maaikmuoi. 
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48 . Yn foarmen as tekst en gewûpst stiet oan wjerskanten fan I sl in stimleaze ploffer. De fraach is 
dêrom mei watfoar ploffer oft I sl in kompleks segmint foarmet. Men soe oannimme kinne dat 
(34) twaris wurket , dat der in 'trijedûbel ' geminaat ûntstiet: 
(i) X X X 

~ 
ki p s t 

In struktuer as (i) giet , foardat (34) derop wurke hat, tsjin ' e periferykondysje yn. Mar der is ek 
in beswier tsjin 'e proseduere dy't ta (i) liedt. Wannear't (34) ien kear wurke hat, kin er neffens de 
Linking Constraint fan Hayes (1986) net noch in kear spegelbyldich wurkje, omdat de X fan I sl 
dan mei twa segminten ferbûn is, wylst dy X yn 'e Strukturele Beskriuwing fan (34) mei mar ien 
segmint ferbûn is . 
Mooglik koenen wy better oannimme dat de sekwinsje I stl as ien konsonant fungearret en dat 
dêrom (34) yn dit gefal al wurkje kin. 
Dizze k10ften kinne net iepen brutsen wurde troch epenteze: [tEks@tl is like ûnmooglik as [tE
k@stJ, dat der liket in geminaatstruktuer te wêzen. 

49. In wurd as skraaits is in probleem foar de periferykondysje, omdat It! en I sl allebeide bûten it 
reguliere rym falIe, wylst der mar ien ekstrasyllabysk elemint wêze mei. Mooglik kinne wy -ts hjir 
as ien konsonant opfetsje, omdat I sl en I tl safolle mienskiplike skaaimerken hawwe, fer!. ek de 
noat hjirfoar . At inkel-st en -ts sa fungearje kinne, ferwachtet men dat dy twa ek inkel nei in rym 
fan trije posysjes of nei in obstruint komme kinne. Al haw ik dat net neigongen, it liket my aar
dich ut te kommen . 

50. Yn bgl . ûns is /zl ekstrasyllabysk is . Foar I dl jildt itselde yn wurden as bekaaid, eand, naald, 
deugd, blibz(e) en widz(e) . Men ferwachtet dat ekstrasyllabyske Idl en I zl allinnich nei stimhaw
wende segminten komme, t.w. fokalen, likwiden, nasalen en stimhawwende obstruinten. Dat 
komt ut. 

51 . Underlizzend is in lange fokaal mei twa X-posysjes ferbûn. Regel (7a) soe dêr net op wurkje meie 
ûnder de Linking Constraint fan Hayes (1986) . Booij (1988:9) slacht dêrom foar om de Linking 
Constraint inkel mar jilde te litten foar struktuerferoarjende regels, mar net foar struktuerta
foegjende lykas (7a). 

52. Fonetysk is in einsyllabe ek langer as in middensyllabe. 
53 . In sjwa-appendiks-analyze koe mooglik wat sizze oer iîlve, wylst it part -je fan abeelje, -aa:cje en 

-aasje faaks as ien gehiel of as in suffiks te analysearjen is . 
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