OERPRINTSEL

UT:

I

I

ISSN 0920- 3028

CO-FRISICA
III

F,J van der Kuip
Poezij: 1935-1941
R. Steenbeek
Nammen yn de diaJektgeografy
S.Dyk
Oer syllabisearring

CO-FRISICA
Meidielingen ut de universitere frisistyt
Mitteilungen aus dem Fach Friesische Philologie

Redahje I Herausgeber:
A. Feitsma (Amsterdam I
H.D. MeiJermg (Amsterdam'
B. Sjo!in (Kiell

yn 'e mande mei I in Verbindung mit:
A.M.). Riemersma (Amsterdam)

Ir. Riemersma (Amsterdam)
W. Visser (Amsterdam!
A.G.H. Walker (Kiell
O. Wilts IKiell

Redatsjestriuwer:
A.M.]. Riemersma

Priis fan dit numer: I20,Preis dieses Heftes: DM 17,50

Amsterdam:
Studzjerjochting Frysk Vrije Universiteit,
Faculleit der Letteren.
Postbus 7161,
1007 MC Amsterdam
StUdzjerjochting Frysk Universiteit van Amsterdam

tiel:
Fach Friesische Philologie,
ChrIStian-Albrechts-Universitat.
OlshausenstraJ3e 40.
D-2300 Kiel I

F.J. van der Kuip
Poezij: 1935-1941
R.Steenbeek
Nammen yn de dialektgeografy

s.

Dyk
Oer syllabisearring

Amsterdam I tiel

1987

Oer~ioch

fan de rige I Ubersicht der Reihc:

IA.1B

H.D. MeiJering, Oudfriese kronieken Uil het handschrifl
Leeuwarden RA Schw. 3992

II

Ir. Riemersma e.o., It Fryske folkstoaniel tusken 1881 en
1890

III

F.J van der Kuip, Poezij: 1935-1941
R. Steenbeek, Nammen yn de dialektgeografy
S. Dyk, Oer syllabisearring

IV

Anke Joldrichsen, Form, Stil und Motive nordfriesischer
Marchen im Vergleich zu den entsprechenden Grimlllschen
Varianten

S. D Y K

o

E R

S Y L LAB I SEA R R I N G

116
Oer syllabisearring

YNHALD
Foarwurd

117

1. Ynlieding

118

2 Sytlabisearrmg en syllabegrins

120

3. Assimilearring fan syllabyske n

124

4. Syllabisearring, nasalearring, assimilearring

126

5. Presisearring fan 'e syllabisearringsregel

127

6. Syllabisearring yn Tiers ma (t 979)

129

7. Noch in pear oare fonoJogyske regels

131

8. It hear oersjend

134

117

0IlR

Fan Tr. Riemersma syn
my by it

l~zen

wol wier?-,

SYLLABISEARRING

SyIabysjerrin9, nazze1jerrin9, assymy1jerring bekrQpten

fan it haadstik oer sy11abisearring a1 gau gefoe1ens fan 'is dit

-moat dit no sa?", ·1711", en rnear fan sokken. Men komt dan ek net

faak sokke yngewikke1de rege1s en ynstruksjes tsjin yn 'e taa1kundige

1itera~

tuer. Se ynspirearren my om by myse1s ris nei te gean hoe' t'yn lllyn idio1ekt de
saken der foar steane en om te sjen oft sy11abisearring no Werk1ik sa'n yngewikke1de beskriuwing noariCh is.

It risse1taat is dit artike1,

w~rby't

wo1

even oantekene wurde moat dat oan 'e wat apart steande syllabisearring yn wurdsjes as in, inoar, en en net gjin oandacht jQn is.
It teoretyske ramt is sa likernOch dat fan 'e standert ginnerative fonology. Dat makket in ferliking mei Riemersma syn stndzje makliker. Boppedat hie it
foar my as foardiel dat ik der fan alle ramten it meast mei fertroud bin.
Yn it werjaan fan wat Qnderlizzende en wat oerflaktefoarms binne, haw ik
sa op it each frij rQch west: ik haw formeel alle objekttalige foarms op ien
1wat no fo1get is de tekst fan in wurkstik dat ik yndertiid foar myn stndzje Frysk oan 'e Vrije Universiteit te Amsterdam makke haw. It is Of sI etten yn
oktober 1980. My is dOe frege om it yn 'e Meidielings te pUblisearjen, wat him
oant no (= jannewaris 1986) ta nOch net wurden is. Gefolch is wol dat it deskriptive apparaat no wol wat feraldere is. Benammen op it m~d fan 'e Syllabeteory is yn dy tuskenlizzende jierren nochal it ien en oar bard. Winliken hie
it stik d~r dus op neisjoen wurde moatten, mar earlik se in is it foar my ek
noch mar de fraach hoefolle oft soks opsmite soe om't it giet yn dit artikel
benammen om 'e syllabegr ins. Boppedat haw ik begrepen dat immen op it
oarspronklike stik reagearje wol, dat dan is it miSkien ek wol aardich dat dat
ek mar yn syn aIde foarm yn it Ijocht jQn wurdt. AI is de tastan sa faaks net
hielendal ideaal, de l~zer kin him treastgje mei it idee dat at de ntjefte
yndertiid net ntsteld wie, hy no mei in like feraldere stik tekst oanklaud
siet.

Nettsjinsteande de hjir keazen oplossing haw ik dochs de frijichheid naam om op
guon lytse punten it oarspronklike wurkstik te feroarjen. Ek is de twadde taheakke - in stik rege1akrobatyk dat my eins noait net nei 't sin west hat hj ir weilitten, en boppedat haw ik it Frysk noch marris wat behoffene. Dat
wie yn 1980 nammentlik noch beroerder as no. En fierders noch myn tank oan A.
Feitsma foar in grut tal nuttige suggestjes. Ik haw der myn profyt fan han.
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bult smiten troch se allegearre inke1d te Qnderstreekjen. Ut 'e tekst wei wurdt
(hoopje ik) wo1 dod1ik hoe't se ynterpretearre wurde moatte. Ik haw fierders
hast a1le fono1ogyske foarms werjQn yn 'e hjoeddeiske stavering. Ik nim oan
dat dat foar de

l~zer

mak1iker te folgjen is as in transskripsje. It giet yn

dit artike1 ek net om 'e fo1s1eine fono1ogy fan it FrYsk, mar om in hie1 lyts
partsje

d~rfan:

de sy11abisearringsferskynse1s.

1. Ynlied1ng

It grutste part fan Tr. Riemersma syn boek Sy1abysjerring, Nazze1jerrinq. Assymy1jerrinq

(Ljouwert, 1979) is wijd oan it earste fan 'e yn 'e tite1 neamde

fono1ogyske ferskynse1s. Wat jin by it

l~zen

fan dit part fuortenda1iks opfa1t

is de yngewikke1dheid fan 'e beskriuwing fan dy sy1labisearring. Ik hoech wat
dat oanbelanget a11innich mar te ferwizen nei side 47, dy't hast hie1enda1
brQkt is om 'e sy11abisearring fan 'e
d~r·t

~

te notearjen, Of nei de siden 86-87,

tige komp1ekse ynstruksjes jnn wurde om 'e berege1ing fan njonken e1koar

1izzende, foar sy1labisearring yn 'e beneamming kommende k10ften goed wurkje te
litten.
Njonken dy yngewikke1dheid 2 binne der noch mear saken dy't Riemersma syn
beskriuwing net botte oantrek1ik meitsje. Ik neam trije:
(i)

De sy11abisearring fan 'e

~

wurdt net keppe1e oan dy fan 'e oare sono-

rantyske konsonanten. Dat makket dat der in ginnera1isearriIlg mist wurdt,
omdat sy1labisearring dochs eins as ien ferskynse1 besjoen wurde moat.
(ii)

De rege10arder mei nasa1earring/assimilearring is net altyd gelyk: binne
der twa opinoarfolgjende, foar sy1lab1searring yn 'e beneamming kommende
kloften, dan moatte nasalearring/assimilearring earst wurkje, is der mar
ien te syllabisearjen kloft dan komme dy operaasjes dernei (s. 74). Dy
nochal nngewoan oandwaande konstruksje hie Riemersma noarich om in noch
beroerder otstel foar te kommen, dat wurke mei korreksjeregels, sadat ien
regel twa kear op itselde segmint tapast wurde moast.

2Yn syn foarwurd (s.7) mient Riemersma dat syn stodzje in bydrage 1everje
kin ta in praktyske (sic) otspraaklear fan it Frysk. Ik bin bang dat er syn
doe1 foarbysketten is, alteast wat de syllabisearring oanbelanget.
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(iii) De tapassing fan syllabisearring sels is net simultaan
twa opinoarfolgj ende,

~ar

iteratyf: by

foar syllabisearring yn 'e benea=ing ko=ende

kloften moat earste de rjochter kloft syllabisearre wurde, en

d~rnei

pas

de lofter. It giet hjir om gefallen as keppelen, iepener,

aze~en,

ensfh. De regeltapassing moat wol op dy wize barre,

syllabisearring

o~dat

tekenen

fan 'e twadde kloft kondisjonearjend wurket foar syllabisearring fan 'e
earste kloft. De krusiale foarms binne hjir keppele, *keppte en kepptv.
Al heart in iterative regeltapassing yn Chomsky & Halle (1968) noch net
ta de mooglikheden 3 , neffens Anderson (1974) is dat yn letter j ierren
feroare: "( ••• ) and that rules are allowed to apply to their own output"
(s.132).

D~r

sit it probleem dUS net. Der is leau 'k al in probleem as

men j in ynl ibbet yn it taallearende bern sels. Ik soe

~y

yntinke kinne

dat in regel dy't yn ien kear tapast wurde kin foar it bern makliker oan
te learen is as in regel dy't stapke foar stapke tapast wurde moat. Myn
omskriuwing is hjir in bytsje foarsichtich, omdat ik yn 'e literatuer oer
dat punt gjin btspraken fine kind haw. Ut in eachpunt fan ienfald liket
it my lykwols ta dat der dochs wat foar te sizzen faIt.
Oan Riemersma syn behanneling fan 'e syllabisearring sitte dus in pear beswieren. Yn 'e folgjende paragrafen wurdt in analyze fan it ferskynsel jOn,
nei't ik hOopje oan dy beswieren temjitte kaam wurdt.
ferlike wurde mei dy fan

~iersma

D~rnei

w~rby't

sil dy analyze

(1979), dy't ek in stikmannich siden oan syl-

labisearring yn it Frysk wijd hat.
It sil bliken dwaan dat de ferskillen mei

Rie~ersma

foar in grut part fuort-

ko=e bt in ferskillende btspraak fan 'e syllabisearringsferskynsels. Yn in
taheakke binne dy ferskillen op in rychje set, wylst yn paragraaf 8 op 'e mOoglike achtergrOnen fan 'e ferskillen

yngong wurdt.

3Yn Chomsky & aalle bestiet wol de mooglikheid ta in lofts-rjochts tapassing yn 'e foarm fan 'e transformasjonele syklus. Ut 'e grOnfoarm [[keppel]en]
soe sa op in ienfaldige wize kepp!'i O£laat wurde. Mar omdat ek in foarm as
*kepp!e ginnerearre wurde soe, ko~t de mooglikheid fan in syklyske regel, noch
Ofsjoen fan oare beswieren, net yn le beneamrning.
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2. Syllabisearring en de syllabegrins

In oare ana1yze kin men op it spoar komme troch de rjochter omjouwing fan Riemersma syn syl1abisearringsrege1 wat neier te besjen. Dy rjochter Omjouwing is:

(1)

*

{l~ ::j
Riemersma hat (1) op dy wize formulearre

om syllabisearring foar fokalen tit te

sluten. By him, en dat is ek by my it gefal, kin yn bygelyks leppele net syllabisearre wurde. Der bliuwt dan oer dat dat wo1 kin foar
a) in wurdgrins
b) in healfokaal (yn Riemersma syn boek wurde lykwols allinnich mar foarbylden
op

i

jQn)

c) in konsonant.
Neffens my kin no de rjochteromjOuwing sa't dy formulearre is yn (1) ferfongen
wurde ttoch it syllabegrinssymboal $. Ik haw foar de folgjende argumintaasje
gebrQk makke fan Hooper (1972) en Booij (1977).
(i)

In wurdgrinS kin lyksteld wurde mei in syllabegrins. Sjoch Hooper, s.537.

(ii)

Neffens Booij is foar it Nederlansk in taalspesifike ynsersjeregel noarich foar kombinaasjes fan konsOnantySke sonoranten en healfokalen: de

$

moat der krekt tuskenyn pleatst wurde. Booij joUt as foarbylden ArSian,
ranSja en HolSWerd. Dy regel liket my ek foar it Frysk op te gean.
(iii) By in kombinaasje fan in konsonantyske sonorant en in obstruint komt de
syllabegrins nei de sonorant (Hooper, s.535).
(iv)

As in kOmbinaasje foarkomt fan twa nasalen, twa likwiden, nasaal plus
likwide of likwide plus nasaal, dan skiedt de syllabegrins harren.

(v)

As in net-syllabysk illemint tusken twa syllabyske illeminten yn stiet,
dan komt de syllabegrins foar it net-syllabyske illemint te stean (Hooper, s. 536 ).

Fan (i), (iii), (iv) en (v) haldt Hooper tit dat se universeel binne. Tegearre
mei (ii) komme se der op del dat in konsonatyske sonorant altyd folge wurdt
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troch $, titsein at der in fokaal nei de soanorant komt. Gefal (i) komt oerien
mei (a), en (ii) mei (b). De soanorant komt yn dy gefallen foar in syllabegrins
te stean en yndied docht bliken dat der dan syllabisearre wurde kin:

~

en

lepPtje. At we (ii) en (iv) byinear nimme, dan sjogge we dat at de sonorant
fear in konSonant komt,

dy beide segminten skaat wurde troch in syllabegrins

(gefal (c) dus). Hjirfan haw ik yn ferban mei syllabisearring gjin foarbylden
fine kind, mar at se der binne, dan moat der neffens de hj ir stelde hypteze
syllabisearre wurde kinne. Ik haw se darom foar de folsleinens fan 'e argumintaasje dochs mar opnaam. 4 In foarm as leppels is justjes in oar gefal. Dar
wurdt yn paragraaf 5 fierder op yngong. Gefal (v) keart syllabisearring oP, de
soanorant stiet ommers net foar mar achter it $-teken. LeppeSle wurdt yndied
leppele, net lepPte.
Wy hawwe hjir dus in beskate ginneralisearring berikt, de regel sa't Riemersma dy foar de syllabisearring fan bygelyks de 1

jout (2)

kin no ferfongen

wurde troch (3):5

*

+syl
(2)

[-syl)

~......)

-spnd

+lat[-SYIJ
-kons

(3)

[~syl)

$

In fierder foardiel fan dizze formulearring is, dat de troch Riemersma op s.29
neamde kondysje dat tusken de

~

en de

L

gjin formatyfgrins stean mei, no fer-

falle kin. SpitigernOch jout er gjin foarbylden, of it moast al de foarm hokkeling waze. De blokkearring fan syllabisearring is dar te ferklearjen omdat de

4 In foarbyld is mooglik de plaknamme "Appelsgea", dat ik de folgjende
syllabestruktuer jaan soe: aSpalSskI&. Dat der sa'n bytsje foarbylden te finen
binne, leit him der can, dat, at de sonorant foar in konsonant komt, se meastentiids skaat wurde troch in wurdgrins. En dy sitewaasje is al yn foarsjoen
troch (i).
5Foar it gemak haw ik Riemersma syn [+syl, -kons, -spnd) yn dit artikel
ferfongen troch it schwa-teken ~.Merk fierder op dat yn Riemersma syn regel
foar de L it skaaimerk [+kons] weilitten wurde kin. Der bestiet ommers gjin
[~kons) lateraal segmint.
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~

by de

l~ste

syllabe heart: hO$k3$lJQ. Krekt itselde bart roei de oare roy be-

kende Fryske suffiksen dy't roei

~begjinne

(bygelyks -loas, -lik).

De syllabisearriung fan 'e !J de !!!. en de

2. wykt

fierders net Of fan dy fan

'e!J dat foarearst kinne we de neikommende regel opstelle:
(4)

[-syl]

~~)

+kons

[+syl]

$

+son

oc kont
<>l kor

At (4) titkorot, dan hat dy regel konsekwinsjes foar de tapassing fan syllabisearring fan twa opinoarfolgjende, foar syllabisearring yn 'e beneamming kororoende kloften, dus krekt dy gefallen dy't, sa't wy yn 'e ynlieding sjoen hawwe,
safolle swierrichheden jouwe. Foarbylden binne leppelen, hammer en en biezeroen.
Dy foarros kinne sa yn syllaben opdield wurde: $lE$pa$lan$, $ha$roa$ran$ en $bie$za$roan$. We sjogge dat allinnich it twadde illeroint roar syllabisearre wurde
kin.: 1 eppely , hammery en
mei in syllabisearre

~

bieze~.

Mei oare wurden, hammer en hammerje soene

titsprutsen wurde rooatte, en hammeren net. Foar de oare

foarbylden soene lyksoartige oproerkings te roeitsjen
Sa soe dus neffens de regel de titspraak

w~ze

w~ze.

rooatte. At dat titkorot, dan is

it nochal opfallend dat dy titspraak dan ferskilt fan Riernersroa sines: lepPtq,
hammf~'

biezW? (Rieroersrna 1979,40). DochS haw ik wol it idee dat de yn 'e foar-

rige alinea jQne titspraakfoarros strike roei royn yntuysjes op dat stik fan saken.
Fierderop yn dizze paragraaf sil ik twa argurninten jaan dy't dy foarms, en dus
hypteze (4), stypj e.
Regel (4) j ildt foar de syllabisearring fan!., !J ro en

.2..

Kin de syllabi-

searring fan 'e n ek yn dy regel Qnderbrocht wurde? Soks soe syn foardielen
hawwe: it liket nochal natuerlik dat de

~hirn

gelyk haldt as syn ko11ega-sono-

ranten. Boppedat soe de regel hiro wer wat ienfa1diger forrnulearj e litte.
fandinne de folgjende hypteze:

(5 )

[-syl]

_~) [H,,,

/

+kons]
[ +son

$

D~r-
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HjirQnder steane in pear fitspraakfoarms dy't nei myn betinken in stipe binne
foar (5):

(6 )

b. iepenet

a. iepip

iepenn

iepmje

(wy)

tek~

tekenet

tek~j e

(wy)

•

•

tekenn

•

Nimbygelyks de te syl1abisearjen foarms iepen en (wy) iepenen. By de earste
hear ik yn myn fitspraak d6d1ik in labia1e nasaa1, by de twadde in dintale nasaa1. Dat 6tspraakterskilis sa te ferklearjen. It i11emint an fan iepen wurdt
sy11abiearre ta
de

~wurdt

~.

Darnei assimi1earret dy

lykas de

~

~him

oan 'e foarOfgeande konsonant:

bi1abiaal. By iepenen is der neffens (5) sy11abisearring

fan it twadde il1emint an ta

~:

iepen9- Wie no ek it earste i1lemint an syl1a-

bisearre ta !!J dan soe der 1ykas yn iepen in progressive assimi1aaSje fan 'e
sy11abyske konsonant barre moatte, en dus soe in
te. Dat dat hjir in

~~k1ank

~-k1ank

te hearren waze

moat~

is liket my in wichtich argumint ta stipe fan (5)

ta.

In twadde argurnint yn it foardie1 fan (5) hat te krijen mei de regel geminaatferkoarting, ek wo1 bekend as Ciegeminaasje. Ynforrneel sein haldt Ciy regel
yn Ciat by in opinoar fo1gjen fan twa ge1ikense konsonanten de 6tspraak sa is as
stie der mar ien fan beide konsonanten. Mei oare wurden, ien fan beide konsonanten wurdt Cielearre. Dus byge1yks yn it ut
jo noch mar ien

~.

By Trornrne1en

&

~

en nirnme foarme Ynnirnrne hearre

Zonneveld (1979, 122) is foar degeminaasje de

neikornrnende rege1 te tinen:

(7)

[+kons]i

(t)

[+konsli

1

2

3

)

o

2

3

At men oannirnt dat dy rege1 ek ji1dich is foar it Frysk, en men ferliket it
net-sy11abisearre iepen mei it al syl1abisearre iepenen, dan is by dy 1aste de
n-klank d6dlik 1anger, te ferlykjen mei de 1angte fan hQn
vs.. hQnn,
lean vs.
---t-.
--

-

1ean~

ensfh. Der hat dus gjin degeminaasje west. Degeminaasje wurdt blokkearre
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as de beide konsonanten net idintyk binne, en dat kin yn dizze gefallen all innich mar lizze yn it al of net

oanw~zich w~zen

fan it skaaimerk syllabysk. Mei

oare wurden: as it twadde 1l1emint syllabisearre is, kin it earste dat net

w~ze. En soks wurdt foarsein troch hypteze (5).6
De beide boppesteande arguminten foarmj e QnOfhinklike eVidinsj e foar (5).
Dat is benammen belangryk omdat it al of net syllabisearre

w~zen

fan illeminten

lestich te opstrewearjen is. It al of net trochgean fan assimilearring en degeminaasje kin oan 'e oare kant maklik
of net delearre

w~zen

f~ststeld

wurde, makliker alteast as it al

fan 'e schwa.

At hypteze (5) yndied jildich is, dan hat er stikmennich foardielen boppe
Riemersma syn regel(S): de syllabisearring fan 'e

~

rint lYkop mei dy fan 'e

oare konsonatyske sonoranten, en fierders kin de regel simultaan tapast wurde.
Boppedat is regel (5) stikken ienfaldiger.

3. Ass:l:allearring fan syUabyske n

It wie yn 'e foarOfgeande paragraaf in pear kear it gefal dat myn tItspraak
ferskllde fan dy fan Riemersma. Njonken dy gefallen binne der noch wol mear
ferskillen. It nijsgjirrige fan dy ferskillen sit him

d~ryn,

dat myn foarms yn

in folIe ienfaldiger regel te beflappen binnen as dy fan Riemersma.
As de

~

syllabisearre is, assimilearret er him oan 'e foarOfgeande konso-

nant, lykas ek al tIt guon foarbylden Qnder (6) bliken docht. Ut Qndersteand
oersjoch fan isolearre

(!)

wurden komt nei foaren dat dy assimllearring him yn

myn idiolekt mear foardocht as yn Riemersma sines. De foarbylden haw ik oernaam
tIt syn op s.37-41 steande oersjoch. Ek syn stavering haw ik foar it gemak oernaam:

6It soe fansels ek noch w~ze kinne dat degeminaasje blokkearre wurdt at
der twa idintike syllabyske konsonanten by betrutsen binne, bygelyks om op te
kearen dat hiele syllaben delearre wurde. Yn dat gefal soe dit argumint fansels
net mear opgean. Dat de saak der werklik sa hinneleit, is min nei te gean. Yn
'e literatuer oer geminaatferkoarting wurdt foar safier my bekend is oer syllabyske konsonanten net praat. ut it matriaal fan Riemersma wurdt men ek neat
gewaar. Hy jout wol op dat de earste kloft syllabisearre w~ze kin, mar at dy
folge wurdt fan in nasaal mei itselde artikulaasjeplak, wurdt dy twadde kloft
krekt n~t syllabisearre. Dat ynearsten gean ik mar tIt fan 'e krektens fan it
degeminaasjeargumint.
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(8)

rekken

Riemersma

Dyk

rekk9

rekklj)

? iep'l'7

iepen

iep,\,

drbven

drtlv'i\

drbv'l'

moffen

moffljl

moff,\,
eag9 8

eagen

? eag't

bjemmen

bjeffi'j'

bjemm,

dingen

di91J

di') 'il

azemen

azmn

azenup

formtlljerringen

formbljerrll...

formblj err a?9 9

••

Riemersma assimilearret net nei frikativen en nei in syllabisearre konsonant, ik assimilearje yn alle boppesteande gefallen. Yn it oersjoch stean gjin
foarbylden mei [+koronaal, +anterieur] konsonanten: yn al dy gefallen bliuwt
de

~

in

~.

At hjir no al of net sprake is fan assimilearring is min tit te mei-

tsjen: om de assimilearringsregel sa ginneralisearjend mooglik op te stellen
nim ik oan dat we hjir Al fan assimilearring prate kinne, en dat de regel yn
Sa'n gefal in fakueuze tapassing krijt. Mei oare wurden, yn iSOlearre wurden
assimilearret de syllabyske ~ him altiten oan 'e foarOfgeande konsonant. lO De
regel wurdt dan:
(9)

+syl
+kons
+nas

+kor

) fatantJ

l~kor

+kons]
..ant
[ ~kor

Om betizing mei de gewoane assimilearringsregel foar te kommen, neam ik dizze
progressive assimilearring fan in syllabyske konsonant de ASYL-regel.

7De foarms mei in fraachteken wurde yn Riemersma syn list net jQn, mar
kinne op grQn fan syn gegevens op himsels wol rekonstruearre wurde.
8Yn myn idiolekt wurdt de frikatyf ~hjir ta in eksplosyf ~.
9En dat is foar my eins in rekonst~earre foarm, omdat ik yn myn idiolekt
in sterke foarkar haw om nomina op -ing te pluralisearjen mei ~ (sjoch ek Riemersma 1979,33).
lOwarom't ik de fokalen en de healfokalen der hjir net yn behelje, sil yn
paragraaf 5 dbdlik wurde.
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4. Syl.l.abisearring, nasal.earring, ass1all.earring

Der binne in stikmennich oare fonologyske regels

d~r't

syllabisearring yn in

beskate relaasje ta stiet, en ta guon fan dy regels is dy relaasje - Ofgeande
op myn

~tspraakfoarms

- by my oars as by Riemersma. Mar net allinnich oars, ek

ienfaldiger. Dat jildt noch net foar de regel dy't de schwa delearret neidat
de konsonantyske soanorant syllabysk wurden is. Dat jildt ek net foar de ASYLregel, dy't ek by Riemersma fansels oardere wurdt nei de syllabisearring en de
schwa-deleesje.
It leit der lykwols wat oars hinne mei dy oare twa regels dy't yn Riemersma
syn boek in foaroanplak fOn hawwe, te witten nasalearring en assimilearring.
Understeande list jout wer in yndruk fan 'e ferskillen tusken Riemersma en my.
De list is fanwegen de romte net folslein, en de stavering ha 'k foar it gemak
wer fan Riemersma Ofsjoen. De foarms fan Riemersma binne by him te finen op
s.37-41.

(10)

Riemersma

Dyk

dr~v9

dr~v'l'

krije

krije

ve9J!l b6chtsj e

veg9 b6chtsj e

nj6ggm minsken

nj6ggg minsken

~g<r sjUgge

~g9

dr~vEr leze

dr~v'l'

dagEr jan

dag9 jan

vaz'l'9 grautlleg

vazemm grautlleg

azmEr flui tsj end

azemm fluitsjend

biezmEr rj6cht~t

biezemm

tek'fl' prachteg

tekenn prachteg

tek9lr mooi

tekenn mooi

tekn~ snains

tekenn, snains

'" reuzen
tektte

tekenn reuzen

j errO" sjoen

j erre!l9 sjQen

•

•

•

sjugge
leze

•

•

•

rj6cht~t

•

•
•

Ut it oersjoch docht bliken dat by my de ASYL-regel ek yn net-isolearre
foarms altyd opgiet. By Riemersma giet it allegearre folIe Onregelmjittiger,
en dat is ek de reden dat hy sokke yngewikkelde regels foar de syllabisearring
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en de assimi1earring fan 'e

~

formU1earje moat (Riemersma 1979,47-48). It ris-

se1taat by my strykt mei hoe't de rege1s opste1d binne: de
1innich tapast wurde op 'e sy11abisearre

~

AS~-rege1

kin a1-

nasa1earring en (gewoane) assimi-

1earring op 'e net-sy11abisearre n. Darom ek dat tusken de ASYL-rege1 en nasa1earring/assimi1earring gjin fo1choarderre1aasje jOn wurde kin.
In fo1choarder moat wo1 jOn wurde tusken sy11abisearring en nasa1earring/assimi1earring. Sy11abisearring moat fanse1s earder tapast wurde, omdat oars de
~ferdwOn

is. Fer1ykje:

( 11a)
nas/ass

dagen jaan

njoggen minsken

dage
'"

njoggem

sy11

njog9ll'

AS~

*dage~ jaan
(lIb)

*njoggJ!l, minosken

sy11

dag',1

njoggn

AS~

da,g~

njogg'jl

•

nas/ass

dag~

njogg~

jaan

Gearfetsjend 1eit it der mei

an

minsken

yn net-iso1earre wurden sa hinne. Kin der

neffenos rege1 (5) osy11abisearre wurde,

dan moat dat barre. Darnei wurdt de

oschwa de1earre en wurdt de ASYL-rege1 ferp1ichte tapast. Kin der net osy11abiosearre wurde, dan wurdt der nasa1earre of assimi1earre. Binne ek dy rege1s
~ts1etten,

dan b1iuwt

an

gewoan

an.

5. Presisearr1ng fan • e sy11abisearr1ngsrege1

De foarrige paragrafen jouwe it by1d fan in ienfa1dige sy1labisearringsrege1
en in oersicht1ike tapassingsproseduere. Dochs moatte oan 'e rege1 noch in
pear nuansea,rrings oanbrocht wurde. De earste komme we op it spoar
kommende oerf1aktefoarms:

~t

de nei-
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(12)

a.

b.

c.

kaem binne

bleull"'s

kae') kenne

kae sitte

kaem meitsje

kae rjochtsje

kae fleane

ka'e' jouwe

tretjem pear

achtje fj irtich

fjirtjem man

i t bodzj'e joech

~

de blauwern binne
de blauwe jouwe
de blauwe fiere

Nei in fokaal of in healfokaal ha We dus gewoan nasalearring of assirnilearring. Dat Qnderstreket myn dizige yntuysje dat der yn dy gefallen net syllabisearre wurdt. ll As dat wier is, dan moat de syllabisearringsregel oanpast wurde. Dat is lokkigernOch net Sa slim te realisearjen:

(13)

[-syl}

_~}

Dy regel yrnplisearret dus dat ek yn wurden as boaiem en fjouwer net syllabisearre wurdt. Dat dat wier it gefal is, is by soanoranten as m en £min
meitsjen. Der binne by my lykwols gjin yntuysjes dy't

d~dlik

~t

te

in oare kant bt

Wize.
In twadde presisearring is noarich fanwegen de folgjende foarms:

(14 )

blidljs

rid'(d

leppJ,s

frOllUl's

kapP'\'d

biezIfs

ba')7 s

sjo')'I d

tek9s

llAt ik my net fersin wurdt bygelyks yn it Grinslansk ek yn dizze gefallen
syllabisearre. Mar sa't skynt kin dt!r lykas yn myn Frysk in syllabisearre konsonant net streekrjocht grinzgje oan in (heal)fokaal. Yn myn idiolekt wurdt
soks dornwei oplost troch n~t te syllabisearjen, Grinslanners dogge dat troch
nei dy (heal)fokaal in ~ te ynsertearjen. Soks smyt dus foarms op as: zeed~
(seet!n), gooid? (smite), ensfh.
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Al wurdt der yn dizze gefallen syllabisearre, it bart hjir net flak foar de
syllabegrins, dy't hjir gearfalt mei de wurdgrins:

$bli$dens$. It docht dus

bliken dat tusken de konsonantyske sonorant en de syllabegrins yn alle gefallen de konsonanten

£. en

~

foarkomme kinne. Dare konsonanten binne my net be-

kend, mar omdat ik ek net wit fan konsonanten dy' t syllabisearring yn dizze
pesysje opkeare, kin as hypteze steld wurde dat tusken it te syllabisearjen
illemint en de syllabegrins in opsjonele konsonant stean kin. Regel (13) moat
dan feroare wurde yn (15):
(15 )

[-syl]

> [+syl]

/

+konsj ([+kons])

[+kons]
[

$

.+son

Merk op dat yn 'e tegel fan Riemersma dizze taheakke net noarich

w~ze

soe

omdat by him al eksplisyt in konsonant yn 'e rjochteromjouwing neamd wurdt
(sjoch (1)).
De wichtichste betingst foar syllabisearring is dus net sa lyk dat de konsonantyske sonorant foar in syllabegrins stean moat, mar dat de schwa plus sonorant ta ien syllabe hearre. Yn regel (15) is dy betingst forrnalise.arre.

6. Syllabisearring yn '.rierSlla (1979)

Yn syn

~tjefte

Aspects of the phonology of frisian jout Piter Meijes Tiersma

yn haadstik 5 ek oandacht oan it ferskynsel syllabisearting yn it Frysk. Wat
syn data oanbelanget basearret er him op dy fan Riemersma: "this section will
summarize some of Riernersma's data and will reinterpret some of his conclusions" (s.166).
Ien sa'n werynterpretaasje is it ynfieren yn 'e regel fan it syllabegrinssymboal $, likegoed foar de lofter as foar de rjochter omjouwing. De regel hat
in transformasjonele notaasje krigen, en dat is grif in

foar~tgong

by dy fan

Riemersma en fan mysels, omdat syllabisearring en schwadeleesje no as ien proses foarsteld wurde. De regel sjocht der by Tiersma dan sa

~t:
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(16 )

(=T.'s (81»

Syllabification

[+consonantall

a

+sonorant

1

2

)

-

0

[+syllabic)

1

2

$ Co

Co $

In fierder foardiel, sa docht bliken Ot 'e regel, is dat Tiersrna ek besiket
om syllabisearring as ien proses foar alle konsonantyske soanoranten jilde te
litten.

W~r't

er wol wer mear de koerts fan Riemersma oanhaldt is de iterative

tapassing fan 'e regel: hammeren wurdt neffens Tiersma syllabisearre ta

hammf~'

Om dy foarm troch (16) ginnerearje te litten is it needsaaklik dat de syllabegrinS nei rjochts lutsen wurdt as de folgjende syllabe syllabisearre is. Jo
krije dus de Oflieding Sha$rneSren$

~

Shasmesr'f$ -

Sha$rners\,s -

$ha$rnfS'fS

~

ShamSfS'lS' Yn in noat merkt Tiersma op dat er gj in QnOfhinklike eVidinsj e foar
di2ze syllabegrinsferskowing hat. Iennichste motyf is dat it him taliket dat it
wurd sa Otsprutsen wurdt.
De regel foar de syllabisearring

(16) is by Tiersma folIe ienfaldiger as

by Riemersrna. Beide geane lykwols fan itselde feitematriaal Ot, en.

d~r

sitte

nochal wat tQkelteammen yn. Riemersma hat dy yn syn regel beflappe wold, en
d~rom

waard dy regel sa yngewikkeld. Tiersma hat, om syn regel ienfaldich te

halden en dochs de feiten ferantwurdzje te kinnen, in ekstra kondysje noarich:
Dental Attraction, Tiersma (1979,170).Sa't hy sels al oanjout is it net rjocht
dOdlik hoe't dy kondysje yn te passen is yn 'e teory. Dat makket dat Tiersma
syn behanneling min te ferlykjen is mei Riemersma sines, ek al beskriuwe se
deselde feiten. It is ommers folslein QndOdlik hoe't hjir in evaluaasjeproseduere op los litten wurde kin. Dy fan Chomsky & Halle (1968) bygelyks kin men
hjir neat mei wurde: "The 'value" of a sequence of rules is the reciprocal of
the number of symbols in its minimal representation" (s.334).
Tiersma beweecht him noch wer fierder bQten de bewende teoretyske paden as
er de ynteraksje fan syllabisearring mei nasalearring en assimilearring oan 'e
oarder bringt. Yn in fiiftal ynstruksjes fiert er it begryp harmony yn. Ek fan
dat begryp seit er dat it net foarkomt yn in hjoeddeiske teory, en ek hjir
liket my dat in minder sterke eigenskip fan dizze behanneling ta.
De weranalyze fan Tiersma komt der dus op del dat er in ienfaldiger regel
jout.

D~rby

hat er in pear helpkonsepten noarich, dy't op harsels grH mear

ynsjoch jouwe yn 'e prosessen, mar dy't as neidiel hawwe dat se wat in ad hoc
karakter hawwe. Yn 'e analyze fan

'e syllabisearring yn myn eigen idiolekt
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hoecht de help fan sokke konsepten net ynroppen te wurden. Mar dy analize giet
fansels ek ut fan hiel oar feitematriaal. Oer dat matriaal sille yn 'e laste
paragraaf noch in pear opmerkings makke wurde.
7. Roch in PIlar oare fonol.ogyske regel.s
Njonken de hjirfoar al behannele regels binne der noch in pear dar't syllabisearring yn in beskate relaasje ta stiet. In fertsjinste fan Tiersma is dat er
wiisd hat op ien sa'n regel:

~-deleesje.

By Riemersma is oer dy regel spitiger-

nOch neat te finen.
~-deleesje

Tiersma ferpartet

yn trije skiften, warby't fear us ynearsten

allinnich de earste tWli mar fan belang binne: word-internal r-Deletion (seksje
4.6.1) en r-Deletion in compounds (seksje 4.6.2). Foar de earste kategorywiist

er op in foarm as spikert. It net delearjen fan 'e
labisearring fan dy

~

~ferklearret

er ut 'e syl-

wei: spik1t. Dat soe betsjutte dat syllabisearring hjir

oardere wurde moat foar

~-deleesje.

It nuvere is lykwols dat Tiersma - sQnder

kommintalir -yn 'e selde paragraaf in foarm as [bakils] jout. Dar soe men krekt
in oare folchoarder ut konkludearje mOlitte.
Parallel Olin bakkers binne noch wol mear foarbylden te betinken: (wat) lekkers, lekkerder, suverder, stakkert, Albert sprek ik sQnder

~ut.

Njonken nOmi-

nli as stakkert en Albert is it my ek hiel goed mooglik tiidwurdfoarms as spikert of spik.erst sQnder

~

te relilisearjen. Men soe dus hiel foarsic:htich kon-

kludearje kinne ta in fOlirkar foar de folchoarder

~-deleesje ~

syllabisearring.

Dy foarsichtichheid is ek op syn plak by it twadde skift: r-Deletion in
compounds. Dy regel falt utinoar yn in ferplichte foar it prefiks fer (en noch
in pear oare wurdsjes, mar dy binne yn dit ferban net fan belang), en yn in
net-ferplichte foar

"gewoane- gearstallings. Dat al of net ferplichte wazen

fan 'e regel liket gear te hingjen mei al of net syllabisearjen. Tiersma jout
foarbylden fan gearstallings as [spikrbak]
en
•

[vEtrf~l],

sjoneel waze soe, mar dar't wol in syllabisearre
regeloarder SOe hjir wer syllabisearring -

I

dar't -r-deleesje op-

~

foar 't Ijocht komt. De

~-deleesje

waze moatte. Oan 'e oare

kant is neffens Tiersma de regel ferplichte foar it prefiks fer, at dat foarkomt foar in konsonant (utsein de

~).

Hy bringt foar fer de mooglikbeid ta in
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syllabyske E. net te praat, en nei myn idee is dy mooglikheid der ek net. 12
wertit we konkludearje moatte ta in folchoarder

E.~deleesje

- syllabisearring by

it prefiks fer.
In konklti>:je tWingt him sa njonkenlytsen op: der't E.-deleesje obligatoar
is, giet er oan syllabisearring foarOf, der't er opsjoneel is, folget er syllabisearring. We krije dus de folchoarder: ferplichte

~deleesje

- syllabisear-

ring - net-ferplichte E.-deleesje.
At dy folchoarder empiryske wearde hat, leit in wat oare yndieling fan it
proses "E.-deleesje" yn 'e reden; net it "plak" (sjoch Tiersma syn yndieling)
soe dan it beskiedende kritearium weze, mar it al of net ferplichte wezen fan
'e regel. Njonken de gewoane gearstallings soe ek Tiersma syn tredde skift,
r-Deletion and Allegro Apocope 13 , Qnder de opsjonele regel falle. Tiersma seit
fan syn tredde skift ommers dat E.-deleesje der

Ofhinklik is fan sprekstyl en

sprektempo.
Troch it "ferplichtens"-kritearium soe Tiersma syn twadde skift (r-Deletion
in compounds) dus tit elkoar helle wurde, fer ensfh. komme los te stean fan 'e
oare gearstallings. Dat hat as foardiel dat de definysje fan gearstalling suver
bliuwt:

in wUrd dat foarme is tit twa oare wurden (Booij, Kerstens & Verkuyl

1975,108). Fer is no ienris in affiks, en gjin wurd. Dat tit elkoar heljen fan
fer ensfh. en gearstallings sltit boppedat hiel aardich oan by in diskusje yn
'e Nederlanske literatuer. Yn tsj instelling ta Booij

(1977) haldt Gilijamse

(1980) tit dat alle Nederlanske affiksen in morfeemgrinssymboal bY harren hawwe,
en gjin wurdgrins lykas dy al yn gearstallings foarkomt. We Sjogge dus dat it
yndielen fan E.-deleesje yn in obligatoar en in opsjoneel part lykop rint mei
it al of net foarkommen fan in wurdgrinssymboal. Gearstallings en Tiersma syn
Allegro Apocope-gefallen hawwe in i, en

~deleesje

is der opsjoneel. Fer ensfh.

12In marginale titsQndering foarmje in pear kreftterms, lykas ferdomme en
fergemy. It binne ynterjeksjes, en dy falle no ienris wol faker bQten it fonologyske systeem.
13It giet hjir om bygelyks wurdsjes as mar, der, wer, ensfh. Foar safier't
ik besjen kin (ek Tiersma jout gjin foarbylden) falle hjir gjin wurdsjes Qnder
dy't titgeane op schwa plus E.. Der is dus ek gjin direkte relaasje mei de syllabisearringsregel.
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en de gefallen tit Tiersma syn earste skift kinne it sOnder i dwaan,14 en der
is

£~deleesje

krekt ferplichte. Mei oare wurden: opsjonele £-deleesje hat in i

yn 'e regel, de obligatoare fariant net.
It kritearium fan 'plak' blykt dus dochS in rol te spyljen by de yndieling
fan £-deleesje. Mar dat kritearium moat der nei myn betinken oars titsjen as
dat Tiersma titsteld hat. It liket frij sterk te stean omdat it lykop rint mei
it kritearium fan it al of net ferplicbte wezen fan 'e regel.
Nei it lange ferhaal oer £-deleesje noch even in pear wurdsjes oer in oare
regel der't syllabisearring yn in (foar my hiel aparte) relaasje mei stiet, it
ek troch Riemersma al oanhelle

~epentesis.

in schwa yn (Riemersma 1979,31). Orndat de

Dy regel lasket tusken £of

~

~en ~

syllabisearre wurde kin, moat men

wol oannimme dat e-epentesis oan syllabisearring foarofgiet,15
film

film

(17 )
e-ep.

filhm

syll.

------

syll.

f ill'l'

e~ep.

fillam
*fill<lm

fillm

•

As de

~

folge wurdt troch in fokaal,

giet

~-epentesis

net troch: filme,

ferearmen, filmer, earmer, ensfh. Foar Riemersma leit dat salt skynt wat oars,

want hY syllabisearret likegoed de twadde as de earste kloft, neidat der earst
e-epentesis operearre hat. Hoewol,
'Helendol vis bin ik net; rl>"lisjerring fon dy vudden sOnder
sylabysjerring, en dus sOnder fwarOgeande epentesis, is mij ek
vOl hiem - ut Onderviis yn ut "stondetfriesk" en de omgong mai
"oastalegen" ha sa har faaie kOnten."
(Riemersma 1979,91)
14Dat fer hjir in aparte status krijt sil guon lezers grit earder oan
wolle as de "ensfh.", der't Tiersma (s.141) "particles" as oer, oar, foar en
Wer Onder beflapt. Mar sjoch nei it syllabifikaasjepatroan, fe$roarje, oe$rein,
foa$rtn, we$roID.
+5Hoewol't Riemersma dy folchoarder ek jout, is it wat eigenaardich dat
er yn 'e rjochteromjouwing fan 'e epentesisregel wol in syllabyske konsonant
opnimt. Omd"t sa'n konsonant lykwols allinnich mar Ontstean kin troch syllabisearring, soe men dertit krekt ta de omkearde folchoarder konkludearje moatte.
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FOar myn eigen idiolekt (en ek foar 1t standertfrysk?) soe 1n oploss1ng foar
n11sneamd fenomeen W@ze k1nne om 1n readjustment-regel oan te n1mmen dy't in
saneamd regelskaaimerk yntrodusearret: 16
(18 )

+kons

)

+son

[-sy11aqisearring]

[.....]

+son

+son

+nas

-nas

-kor

a

+aIlt
Sa wurdt dus opkeard dat der sy11ab1searre wurdt ne1{:}+ m + ~.

8. :It bear oersjeDd

Yn 'e foargeande paragrafen haw 1k foarbylden fan syllabisearr1ng jQn sa't dy
yn mYn 1d101ekt moog11k b1nne. Ik s1s me1 opsets1n "moog11k", want 1n opmerksume harker soe w1erskyn11k, at er my praten hearde, my der mak11k op betraapje
k1nIle dat 1k w1ttefaak

n~t

syllab1searje. Hoe k1n dat? S1t 1k de boel te bedon-

derjen?
Ik t1Ilk dat de kwestje werom te br1ngen 1s ta 1t Qndersk1ed competence performance. Myn yntuysje se1t my dat tlt 1k syllab1s",arje, 1k dat dwaan moat
op 'e yn 'e foarr1ge paragrafen oantsjutte wize. In beskr1uwing fan 'e

compe~

tence s11 sokke foarms ferantwurdzje moatte. At dy foarms "'k yn 1t w",rk11ke
taalgebrQk rea11searre wurde, 1s 1n performance-kwestje. 17 Ien sa'n performance-ynf1o",d is bygelyks r1tmysk fan aard; sa syllab1searj'" 1k yn unlkens mak11k"'r as yIl mtlk11kens. In r1tmyske ynf1o"'d 1s d",r t1nk 1k ek de oarsaak fan dat
16Yn Chomsky & Halle (1968,175) wurdt op 'e selde wize in soartge11kens
g"'fal yn 1t Ingels behannele. Zonneveld (1978,210) haldt 1ykwols ~t dat r"'adjustment-reg"'ls kontekstfr1j w@ze moatte, en dat 1t Ingelske foarbyld ek oars
behannele wurde k1n. Foar de w1ze w@rop ferw1ist er nei Iverson (1977), 1n
art1kel dat 1k sp1t1gernOch net yn hannen krije k1nd haw.
17Yn 1t troch Van Marle makke Qnderskied tusken "klankstruktuurregels" en
"z1nsfonolog1eregels" soe syllab1searring d~d11k Qnder d'" l@ste kategory falle. Fan sokke regels wurdt sein dat se "gerelateerd z1jn aan spreekst1jl en/of
spreektempo" en dat se "een duide11jk performat1ef karakter" ha (Van Marle
1978,16) •
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der bygelyks by it foardragen fan poezij of by it sjongen net sa gau syllabisearre wurdt.

It sil de

l~zer

yn it foargeande opfallen

w~ze

dat der nochal wat otspraak-

ferskillen besteane tusken Riemersma en my. Dy ferskillen hawwe ta gefolch dat
de troch Os beiden formulearre syllabisearringsregels (en de ASYL-regel) ek
nochal ferskille. Omdat dy ferskillen sa opfallend binne soe ik der graach wat
fan sizze wolle.
It is mooglik dat de ferskillen werom te bringen binne op dialektferskillen
tusken in Fries ot it noarden (Riemersma) en ien ot it suden (Dyk). Hof (1948,
131) mient dat de assimilearring fan 'e syllabyske konsonant (dus de ASYL-regel) "in oertwingsel ot 'e Saksyske oarden is'. En:
"By Os Fryske taelgrins lans krije de minsken de otspraek mei
'm ek hiem nei de labio-dentalen f en v."
Mar der kinne ek oare faktoaren

w~ze

dy't harren ynfloed han hawwe op it

feiteferskil. Ik neam in pear:
(i)

Der is temin rekken holden mei it ferskil competence

~

performance, of

dat Onderskied is ferkeard ynterpretearre.
(ii)

It waarnimmen fan syllabisearring, ek fan jins eigen yntuysjes, is net
ienfaldich. Soks is te
bygelyks ek te

l~zen

l~zell

by Riemersma

yn syn • fwarvud " , soks is

by Ladefoged (1975,218), dy't op it aljemint bringt

dat sprekkers tWifelje oer it tal syllaben yn in wurd as de mooglikheid
fan in syllabyske soanorant him yn sa'n wurd foardocht.
(11i)

It is in frij

algemien akseptearre fyzj e dat waarnimming fan feiten
teorybeskaat is. 18 Sa Op it earste gesicht liket myn wurkwize wat "teoretysker" west te hawwen as Riemersma sines, sadat by my de kans grutter
is dat de troch my waarnommen feiten Ofwike fan 'e objektive werklikheid

as dat dat it gefal

w~ze

kin by Riemersma. Nochris: haw ik de boel be-

dondere? Net bewust, mar it is goed om de mooglikheid Under de eagen te
sjen.
18In aardich artikel d~roer is Kerstens & Sturm (1979), d~r' t ek ferwizings yn te finen binne nei wittenskipsteoretyske publikaasjes dy't anneks
binne mei dizze "rillativistyske" opfetting.
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It is min te sizzen oft en yn hoefier't de fjouwer boppesteande faktoaren meiwurke hawwe oan it feiteferskil. It is

d~rom

it feilichste en gean der ynear-

sten mar fan tit dat de presintearre feiten yndied de feiten fan tis idiolekten
binne.
Is dit artikel no ien grutte oanfal op Riernersma syn boekje? At de lezer
dat tinkt, tinkt er neffens my ferkeard. Utgeande fan syn feitematriaal koe
Riemersma net folIe oars as wat er dien hat. It belang fan dit artikel liket
my deryn te lizzen dat der op wiisd wurdt dat der ek in Frysk idiolekt (of
sels dialekt) bestiet

it ferskynsel syllabisearring him hiel regelmjittich yn haldt en draacht, en him ek navenant ienfaldich beregelje lit. 19
d~r't

Fierder Qndersyk soe ekris oare Fryske dialekten/idiolekten op it harspit n1rnrne kinne.Mar ek de performance-kant sitte nijsgj irrige aspekten oan.
It hat ornrners bliken dien dat syllabisearring in opsjonele regel is: hy is al
of net ta te passen.Der soe neigong wurde kinne hokker faktoaren
op hawwe kinne. Dat Soene fonologyske faktoaren

w~ze

d~r

ynfloed

kinne, de omjouwings der't

mear of minder yn syllabisearre wurdt. Om in foarbyld te jaan, ik haw fan mysels i t idee dat ik minder makl1k syllabisearje nei net-koaronale frikativen as
nei net-koaronale eksplosiven. Nei beide is by my syllabisearring mooglik, mar
yn 'e iene omjollWing koe it wolris faker barre as yn 'e oare. Sokke fonologyske
faktoaren soene dan wer rillatearre wurde kinne oan mear sosjolingwistyske,
lykas sitewaasje, slachte, aIdens ensfh. Koartsein, de frisistyk hoecht ynearsten noch net sed iten te wezen oan it ferskynsel syllabisearring.

Literatuer;

Anderson, Stephen R.
1974 The Organization of PhonolOgY. New York ensfh., Academic Press.
19It soe nijsgjirrich w~ze en gean nei yn hoefier oft de yn dit artikel
formulearre regels ek jildich binne foar guon net-Fryske dialekten. De antwurden fan in troch my Qnderfrege Stellingwarfske (Noordwoolde) en in Tukker (Lonneker), dy't konfrontearre waarden mei ferlykbere foarms as Qnder (6) en (8),
wiisden al dy kant tit. In folsleiner enk~te soe lykwols op syn plak w~ze.
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Hj irQnder folget in oersjoch fan 'e ferskillen tusken Riemersma syn en myn
Otspraak fan 'e syllabisearringsgefallen. Der wurdt foar safier mooglik all innich yngong op 'e feiten, en net op 'e analyze d~rfan, al is it fansels wol sa
dat men wat analyze noarich hat om 'e feiten beskriuwe te kinnen.
De ferSkillen opponearje harren benammen by de !!.. It is faaks handit::h en
wiis der hjir nochris op dat dy !!. by in stikmannich prosessen betrutsen w~ze
kin:
a. syllabisearring
b. nasal earring
c. (gewoane) assimilearring nei rjochts
d. assimilearring nei lofts (troch my ASYL-regel neamd)
By my is it sa dat syllabisearring Al of n~t trochgean kin. Is der syllabisearring, dan moat de ASYL-regel ferplichte tapAst wurde. Is der gjin syllabisearring, dan geane gewoanwei de proSessen (b) en (c) har gong, Ofhinklik fan 'e
rjochteromjouwing. D"t l~ste is ek by Riemersma it gefal.
De ferskillen tusken Os hawwe twa oarsaken as achtergrQn. By Riemersma kin
in syll"bisearre !!. net allinnich nei lofts assimilearje, mar ek nei rjochts.
En twads ferskille de omjouwings d~r't wy al of net yn syllabisearje.
It oersjoch fan 'e ferskillen wurdt opdield yn twa skiften:
1. Syllabisearring yn ien te syllabisearjen kloft. It tal ferskillen is hjir
rillatyf beheind.
2. SyllabiSearring yn twa te syllabisearjen kloften. D~r binne just in soad
ferskillen, alhoewol't se frij maklik te beskriuwen binne.
1. Syllabisearring mei ien kloft
Mei ien te syllabisearjen kloft opponearje de ferskillen har nei (heal)fokalen en net-koronale frikativen. Nei (heal)fokalen syllabisearje ik net;
Riemersma syllabisearret at der net nasalearre wurde kin. At dat by him
mooglik is moat de syllabisearre !!.him nei rjochts assimilearje.
Nei de net-koronale frikativen leit it der wat oars hinne. Ik syllabisearje
d~r altyd (mar sjoch noat 8), mei tapassing fan ASYL. Riemersma syllabisearret net at der troch de omjouwing rjochts nasalearre wurde kin. In OtsQndering d~rop is lykwols dat er net syllabisearret foar 1, at tusken ~ en 1.
gjin wurdgrins Stiet. By oare rjochteromjouwings syllabisearret er ek, mar
de assimilearring giet dan nei rjochts en net nei lofts, lykas by my.
Dat binne wol de wichtichste ferskillen by syllabisearring mei ien kloft.
Der komme noch twa gefallen by d~r't by my gewoan syllabisearring en ASYL yn
tapast wurde. It earste is dat by Riemersma ASYL tsjinholden wurdt at
rjochts fan en in !:.. of 1. stiet dy't fan!!. net skaat wurdt fan in wlirdgrins.
It twadde hat te krijen mei in lofteromjouwing d~r't foar in koaron"le frikatyf noch in oare konsonant stiet. Yn dat gefal wurdt der net syllabisearre
at der nasalearre wurde kin, en wurdt de w61-syllabisearre !!. nei rjochts
assimilearre.
2. Syllabisearring mei twa kloften
In tige yn ' t each rinnend ferskil mei syllabisearring mei twa kloften is,
dat Riemersma de earste kloft wol en ik dy net syllabisearje. De twadde
kloft syllabisearje ik altyd wol, en ASYL moat dan ferplichte tapast wurde.
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Dat patroan folget Riemersma selden, allinnich at lofts fan 'e twadde kloft
in likwide stiet.
At der lofts lykwols in nasaal stiet, dan binne der gjin oerienkomsten mear.
It halden en dragen fan ~ hinget by Riemersma dan Of fan 'e rjochter omjouwing:

a) SUet rjochts in illemint dat nasalearring feroarsaakje kin, dan wurdt
der nasalearre.
b) Stiet rjochts in illemint dat assimilearring feroarsaakje kin, dan wurdt
der assimilearre, en fierders:
bl) Ha de konsonanten lofts en rjochts fan ~ in Qngelikens artikUlaasjeplak, dan wurdt der ek syllabisearre.
b2) By in gelikens artikulaasjeplak wurdt net syllabisearre.
c) Yn in isolearre wUrd, of foar in fokaal of !!.. syllabisearret Riemersma
wol nei m en !V mar net nei n. Ek hjir gjin tapassing fan 'e ASYL-regel.
In bytsje l~s fab boppesteande steane de wurden dy't de ynput foar ~-epente
sis foarmje kinne. By my is it sa dat at de ~yn dy wurden folge wurdt troch
schwa plus soanorante konsonant, dat ~epentesis dan opkeard wurdt, en de
syllabisearring fan 'e twadde kloft dan ek. Riemersma lit wol ~epentesis
ta en syllabisearret ek de ~. De twadde kloft kin by him al of net syllabisearje en assimilearje, neffens it patroan dat hjirboppen beskreaun is.
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ZUsammenfassung
Dieser aus dem Jahr 1980 stammende Aufsatz setzt sich mit den Ergebnissen von Riemersma (1979) auseinander. der in seinem Idiolekt sehr
komplexe Regeln fur die Syllabisierung formuliert. Es stellt sich heraus.
daB in meinem Idiolekt eine Beschreibung. die 8ich des Konzepts der Silbengrenze bedient. zu viel einfacheren Brgebnissen ruhrt. So bnn bel mir
das n mit den anderen konsonantischen Sonoranten in einer, jetzt simultan anwendbaren. Regel behandelt werden. Die Interaktion mit anderen
phonologischen Regeln ist weniger kompleI: in meinem Idiolekt wird das
syl1abisierte n mit dem linken Konsonanten assimiliert, welche Regel in
einer ganz naturlichen Weise eine Reihenfolge mit Regeln wie Assimilation nach rechts und Nasalierung bildet. Nach einer Auseinandersetzung
mit der Analyse der Syllabisierung in Tiersma (979) wird die Interaktion mit zwei anderen Regeln. ~-Bpenthese und r-Deletion, besprochen.
Aufgrund der Syllabisierungsdaten wird fur letztere Regel eine von
Tiersma abweichende Losung vorgeschlagen. Im letzten Paragraphen
werden die moglichen, u.a. dialektgeographischen, Erklarungen der (im
Anhang zusammengestellten) Unterschiede in den Syllabisierungsdaten
von Riemersma und mir be8prochen. Weil die Syllabisierungsregel anscheinend optional ist, wird weitere soziolinguistische Erforschung der
Erscheinung vorgeschlagen.
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