
W@rom't progressive assimilaasje yn it Frysk net bestiet

WILLEM VISSER

1. ynliedend
De titel fan dit stik sil guon lju faaks fernuverje .. It
is dochs sa klear as de dei dat y n it Frysk bytiden in
segmint feroaret ünder ynfloed fan in segmint dat deroan
foaröf giet? En dat waard dochs altyd progressive assimi
laasje neamd?

No sil ik de Lè s t e w?:ze om te üntkennen dat sokke
ferskynsels der binne. Mar oft soks dan ek as progressive
assimilaasje benearnd wurde moat, hinget fan 'e ynterpre
taasje en analyze fan dy ferskynsels Of. Yn dit artikel
wol ik foar in stik of wat ferskynsels, d?:r't sa op it
each progressive assimilaasj e me i anneks is, in analyze
foarslaan dë r ' t dat (teoretyske) konsept net in rol yn
spilet. Ik hald m.o.w. at dat der yn it Frysk gjin regels
fan dat slach binne.

Ik bin dêr op kommen, doelt ik oan it neitinken wie
oer klitisearring yn it Frysk, s j , Visser (1988). Dêr
kaam ik gefallen by tsjin lykas die se [di.@z@] dêr't yn
Van der Meer & De Graaf (1986) in regel fan progressive
assimilaasje foar oannommen wurdt dy' t de /s/ fan se
omset yn~in [z]. Yn Visser (1987) haw ik derop wiisd dat
it op syn minst nuver is om in 'regel' foar ien wurd op
te stellen en dat de /z/ ek ferklearre wurde kin troch in
berop te dwaan op 'e d i s t r Lbn aj e fan "e stimhawwende
frikativen yn it fonologyske wurd, oannirnmende dat troch
klitisearring it klitik se en it gastwurd die ta ien
fonologysk wurd wurde. De /s/ fan se wurdt dan likegoed
ta [z], mar net omdat der in regel weze soe dy't him
omsette moat at se nei in wurd komt te stean dat atgiet
op in fokaal, mar omdat it fonotaktysk öftwongen wurdt.
En, it lan leit der sa hinne dat dy fonotaktyske restrik
sjes der al binne, los fan dat iene gefal mei se. It mês
snijt dan dus oan twa kanten: oan 'e iene kant binne wy
gj in nuveraardige regel foar ien wurd nedich en oan 'e
oare kant kostet de [z] fan se yn dy en dy omkriten neat
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ekstra's oan beregeling. l

It liket my in goed ding ta om hjir earst oan te jaan
hoe' t ik my de 'organisaasj e ' fan 'e Fryske fonology
yntink. Yn dit stik is gauris praat fan fonotaktyske
restriksjes. Dat binne beheiningen op kombinaasj es fan
lÜdsegminten en op it plak fan beskate IÜdsegminten. Sa
wurdt bygelyks de underlizzende kombinaasje /ds/ yn (wat)
hurds realisearre as [ts], omdat in kombinaasje fan ob
struinten yn in syllabe gelyk wêze moat foar it skaaimerk
[stim]; en sa mei bygelyks in wurd yn it Frysk inkel mei
in stimleaze frikatyf begj inne. Ik gean derfan ut dat
soksoartige beheiningen formulearre wurde moatte foar de
syllabe en it fonologyske wurd. Tagelyk nim ik oan dat se
net inkel 'statysk' binne, mar e k in I dynamysk I aspekt
ynhawwe, d v w v s , dat se korrizjearjend fanwegen kornrne
kinne wannear't der kloften driigje te üntsteán dy't der
net neffens binne of wannear I t in segmint yn in net-tastie
ne posysj e driget te kommen. De wurking fan 'e fonotaktyske
restr iksj es is net-direksj oneel, progressyf noch regressyf;
dat underskie is net oan 'e oarder, omdat dat oan 'e
'statyske ' kant fan 'e restriksje gjin rol spilet. Oft
der I progressyf , of 'regressyf' wurke wurdt, is in saak
fan tafal. Fierders gean ik der fan öt dat de fonotaktyske
restriksjes net absolöt binne, mar datsekwinsj es dy' t
der net oan foldogge al markearre binneo

It sil klearrichheid hawwe dat de fonotaktyske restrik
sjes wat sizze oer de ünderlizzende foarm (it 'statyske '
aspekt) en dat se earst as regel wurkje kinne wannear't
der wat mei dy foarm dien is, bygelyks troch wurdfoarming
of klitisearring. Der binne ek regels dy ' t wat mei in
ünderl izzende foarm dogge s ünde r dat dêr wat oars mei
dien is. Sa kin men yn it Frysk in regel oannirnme dy't in
ünde r Liz zende st imhawwende obstru int oan 'ee in fan 'e
syllabe stimleas makket, einlüdferskerping (EF). Foar dit
stik gean ik der fan öt dat sokke regels los sjoen wurde
moatte fan 'e fonotaktyske restriksjes, mar by fuortset
ünde r syk soe men besykj e k inne om se ünder i tselde te

lep dit gefal sil ik hj ir fierder net yngean, sjoch dêrfoar Visser
(1988) •
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beflappen.
Regressive assimilaasje nim ik fan oan dat him Ofspilet

oan 'e gr inzen fan aparte fonologyske wurden. 2 Omdat
fonotaktyske restr iksj es yn i t fonologyske wurd j ilde,
ferwachtsj e ik dat op 'e regels fan regressive assimilaasj e
navenant moai wat trt aünde r Lnqe n wlèze sille, yn alle gefal
len gans makliker as op fonotaktyske restriksjes. Sokke
regels binne direksjoneel, se wurkje fan rjochts nei
lofts, wat universeel it measte foarkomt.

In ferklearring foar it 'dynamyske' aspekt oan 'e
fonotaktyske restr iksj es en foar de regressive ass imilaasj e
moat sUnder mis yn itselde socht wurde, nammentlik artiku
laasjegemak. Mar dy strategy wurket net oeral gelyk ot,
yn it fonologyske wurd oars as oer de grinzen fan fonolo
gyske wurden hinne. Hoedenens mei funksjonele ferklearrin
gen is, lykas altyd, op syn plak.

At oannimlik te meitsjen is, dat der yn it Frysk alhiel
gjin regels fan progressive assimilaasje oannommen wurde
hoege, dan hie da t neffens my in pear net Onaardige kanten:
1. wy wienen allegearre regels kwyt dy't op ien wurd, mar

in pear wurden, in aff iks of ien (net-Onderl izzend)
segmint operearje en dus net generalisearjend binne;

2. a t der in regel fan assimilaasj e formulearre wurde
moat, is dy dêrmei automatysk regressyf en dan hoecht
dat der net by sein te wurden. Ut in each fan taaloan
learen liket my soks winst taG

Yn it fierdere fan dit stik, dat oerdodlik as in foech
'byrispinge' fan Visser (1988) besköge wurde kin, wol ik
no neigean foar watfoar ferskynsels yn it Frysk oft in
analyz e me i progress ive assimilaasj e foarslein is en
watfoar alternative analyze dlèrsOnder oft mooglik is.

2I t kontrast tusken (i) en (ii) is sa te ferklearj en:
(i) ik mis em [mIs@:n]
(ii) ik mis ien [mIzi.@n]

Yn (i) meitsje mis en em ien fonologysk wurd fit, wat ta de syllabifi
kaasje (mI)6(s@:n)6 liedt, en dërcm is regressive assimilaasje fan /s/
aan it folgjende st:iroh.aVMende segmint Orm:oglik. Yn (ii) binne mis en
ien twa aparte fonologyske wurden.
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2. progressive assimilaasje yn it Frysk
Progressive assimilaasje, fan stim likegoed as fan plak,
is foar i t Frysk yn in hiel pear gefallen oannornrnen.
Riemersma (1979) behannelet wiidweidich de regressive
assimilaasje en jout dêr ek regels foar; de gefallen fan
progressive assimilaasje neamt er "önregelmjittege assymy
laasje" (s.71).

Wêr is in analyze mei progressive assimilaasj e foar
otsteld:

(1 )a.

b.

c.

d.

by de wurden de, dy/dij, dat, ~, dêr (e), dyn,
der, dus, dan, doe, dochs, do, dit, dizze wurdt de
Idl in [t] nei in wurd dat ötgiet op in stimleaze
ploffer of in wurd mei in koarte fokaal dat ötgiet
op in stimleaze frikatyf, sjoch Van der Meer & De
Graaf (1986:303/4), Tiersma (1985:27/28)~, Riemersma
(1979:71);
by it doetiidssuffiks fan • e tiidwurden fan • e
earste swakke klasse, sjoch Tiersma 11985:28) en
Van der Meer & De Graaf (1986:308/9);
by de syllabyske [~], sjoch Riemersma (1979:48),
Van der Meer & De Graaf (1986:306/7) en Dyk (1987);
by it klitik Is@l, sjoch Van der Meer & De Graaf
(1986:305), Riemersma (1979:71) en Tiersrna
(1985:28).

In pear foarbylden as yllustraasje meie folstean:

(2 )a. doe liek dat [li.@ktat] hiel oars
hy hat doe [hEtu] neat werom dien

b. bakte, miste
c. pakken [pakQ ] , ringen [rIlJO], bearnmen [bjErnIJl],

kappen [ kapIJl'] I I

d. hie se [hi. @z @]

Yn · e gefallen (la, b) en (ld) is der net in generali
searjende fonologyske regel te jaan, omdat de assimilaas
jeregels allinnich mar wurkje soenen op in sletten klasse

~'t it sit mei -de by de ordinalia, fyfde en sechsde neist
fyf te en sechste, wit ik net.
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fan wurden of affiksen.
Omreden fan Ie net-generalisearjende regels dy't oan

nommen wurde moatte soenen, is it tinkt my de rnuoite
wurdich en besykje om ta in analyze te kommen dêr't pro
gressive assimilaasj e alhiel gj in rol by spilet, dat wy
m.o.w. dy regels nt; 'e Fryske fonology ferbalje kinne.
L i t os ris neigean oft sa' n analyze foar de gefallen
Onder (1) oannimlik te meitsjen is.

2.1 de d-funksjewurden
De wurden ünde r (la) hearre allegearre ta de sanearnde
funksjewurden, dy't nei myn idee allegearre likegoed in
'sterke' as in klityske foarm hawwe moatte soenen. By it
brüken fan 'e beklamroe, sterke foarm ferwachtet men regres
sive assimilaasje fan in foaröfgeande stimleaze obstruint;
it funksjewurd telt dan narnrnentlik as in ünöf h i n k I Lk
fonologysk wurd. Lit os dat ris neigean foar alle yn (la)
neamde wur den , Dër by sil ik inkel en allinnich op myn
eigen yntuysjes öfgean:

( 3 )a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.
i
j .
k.
1.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.

dOè ha'k de [hEkt@] *[hEgd@] jas krige
doe ha'k dij [hEktE~] lhEgdEi] wol sjoen
wat komt dàt [komtat] ?[komdat] te kost jen

*?
wat dàt [v~tat] '[v~dat] no foar doel hat
dat komt dY [kornti] *?[komdi] kears wol wer
ik skop dlj [skoptEi] [skobdEi] noch ris dea
hy hold dij [ho: tE.! ] [ho: dEi] de hän boppe de
holle
ik skop dY [skopti] [skobdi] bal de sleat yn
hast dy snoek dêr [snuktE:] [snugdE:] wol sjoen
dêr komt dyn [komtin] *?[komdin] trein al oan
kinne wy rekkenje op dyn [optinl [obdin] help
dat er al sa faak der [fa:kt t ] [fa:gdt ] west hat
en ik skop dus [skobdOs] [skoptOs] dy bal deryn
mar wat dàn [v~tan] [v~dan]

it komt dàn [komtan] *?[kOmdan] net klear
hy hold dOè [ho:tu] [ho:du] ek mar op
ik röp dOè [r~:ptu] [r~:bdu] de plysje derby
hie'k dOè [hi.@ktu] [hi.@gdu] mar mear jild han

*?
mar sa faak dOchs [fa:9d~yz] '[fa:kt~yz] net
pak dO [pagdo:] [pakto:] ek ris mei oan
no hat dy gek dit [gEgdOt] [gEktOt] wer sein
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v.
w.
x.

hoe
mar
hoe
dit

*?komt dit [komtOt] "[korndOt] no wer
net op dizze [Opto:z@]*~obdO:Z@]manier
komt dizze [komtO:z@] "[komdO:z@] persoan op
plak

Fansels hat der yn dizze gefallen ek faak noch degeminaasj e
west.

De foarmen mei in sjwa, yn (3a) en (31), kinne ötsoarte
gjin klam drage en halde en drage har fangefolgen klitysk,
d.w.,s meitsje ien fonologysk wurd mei it gastwurd lofts tit ..

De oare foarmen hawwe allegearre in f o l.Le fokaal en
kinne d ë rom beklarnrne wurde , Wannear' t se mei [d] realisear
re wurde, feroarsaakje se regressive assirnilaasje-
lykas i t wurdsj e dien bygelyks yn "dat hast knap dien
[knabdi.,@n] *[knapti.@n]' -- wat wiist op 'e status fan
ünOfhinklik fonologysk wurd, en wat men ek ferwachtsj e
soe. Se kinne lykwols ek mei [tl realisearre~wurde. Dan
moat ik fan klitisearring ûtgean, omdat de 'assimilaasje'
ûtgiet fan it (gast )wurd aan "e lofter kant, wylst ik
oannim dat (regressive) assimilaasje him Ofspilet op 'e
grinzen fan fonologyske wurden.

Dachs hawwe dizze funksjewurden dan eigenskippen dy't
net botte klitikefti.ch binne: se hawwe in folIe fokaal en
se drage klam. It wol my foarkamme, dat dizze wurden net
in redusearre foarm mei sjwa hawwe kinne, op doe en do
nei, dy't de njonkenfaarm Jd@J ha. Foar it pronomen dy/dij
is der de mooglikheid fan 'e klitysje foarm mei Jij, dy't
neffens de ferwachting in foarm mei [tl apsmyt .. Faar
bygelyks dat, ~ en dêr(e) is soks ek net mooglik .. Sterke
en klityske foarrn hawNe dan deselde uterlike foarm, oars
as bygelyks by it pear gy-er.

Gussenhoven (1985:191) hat it yn ferban mei it fonolo
gyske halden en dragen fan 'e ~-funksjewurden yn it Hol
Lan s k oer in fariabel proses fan klitisearring. Sa' t
ferwachte wurde mocht, lit dêr inkel de foarm JdiJ, njon
kenfoarm fan ie, konsekwint klitisearring sjen.

Foarmen lykas er, em, ~ E.. en di komrne altyd yn kliti
s e a r ring f aar, sokken soe men ynher int kli tysk neame
kinne. Der binne ek foarmen dy't al en net klitisearring
Ondergean kinne, bygelyks it lidwurd in. Yn sokke gefallen
is in allomorfy-analyze Onrnooglik en moat klitisearring
suver en allinnich öt it fonologyske halden dragen bliken
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dwaan, lykas by öt ie syllabisearring, in proses fan
i t fonologyske wurd , Sokke wurden soe men ynsidinteel
k1itysk neame kinne.

Gussenhoven (1985:190/1) wol hawwe, in foarOfgeande
persoansfoarm-rt soe yn i t HoLl.äns k yn dit gefal ta de
geunstige omkriten foar klitisearrtng hear r e , Foar it

liket dat ek sa te wêzene Wêrom oft dat sa is,
wit ik net Ik gean der fierders stilwei fan öt dat de

ewurden klit e, wannear ' t se ünbek.Lamme binne
By de ewurden liket foar it f en fan ie

[t] <foa rm in dien wurde te k innen op in
ende ittichheid. Zonneveld

1983:302) komt foar it Hollansk ta de ende gene-
ral e: wClusters of obstruents are voiceless within
w or d s ft.. Da t is net inkel sa oan Lnzen d ê r 1f t

syn rol , mar ek oan it wurdbegj in.
izze e hat fansels ü t sunder mar grosso

modo doocht er.
Yn i t b inne der al wurden mei st Lmhawwende obstru-

intekloften, dêr it, dan diel fan
n t.me t t s j e , bygelyks yn ibze, seisde, fodze,
leafde, fyfde, hoe~e, I • Dat hinget grif gear mei
it plak fan ie stimhawwende frikativen, nammentlik yn it
fonologyske wurd oan it begjin fan in ünbeklamme syllabe,
nei in syllabe mei in lange fokaal of twilQd of nei ien
mei in koarte fokaal + Ibl, Id/, 111 of Im/.

Wurden mei in stimhawwende kloft fan ploffers binne my
net bekend. Foar it Frysk liket my de neifolgjende genera
lisaasje mooglik: in kloft fan ploffers is stimleas yn it
fonologyske wurd. Dêr spilet EF fansels in rol: in kloft
fan twa ploffers moat yn it Frysk altyd oer twa syllaben

4In fonologyske eask aan i t gastwurd is Yn (la) al neamd, Men

ferwachte~ dat in klitik inkel~ easken aan it gastwurd stelt..
Dat de persoansfoarm -t in rol spylje kin, wiist op it aparte fan dizze
klitisearringsgefallen. ~ik koenen wy it sa ferklearje: in foarm
mei In folle fekaal rroat, on klitisearj e te kinnen, wat ekstra I s mei
dien wurde; aars as mei In foann mei sjwa, dy't altyd klitisearje kin.
Of men soe hjir aan tinke kinne, Mei regressive assimilaasje wurdt, it
suffiks wei, bygelyks (hy) kant dêr [kandE:r], mar mei 'progressive
assimilaasje' bliuwt. it der: [kantE:r]. Ferlykje ek noat 12.
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ferdield wurde, omdat oars kondysjes op 'e sonoriteitshiê
rargy skeind wurde. Tusken ünOfhinklike fonologyske wurden
jildt it net, dêr kin regressive assimilaasje fan stim EF
wer üngedien meitsje.

Zonneveld (1983: 305) wol sa' n general isaasj e net beskOg
je as na statie eondition on 'morphemes', but as a feature
chanq Lnq rule aetive at some Lev eLj s) of Duteh phorroLoqy " ..
Foar it Frysk nim ik dat oer.

It halden en dragen fan 'e ~-funksjewurden ünder (3)
kin no sa ferklearre wurde: wannear't in funksjewurd om
samar te sizzen yn in gastwurd ynkorporearre wurdt, d.w.s ..
deroan klitisearret, moat de begj in-si syn [stim] kwyt
wurde at dat gastwurd op in ploffer Otgiet, oars soe der
ommers in yn it fonologyske wurd net-tastiene kloft fan
ploffers üntstean.

Ik leau dat dit in oannimlike analyze is dêr't gjin
progressive assimilaasje oan te pas komme hoecht. 5

2.2 tiidwurden fan 'e earste swakke klasse
Yn i t gefal fan (lb) koe yn e e I tradysj e I in syklyske
fonologyske regel fan progressive assimilaasje oannommen
wurde, tagelyk mei in kondysje op obstruintekloften dy't
seit, en der by need foar dat obstruintekloften
yn in fonologysk wurd oerienkomme wat it skaaimerk [stim]
aangiet. Dat liket in universeel te wêzen en
makket sa ' n regel dê r om oannimlik. Oflied fan 'e
stammen Ira~z/ en /bak/ soenen dan sa gean kinne:

leksi- ürder'L, foarm
kon: syllabifik. ( )6 ( )6 ( )6 ( )6

fleksje d@ st d d@
proqr, asstm, - - - - t

EF s t t t k
syntak- C'l:R6 z s s s
sis: degeminaasje - - ~

fon, foarm [ra:zd@) [ra:st] [ra:st] [ra:st] [bakt@)

Syn (la) wurde ek worden neand mei in koarte fokaal dy' t op in
fr ikatyf ötgeane. Ik kom dêr noch op wercm,

600R stiet foor ~truin~ssingSE...egel.

8



Resyllabifikaasje kin yn prinsipe nei elke regel, mar dat
is net oanjün.

Yn (4) wurdt der fan ötgongen dat it doetiidssuffiks
de ünderlizzende foarm /d@/ hat, salt Tiersma (1985:69/70)
en Van der Meer & De Graaf (1986:308/9) dogge. 7 Wat ik op
it kiezen fan /d@/ as ünderlizzende foarrn tsj in ha, is
dat it sa arbitrêr is. Mei /t@/ wienen mei in lyksoartige
sysklyske fonologyske regel de goede foarmen ek wol Of te
lieden. Der is mei oare wurden neat twingends yn Ie kar
foar /d@/. Dy foarm komt nei fokalen oan it oerflak en is
lichtwol dêrom as de ünrnarkearre foarm oanfield.

Ik soe foarslaan wolle om öt te gean fan in suffiks
mei in inkele koronale dentaal dy't net spesifisearre is
foar it skaaimerk [stim], in soarte fan archifoneem, dat
de stimspesifikaasje fan it foaröfgeande einsegrnint fan
Ie tiidwurdsstarn oernimti oan it oerflak moat in dentaal
no ien kear spesifisearre weze foar [stim]. Wannear l t
Onder ass imilaasj e begrepen wurdt: i t f eroarj en fan in
skaaimerkspesifikaasje op qr ün fan in skaaimerkspesifi
kaasje yn in oanbuorjend segmint, dan is hjir gjin assimi
laasje, omdat it inkel giet om it tafoegjen fan in skaai
merkspesifikaasje. It bleaf dan in swier morfoleksikale
regel, mar de fonologyske regelmj i ttigens dy I t fêst te
stellen is, waard dochs ötdrukt. 8

7Riemersna (1979:97, noat 39) seit: "'ut stemloas vurren fon de /dl
yn mis+de "> miste, pak + de >~ vurt os un histoarysk ferskiinsel
besköqe en net os un aktöeel assymylaasjeproses'" 0 Dit wurdt fierders
net ferdtrllike, dat wat Riemersma krekt foar eagen stiet, wit ik net.

Boe regel soe der sa sawat tItsjen kinne:

I [ex stim] __(i) [D] ->[ D. J
exstlID

VswakI
doetiid/öfsletten rnulwurd

D stiet foar de ünderspesifisearre koronale dentaal. [0< st.iml nei de
kootekststreek hoecht net as V rnarkearre te wurden, de fleksj eregels
soargje derfoar dat it /D/-suffiks inkel aan V-stanmen fêstmakke wurdt.,
Ik qean der dus fan öt dat der by de swakke tiidwurden fan klasse I,
wat de rnorfologyske foanning aangiet, gj in ünderskied is tusken doe-

9



Ik nim oan dat i t foarmj en fan flektearre foarmen leksi
kaal syn beslach krijt, dat fleksjeregels m.o.w. in slach
wurdfoarmingsregels binne .. Tusken fleksje en derivaasjel
gearsetting is yn dy optyk gjin prinsipieel, mar op 'en
heechsten in gradueel ferskil .. 9 De Oflieding Onder (4)
kin dan, hanthavene wurde; allinnich soe ik net in regel
fan progressive assimilaasje tltstelle wolIe, mar ien
lykas ik yn noat 8 oanjOn haw ..

Zonneveld syn earder oanhelle generalisaasje giet foar
~t Hollansk net op foar in foarm lykas leegde [le:yd@]
[le:xt@] .. Hy merkt op s , 308 op: lIIWe may assume, for

instance, that inflection lies outside the word, thus
explaining why the past tense suff ix may be part of a
voiced cluster .. Al ternatively, inflection may be irrelevant

tiidsstam en Ofsletten mulwurd; it iennichste Onderskied is dat de
doetiidsstam in temafokaal en in fleksje-tltgong hawwe moat om yn in sin
foarkcnme te kinnen, it mulwurd krekt net, of it moat transponearre
Wêze ta adj ektyf. Dat is dus syntaktysk motivearre.. De opoou fan "e
doetiidsfoann kin der, tinkt rny, sa tltsjen op it Onderlizzende nivo:

(ii)
swakI swakII sterk

stam bak hel spriek
Ie ps, sg .. bak-D-~ hel-e;?5 spriek~

2e ps.. sg.. bak-D-e-st hel-e-st spriek-st
3e ps, sq, bak-D-e-)6 hel-e-95 spriek~

plur. bak-D-e-en hel-e-en spriek-en
milwurd bak-D hel-e spruts-en

bak-t-e-en soe syllabifisearre wurde as (bak)( te )( en); mar (en) is in
mear markearre syllabe as (ten) en cm dër ta te karmen maat ien sjwa
delearre wurde, wat in hiel natuerlik preses liket te Wêzen. Op

(bak) (ten) kin dan fansels wer syllabisearring wurkje" Neier ündersyk
yn in net-lineêr ramt soe 'W01ris trtwize kinne dat it suffiks fan it
meartal inkel Inl is ..

9Sjoch foor in oersjoch fan dy ferskillen 8calise (1984:102-115)"
Hy beskOget de fleksj eregels as i t leste blok wuràfoanningsregels, dat
fleksje stiet dan dochs it tichtste by de syntaksis, docht cm samar te
sizzen it leste aan in wurd, foardat dat it syntaktyske aventoer oangean
kine
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if we accept the presence of a -thematic vowel- on verbs
separating the obstruentsu. Oannimme dat fleksje bOten it
wurd leit, liket my gjin inkele reden foar te bestean.
Mei in 'temafokaal' kin yn it Hollansk mooglik guon feiten
oangeande tiidwurden ferklearre wurde, sjoch Zonneveld
(1982), mar dy moat ferplichte delearre wurde, dat oan it
oerflak krije jo dochs dy stimhawwende kloft en Zonneveld
syn generalisaasje liket my in wiere oerflaktegenerali
saasje te wêzene

Foar Fryske foarmen lykas raasde, draafde en hoegde
hoege wy gjin berop te dwaan op dy ideeên. De kloften zd,
vd en ~ falIe net Onder dy generalisaasje oer stimlea
zens, sjoch 2.1, EF kin der yn earste ynstansje op wurkje.
Is der dêrnei dan in regel fan regressive assimi1aasj e
dy ' t yn i t f onologyske wurd wurket, tsj in I e eardere
oannimming yn? Ik leau net dat wy dat oannimme hoege.
Merk op dat de tiidwurden dy't [d] krije en dêr't de stam
fan otgiet op in frikatyf, allegearre in lange fokaal
hawwe. 1 0 Dêrom soe ik dizze gefallen yn f erbän bringe
wolle mei de distribosje fan Ie stimhawwende frikativen:
dy kondysj e op • e fonotaktyske struktuer fan i t fonologyske
wurd is sa I t i t liket sa sterk dat er ynfloed hat ek
wannear't de frikativen oan Ie ein fan in syllabe mei in
lange fokaal steane, mar der yn itselde fonologyske wurd
noch in Onbeklarnme syllabe (mei sjwa) nei komt. Inkel at
in frikatyf oan "e ein fan in fonologysk wurd komt te
stean of yn in einkloft, moat er belies j aan, bygelyks
yn ~ [ra:s] en raast [ra:st] (ot /ra:zst/). Der binne
by myn witten ek gjin stammen en wurden mei "Underlizzend
in stimleaze frikatyf op 'e ein nei in lange fokaal of in
tw ilüd r al binne der stammen en wurden mei in koarte
fokaal dy't otgeane op in stimhawwende frikatyf, bygelyks
slag, bedrag, .!.9., !!!.!s., ~, r üq , flug, hav, nayv, 1 iz,
siz, groz, advyz, anyz ..

De generalisaasje oer it foarkommen fan stimhawwende
frikativen makket dat men ferwachtet dat klitisearring
aars ferrint nei wurden mei in koarte as nei dy mei in
lange fokaal of twilOd .. Dat liket ek ot te kommen; sjoch

lOlt liket my ta dat wy lul fonologysk in lange fokaal neame meie,
dy' t fcnetysk ek kaart realisearre wurde kin.
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de foarbylden Onder (5):

(5)a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

ik raasde [ra:zd@]
ik raas de [ra:zd@] hiele nacht
ik draafde [dra:vd@]
ik draf de [dra:vd@] hiele dei
ik hoegde [huyd@] net
ik hoech de [huyd@] rys net mear
ik miste [mIst@] de bus
ik mis de [mlzd@] [mIst@] bus
ik strafte [straft@] de boel Of
ik straf de [stravd@] [straft@] boel Of
ik pafte [paft@] de segaar lekker op
ik paf de [pavd@] [paft@] segaar lekker op
ik rachte [raxt@] de bern fit
ik rach de [rayd@] [raxt@] bern fit

It ferskil tusken (Sa-c) oan 'e iene en (5d-g) aan 'e
oare kant soe ik sykjende- en taastendewei sa ferklearje
wolie. De wurden mei in lange fokaal of in twilüd wolle
graach de ynkorporearj e om sa ta in fonologysk wurd te
kommen dat de ünmarkearre fonotaktyske struktuer fan it
Frysk i t meast beliket. Itselde j ildt foar de oa.r e Q..
funksjewurden. Omdat EF yn (Sa) al op Ira: wurke hat,
leit it yn Ie reden, op it earste each, om net fan kliti
searring fit te geani dan telt as OnOfhinklik fonologysk
wurd en kin regelmjittige assimilaasje fan stim folgje.
Dochs nim ik oan dat i t oa r s lei t: yn 't foarste plak
Ie i t kl i t isear ring by de t ige yn ij ereden -- sj och ek
(3a) -- en yn 't oarde plak is der de al earder neamde
fonotaktyske restriksje en klitisearring wurdt troch my
as in fonologyske saak besjoen. Nei klitisearring fan de
oan [ra: s] wurket de OOR dy ' t ütsoar t e dy stimspesif ikaasj e
foar de kloft bewurkmasteret dy't fonotaktysk Onmarkearre
is. Oan Ie oerflakterealisearring kin men hjir dus neat
Ofsj en, i t is in kwestj e fan mear of minder plausibele
analyze.

Foar de gefallen Onder (5d-g) soe ik de neifolgjende
ferklearring foarslaan wolles Hjir botse twa belangen: it
funksj ewurd de is op fonologyske qr ünen in grutte kandidaat
foar klitisearing, mar it hinget mei fan it gastwurd Of
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oft soks slagje kin. In wurd mei in koarte fokaal op in
stimleaze frikatyf beliket de o.nmarkearre fonotaktyske
struktuer fan i t Frysk i t measte; ynkorporaasj e fan de
soe dy yn 'e bulten jeie, dêrom ferset bygelyks [mIs] him
tsjin ynkorporaasje fan de, dat dan fanneed wol as sels
stannich fonologysk wurd fungearj e moaten foar regress ive
assimilaasje soargje kin. De [sJ fan [mIs] krijt dan
stim, mar dat is kontekstueel öftwongen. Mocht it de al
slagje en klitisearje oan mis, dan komt de OOR yn wurking
en soarget foar in stimleaze kloft. Op gro.n hjirfan fer
wachtsj e ik by gefallen likas (5d-g) grutte fariaasj e
tusken en by Fryskpraters. l Lit ûs de öflieding foar de
dûdlikens jaan:

(6 ) leksi-: onderL foarm /ra:z/ jIIiIs/ ;mr.s/
kon syllabifik. ( )6 ( )6 ( )6

EF s s s
syntak-: klitisearring ( d@)w w( )(d@)w ( d@)w
sis syllabifik. ( )( ) ( )() ( )( )

OCR z - t
assimil. - z
fen. foarm [ra:zd@] [mIzd@] [mIst@]

Dizze ferklearring is fansels ryklik spekulatyf en nochal
funksjoneel motivearre. Op dit stuit haw ik lykwols net
in betteren-ien. Dochs hoopje ik dat ik oannimlik makke
haw da t by it öflieden fan 'e doetiids- en öfsletten
mulwurdsfoarmen by de tiidwurden swak I ek in analyze te
jaan is dêr't gjin progressive assimilaasje oan te pas
komt.

2.3 de syllabyske [~]

Under (2c) haw ik in pear foarbylden jo.n fan gefallen mei
in 'assimilearre' syllabyske [Q.]. Riemersma (1979:48)
jout in ferskuorrend komp1ekse assimilaasjerege1. Yn Dyk
(1987:125) wurdt dë r , foar syn dialekt, in betrek1ik

llrt ferskil tusken (i) en (ii) soe' k sa ek ferklearje wolle:
(i) ik mls di [mIsti] [mIzdi1 sa-- '*
(ii) ik mis dl' [mIzdEil [mIstEil sa
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ienfaldige regel (de 'ASYL-regel') foar yn 't plak set,
dy't ik jou Onder (7):

(7 )

[

+ syl ]
. + kons
+ nas
+ kor

_____ ) [Cl( an.t]
~kor

I
I [

+ kons]
ex. ant
~ kor

Sa' n regel liket my yndie in ferbettering ta neffens
Riemersma sines, dy't yn 'e kontekst opsommingen hat, wat
yn 'e regel in oanwizing is foar miste generalisaasjes.

It gefal fan "e sy11abyske [Q] 1 iket my i t meast 'regel
mj ittich' ta fan alle Onder (I) neamde gefallen.. Dochs
wol ik besykje om hjir ek ta in analyze te slagjen dêr't
gjin progressive assimilaasje oan te pas komt.

It mei bekend stean dat in nasaal yn it fonologyske
wurd, wat it plak fan artikulaasje oangiet, oerienkomme
moat mei in deroan folgjende obstruint:

(8) a. kont
sint
lewant

b. kla!!!E.e
tamboer
sto!!!.}2

c .. tangk
pla!!,gke
stjongk

Underlizzend hoecht sa'n nasaal dêrom mooglik net spesifi
s e a r r e te wurden, de oantsjutting N(asaal) is q enöoh,
omda t de k r e k t.e realisearring beskaat wurdt troch de
obstruint .. Dat wol net sizze dat Im,n'DI gjin fonemen yn
it Frysk wêze soenen, omdat se ek yn posysjes foarkomme
dêr't gjin obstruint nei komt: Iml en Inl yn An-, In- en
Auslaut, Inl inkel yn Auslaut ..

No is it sa dat mei in stam of in wurd op in nasaal
troch fleksj e of derivaasj e mei in suffiks dat mei in
konsonant begjint 'net-harmoanyske S kloften Ontstean
kinnei ik jou in pear foarbylden mei Iml en 19/:

( 9 ) a. kom + t
kom + st

b. sjong + t
sjong + st

Yn (9) is der, soe men sizze kinne, in artikulaasjekon
flikt .. Dat wurdt yn it Frysk yn Ie regel sa oplost:
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( 1 0 ) a . komE..t
komps t

b. sjongkt
sj ong~st12

Tusken Iml en I(s)tl wurdt de labiale stimleaze ploffer
[p] ynfoege en tusken lOl en I(s)tl de felare stimleaze
ploffer [k] .13 Dan binne Iml en IfJ I wer gelyk oan v e
obstruint nei har wat it plak fan artikulaasje oangiet. 1 4

In ntspraak sOnder dy E.. en ~ komt my as hiel 'mei sin' en
•Onnatuerlik , oan.

Ik haw Inl der earst eefkes bü t en 1 itten Dat is de
Onrnarkearre nasaal, daw.s. dy kin yn skaaimerken as inkel

nas] represintearre wurde; Iml as [+ nas, - efter],
/91 as [+ nas, + efter]. Inl is in tige 'kameleontyske'
konsonant: inkel nei of foar in fokaal bliuwt er himsels
gelyk, foar alle mei-konsonanten wurdt der wat mei dien: 1 5

a. foar ploffers wurdt Inl assimilearre, bygelyks:
(11) y~akke [impak@]

ynklinke [iOklIOk@]
ynbocht [imboxt]

l~ hie jin ek in care ij strateqy' ynt:inke kinnen, narnnentlik fan
•e ;mI en /01 In Inl rneitsje .. Dat is lykswols nei alle gedachten minder
winsklik ordat dan de identiteit fan "e starrl/it wurd oantaast
tsjin it HurrOOldtiaanske prinsipe yn, N;) bekroadzje autanatyske fonola
gyske regels, bygelyks nasalearring, har dër net on .. l:"Iar yn dit gefal
is der ek in care rrooglik en it liket net Onoannimlik dat in

t de stam/it wurd yn wêzen altyd de pree hat, Yn ffili'Il
dialekt kinne en realisearre wurde as [kalt] en

]; de t wy dan wol oarmtnme kin neffens my mei wat
irbofpe sein is yn. ferbän bracht wurde. Dat is dan fansels in hiel

ynsidinteel
13yn prinsdpe hie it ek de stimhawwende ploffer wêze kinnen. mar

troch de OOR me yn in einkloft, stimleas wurde neet.ten,
14:soe't wurden as ' (keniggJ , , ken.in!gyk ij ( ......"-" ........'::1

;oarspronkl.Ik ' (oarspr0!!9), en 'Ofh:i.nJg.ik v ( Ofhigg.< je» aan har !5- kcmoe,
dy't ek stavere wurdt, is my net dèdl.Ik, Der liket fanrlitoangeande wat
te rëden te Wêzen mei it suffiks -lik, sjoch ek 'W@Zen:!:J-ik' (WêZ~ en
'eigen:!:J-ik' (eigeg). It is lykswols '~ik' en net '~ik'
(oann~me ) ) ..

/']1 kin inkel yn Auslaut foarkarme en wurdt hj ir dërcm net mei
teld; /hl, as swakste konscnant., docht (wer ) net mei.
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y~ean [ingI.@nl
yntocht [intJxt] 6
yndaagje [inda:yj@]

b. foar rüzers
t

healfokalen en likwiden wurdt /n/ fuort
nasalearre. 7

c , f oa r nasalen wurdt /n/ assimilearre, dë rne I is der
degeminaasje:
(12) ynmeitsje [imaitsj@]

ynnimme [inlm@]
Dy assimilaasjeregels en de nasalearringsregel sil ik
hjir net formalisearje.

Tiersma (1979:174) seit it sa: ·we can say that under
lying ~ in always in harmony with a following consonant:
either it is assimilated to the segment which it precedes,
or i t disappears by Nasalization lll

• Tiersma is de earste
om yn te skewielen dat i t konsept "harmony' net diel
ötmakket fan in teory en dat dêrom 1t gewicht derfan net
te evaluearj en is, sjoch foar lyksoartige krityk Dyk
(1987).

Tiersma (1979:173) jout foar de gefallen ünder (Ic),
(11) en (12) in regel foar nasaaloanpassing dy't seit dat
de nasaal In/, wat it plak fan artikulaasje oanbelanget,
ass1milearret oan in fuort oanbuorjende ploffer:

(13) r:..
+
+
+

consonantal]
nasal
anterior
coronal

___ ) [t:X anteriorl I [- continuant]
g, coronal J / 0< anter ior

l3 coronal

Yn (13) jout T1ersrna gjin rjochting oan foar assirnilaasje;
rjochts fan Ie kontekststreek is in lizzend streekje
dat it plak fan /n/ oanjout. Dêrrnei lit (13) twa lêzingen
ta:

16/ nl feroaret hj ir net, mar anreden fan Ie g~alisearring nim
ik aan dat de assimilaasjeregel hjir sart it hyt fakueus tapast wurdt,

17Yn Lterwurden giet dat ek wolris oer, mar ek yn 'eigen' wurden
wolris. Nim de eigennamne Hans, mns op syn goedfrysk, mar faak op syn
Hollansk ötsprutsen as hans [hants] e Merk op dat der in [tl ynfoege
wurdt: de In; rroat salt it liket persee hannoniearje mei de konsonantyske
cmkriten.
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rkont](14 la. [Cl( antJ I ex antInl ---) p-> kor I
~ kor

[- kont]b , ['" ant] / ce antInl ---) p-> kor I
f3 kor

Yn (14a) giet it om regressive assimilaasje, yn (14b) om
progressive. Dy lêste wol ik graach slite. Dat kin mei de
fonotaktyske restriksje Onder (15):

(15) Inl is homorganysk mei in oanbuorjende plosyf yn
ien en itselde fonologyske wurd

Yn (15) hoecht oer rjochting neat sein te wurden, dat
progressive assimilaasje is eliminearre.

Beskriuwend is (15) lykswols net ynoarder, omdat der
ferkearde foarsizzingen mei dien wurde. Op grOn fan (15)
soe men sizze dat de neifolgjende konsonantkloftenmooglik
wienen:

(16 ) -nt
-nd

tn
dn-

-nt kin; komt net foar, omdat histoarysk sjoen de
kombinaasj e -Vnd ta -V(: )n wurden is; tn- en dn- komme net
aan i t wurdbegj in foar i mar yn wurden lykas widner, moard
~, byltnis en partner al oan it begjin fan in (Onbeklam
me) syllabe yn it wurd

Oars wurdt dat mei de kloften Onder (17). Op grfin fan
(15) soe men nammentlik s ä zz e dat de neifolgjende kon
sonantkloften nnmooglik wienen:

(17 ) kn
gn
knj-

(~n)

(.9.!!Yskj e )
(knj isterj e )

knw
gnj
gnw-

(knwarre)
(9!!1irdzje)
(gnwarj e)

Dizze kornbinaasjes kinne allegearre yn it Frysk. Al is it
sa dat se, op kn- nei, net tige frekwint binne. In wurd
as knibbel haw ik wol ~tsprekken heard as [kDIb+], mei in
saneamde 'elosed transition' tusken k en n en in wurd as'
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knyn wurdt fansels maklik as (k@nin] realisearre.. Dat
kn-, ~, ~, knw-, ~ en ~ net kinne, is te fer
klearjen ut inynherinte, faaks taalhistoarysk te ferklear
jen, eigenskip fan lal: dy komt inkel foar as einkonsonant
yn it fonologyske wurd of as earste yn in einkloft, folge
fan -s, -st of -tG At der dan al in nasaal nei in ~ of in
<;I. yn in begj inkloft komt, kin da tinkel de ünmarkearre
Inl wèz e , Op qr ün fan (15) ferwaehtet men dat sokke kloften
slim te realisearjen wêze sille. Ik haw gj in eksterne
evLd i n aj e, bygelyks öt taalwinning, dat dat ek wier sa
is. Yn alle gefallen, nettsjinsteande (17) kin (15) neffens
my stean bliuwe.

De gefallen ünde r (2e) k i nne no sa ferklearre w ur de ,
Troeh syllabisearring, in regel fan it fonologyske wurd,
wurdt Inl de neistlizzer fan in plosyf. Omdat neffens
(15) Inl dêr homorganysk mei wêze moat, wurdt er oanpast
wannear' t dy plosyf op in oar plak artikulearre wurdt.
Da t wer, omdat ik (15) net opfetsj e as in 'statyske'
fonotaktyske restr iksj e, mar ek as in 'dynamysken- ien'
dy't 'korrizjearjend' fanwegen komrne kin. Per dialekt moat
dan fêststeld wurde yn watfoar omkr i ten oft syllabisearr ing
syn beslaeh krijt. Yn myn dialekt bygelyks net nei frika
tiven, at dê r in lange fokaal of in twilOd foar stiet:

* *dagen [da:y@n] [da:yo], druven [drö:v@n] [dröv~]. At de
frikatyf lykwols in dentaal, Isi of Iz/, is, dan kin it
neffens my al en dan wer makliker at de fokaal d~rfoar

kaart is: (te) razen [ra:z@n] [r e ez n }, huzen [ h'öz n l ,
bussen [bös~], mar [htiz@n] en (bös@n] binne ek goed. Yn
my n dialekt is syllabisearring nei frikativen dus in
•swa k ' proses, omdat it gj in nasaaloanpassing
kin. 18 Sa net, yn Dyk (1987:125) krijt eagen de trans kr
sje [Ie @gO]. De frikatyf is dë r in plosyf wur den : en yn dat
dialekt komt, at it my net mist, foar even de otspraak
[e:b~] faar, dus ek mei in ploffer. Dat! dêr liket sylla
bisearring nei in frikatyf, alteast mei in lange fokaal
of in twilû.d derfoar, ek net altyd like goed te wollen.

l~i in Ifl kin wol in (xp] foark.arrne, mar dan dy fan it klitik~
bygelyks yn 'ik hut em (höf@:n] [hOfIp] deal; mar (te) huffen is altyd

*[hOf~], nea [hOfIp]. Yn 'ik huf in langbonk dea' wurdt de ünderstreke
sekwinsje ek net realisearre as *[höfIp], mar as [hOfä].
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In ferklearring dêrfoar haw ik net ..
Dat in syllabyske [n] him sa maklik oanpasse lit, leit

wol wat yn Ie reden .. Underlizzend hat it Frysk gjin sylla
byske segminten, likemin as bygelyks nasale fokalen. At
dy foar 't ljocht komme, is dat altyd kontekstueel be
skaat; i t binne mei oare wurden gj in ynherinte skaaimerken ..
It liket oannimlik te wezen dat segminten mei sokke site
wasjonele, 'ekstra' skaaimerken har maklik de kant oertwin
ge litte dy't de ynherinte skaaimerken wize of Oftwinge ..

Alles mei-inoar leau ik net dat foar de gefallen ünder
(2c) oan in analyze mei progressive assimilaasje net te
Qntkommen is .. 19

3. Ofslutend
Ik haw, hoopje ik, yn it foarOfgeande oannimlik meitsje
kinnen dat yn "e gefallen (la-c) gj in regel fan progressive
assimilaasje oannommen wurde hoecht om de fonetyske foarm
mei te ferklearj en , Sokke' fonologyske I regels kinne
fansels al tyd wol makke wurde, mar dy binne dan inkel
beskriuwend adekwaat en ferklearje nei myn smaak neat.
Boppedat moatte se yn it ramt fan in restriktive fono
logyske teory op syn minst as uterst nuveraardich evalu
earre wurde .. Mei myn Otstellen is dat neffens my sa net.
Dy slute nau oan by fonotaktyske restriksjes, dy ' t der
dochs al binne, dat de beregeling kostet neat ekstra·s.
Boppedat hoege wy dan net mear 'regels· foar ien wurd of
affiks oan te nimmen e. It begryp • fonologyske regel' kin dan
derfoar stean bliuwe dêr1t it foar stean moat: de ~tdruk-

fan in fonoloavske reaelmiittichheid ..
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