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Summary 

This article deals with some aspects of (en)cliticization in Frisian, as treated 
within the framework of lexical phonology. It is argued that cliticization in Fri
sian is best considered a purely phonological process, although object clitics in 
VP are probably an exception to this. It is shown that the clitic and the word the 
clitic cliticizes onto combine to form a single phonological word. Furthermore 
it wil! be argued that clitics, like their lexica I counterparts, must be stored in the 
lexicon. We then reinterpret some phenomena in Frisian which have been trea
ted under the heading of, for instance, ' (external) sandhi' as cliticization pheno
mena. In this way a coherent and insightfuldescription and explanation of see
mingly unrelated matters is attained, although many problems remain to be sol
ved. 

o. Ynliedend 

Klitisearring yn it Frysk is , by myn witten , in mêd dat foar it grutste part braak 
leit. Yn 'e grammatika 's en yn ûnderskate artikels wurdt it wol te praat 
brocht , mar Of der wurdt koart mei afbreide of it leit bûten it bestek fan wat 
behannele wurdt. Der binne ek wol klitisearringsferskynsels behannele ûnder 
de namme fan bgl. syllabisearring of sandhi. Dat is fan dy gefolgen dat yn dit 
stik gauris al bekende ferskynsels op 'en nij ynterpretearre wurde . 

No 't der de lêste jierren troch taalkundigen gans skreaun en wreaun is , en 
noch hieltyd wurdt , oer klitisearring, liek it my in goed ding ta om foar it Frysk 
ris nei te gean oft guon ferskynsels yn dat ramt te pas brocht wurde kinne . 
Fansels haw ik my fiks beheine moatten ; sa haw ik bgl. foaral gefallen fan 
enklize besjoen. Omdat klitisearring yn it Frysk neffens my it bêste beskage 
wurde kin as in fonologyske saak , leit de klam yn dit stik op it fonologyske ; de 
syntaksis is der inkel yn behelle foar safier't dy dêr neffens my fan belang foar 
IS . 
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Needsaaklik is dit stik foar in diel noch frij beskriuwend fan aard , al is de 
teory fansels net oerslein. It iene kin noch mei los sjoen wurde fan it oare . As 
foarbylden haw ik ferskynsels nommen dy 't my ut 'e literatuer bekend wienen 
of dy' t my yn it taalgebrûk opfallen wienen . Ik hie dêr wol wat ûndlidlike 
ideeën oer, mar by neier ynsjen lei alles faak wer hiel oars en kamen allegear 
nije , my oant dan ta ûnbekende , feiten oan ' t ljocht. 

Dit stik is sa fan opbou: yn 1. wurde wat algemiene dingen oer klitisearring 
sein en jou ik oan watfoar teoretysk grammatikamodel oft ik brûk by it be
skriuwen en ynterpretearjen. Ik haw perfoarst net mear pretinsje as dat ik dy 
ynformaasje jou dy't foar in goed begripen fan it fierdere nedich wêze kin ; yn 
2. lit ik oan 'e hän fan guon fonologyske regelmjittichheden sjen dat de kom
binaasje fan gastwurd plus klitik him as in fonologysk wurd häldt en draacht; 
yn 3. besjoch ik dan in pear klitisearringsferskynsels wat neier en besykje ik 
om se yn te passen yn it teoretyske ramt ; mei in koart gearfetsjend diel wurdt 
öfsletten. 

1. Kiitisearring 

Yn suver alle talen komme klitiks foar. Dat binne 'swakke', trochstrings mo
nosyllabyske , foarmen fan funksjewurden. Se befetsje faak in sjwa; Kaisse 
(1985:30) neamt [;)] 'the ditic diagnostic'. Dêrom kinne se net beklamme 
wurde1 en dat is wer fan dy gefolgen dat se har fonologysk ûnselsstannich häl
de en drage en gjin utering op harsels foarmje kinne ; se moatte om samar te 
sizzen op in gastwurd stypje dêr' t se dan in fonologyske ienheid mei foarmje. 2 

Neffens Selkirk (1984:341) bringt klitisearring, d. w.s . it 'gearranen' fan 'e kli
tyske foarm mei it gastwurd , in funksjewurd 'doser to wh at precedes than 
would otherwise have been expected on the basis of the surface syntactic ana
lysis of the sequence', fer!. Klavans (1985) . 

Dochs hawwe de Fryske klitiks deselde ynhäld en betsjutting as de 'sterke' 
njonkenfoarmen , dat se binne wol as aparte wurden werom te kennen en kin
ne , foar safier' t soks fan tapassing is , syntaktyske argumintsposysjes besette. 
Klavans (1985: 100) seit dêroer: 'Semantically , ditics are more word-like than 
affix-like . In particular, their meaning seems to be more like that expected of 
a full word ' . 

Zwicky (1977) makket in ûnderskie tusken 'special ' en 'simpie' klitiks. 'Spe
cial ' klitiks hawwe faak in eigen syntaktyske posysje , steane yn in relaasje fan 
allomorfy ta de 'sterke' njonkenfoarm en hälde en drage har as affiksen wat 
konjunksje-reduksje oangiet, fer!. dêrta de Fränske sinnen mei Jean en it 'spe
cial ' klitik ie: 

(1) a. je connais Jean et je crains Jean 
je connais et crains Jean 
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b. je Ze connais et je Ze crains 
' je Ze connais et crains 
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'Simpie' klitiks dêrfoaroer steane yn deselde syntaktyske posysje as de 'ster
ke ' njonkenfoarm, har reduksje yn 'e sin wurdt beskaat troch stilistyske fak
tors en se hälde en drage har as wurden wat konjunksjereduksje oangiet, fer!. 
dêrta de Hollänske sinnen mei Jan en it 'simpie' klitik ie: 

(2) a . dat kan Jan doen en dat mag Jan doen 
dat kan en mag Jan doen 

b . dat kan ie doen en dat mag ie doen 
dat kan en mag ie doen 

It Frysk hat neffens my wat de syntaktyske posysje oangiet suver en allinnich 
'simpie ' klitiks. Inkel foar it objektklitik dat öfhinget fan it tiidwurd (V) is it 
nedich en nim in eigen klitikposysje oan , sj. fierderop. De ferhälding ta de 
'sterke' njonkenfoarm is fonologysk sjoen net altyd like trochsichtich , soms 
hielen dal net , mar dat is by my dan ek in punt fan minder belang; Zwicky 
(1977:26 e.f.) seit dat by 'simpie ' klitiks ek wol ris suppleesje oannommen 
wurde moat. It liket der dus op dat de (universele) mooglikheden ta klitisear
ring yn it Frysk op beskieden skaal brûkt wurde. 

Yn Zwicky (1977:10) wurdt in list jûn fan kategoryen wurden dy' t ûnbeklam
me ferskine en har fangefolgen oan in gastwurd fêstmeitsje kinne. It giet dêr
by meastal om sletten klassen fan wurden , dy't har faak 'apart' hälde en dra
ge. Foar it gemak nim ik dy list oer ûnder (3): 

(3) (a) auxiliaries , in particular modals and the verbs of periphrastic con
structions (verbs of being, becoming , possessing, doing, wanting, 
going and coming, causing , etc.) ; 

(b) personal pronouns , or redundant expressions of these bearing 
marks of person , number , and other agreement categories ; 

(c) determiners; 
(d) 'dummy' nouns, like the English one in this one; 
(e) prepositions and postpositions ; 
(f) conjunctions and complementizers ; 
(g) adverbial words , among them negatives , place and time adverbs , 

adverbs marking sentence type (interrogative , quotative , impera
tive , etc.) , emphatic adverbs (including items meaning 'even' and 
'only') , epistemic adverbs (indicating degree of speaker's belief in 
a proposition) , and narrative adverbs (indicating temporal or logi
cal sequence) . 
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Ut dizze mooglikheden kiest it Frysk benammen (b) , yn in pear gefallen (a), 
(c) , (f) en (g) . 

De fraach docht him dan op oft it Frysk winliks wol wiere klitiks hat. Gus
senhoven (1985:180) hat it neifolgjende kritearium: 

'Funktiewoorden gedragen zich vaak clitisch. We zullen van 'cliti
cum' spreken zodra aan het criterium wordt voldaan dat de gere
duceerde vorm van het funktiewoord samen met zij n gastwoord 
een eenheid vormt waarin fonologische condities gelden die niet 
gelden voor combinaties van twee niet-funktiewoorden' . 

Dêrneffens hat it Frysk wier wol klitiks ; sjoch foar sokke fonologyske 'bewi
zen ' paragraaf 2. 

Tiersma (1985:63-65) makket , wat de persoanlike foarnamwurden oanbe
langet , in ûnderskie tusken ' reduced ' en 'clitic' foarmen. In klityske foarm 
komt neffens him fuort efter in finyt tiidwurd of in ûnderskikkend bynwurd, 
wylst dêrfoaroer in redusearre foarm oeral yn 'e sin foarkomme kin 'where it 
receives less stress' . Hy komt ta in skema dat ik ûnder (4) oernim , op 'e Ingel
ske oersettingen nei. De foarmen yn kante heakken hearre ta de sprutsene 
taal en komme hast net yn skreaune foarm foar: 

(4) Pronoun Unstressed form Clitic 
ik 'k 
my [mi] 
do -sto , -ste , -st 
dy [ di] 
jo je 
hy er 
him [gm] 
sy/hja se 
har [gr] 
it 't 
wy we 
us 
jimme Gim) jim 
sy/hja se 
harren har 

A lderearst moat hjirby opmurken wurde dat [gr] as redusearre foarm fan har 
my nea yn 'e wei west hat , dêr wurdt se foar brûkt ; dat neist we de foarm [vi] 
ek foarkomt ; fierders dat do as klityske foarm ek [dg] hat. Wat opfalt , is dat 
Tiersma as iennichste klitiks twa subjektsfoarmen neamt en boppedat enkli-
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tyske. Mar k en t kinne fansels net as ûnófhinklik wurd foarkomme en binne 
dêrom ek folslein (pro )klitysk. It beheinen fan 'e plakmooglikheden ta fuort 
nei it finyt tiidwurd of in ûnderskikkend bynwurd docht gjin rjocht oan 'e ob
jektklitiks dy't ek nei in preposysje foarkomme kinne en dêr dan ek in fonolo
gyske ienheid mei foarmje, sa 't bliken docht oan bg!. op em [oPrtl] (sj. 2 .2) en 
mei se [maizg] (sj. 3 .). [mi], [di] en [vi] kinne , nettjinsteande de folie fokaal , 
nea beklamme wurde en binne dêrom gjin ûnbeklamme , mar klityske foar
men (sj. ek 3.1). Fierders is it neffens my net sa dat wy hjir syngroan te krijen 
hawwe mei redusearre farianten fan in 'folie' foarm , mar oeral fan suppleesje 
utgean moatte , omdat der gjin g~neralisearjende fonologyske ófliedingsregel 
is. Boppedat , je hat hast allinich in ûnbeskate betsjutting , wylst jo foaral ek in 
beskaten-ien hat , dat it kin as in foarm op himsels beskóge wurde. Ferlykje yn 
dat ferban ek se , dat yn it meartal sokssawat betsjutte kin as 'de Iju, de min
sken (yn it algemien) ' , wylst sy dat net betsjutte kin. jim en har kinne hiel goed 
klam drage en hearre dus net yn it rychje fan ûnbeklamme foarmen ; de klitys
ke foarmen bin ne jem en se. Syngroan sjoen kin neffens my seIs titholden wur
de dat jimme en harren inkel as 'ferswierre ' foarmen njonken jim en har fun
gearje , ferlykje de pearen ik - ikke , sy - syen en.dy - dyen. Dat jimme , 
diagroan sjoen , ferkoarte is ta jim, kin mooglik mei ferklearre wurde ut in 
klitisearringsstrategy, omdat polysyllabyske funksjewurden yn 'e regel gjin 
klityske foarm neist har hawwe . As iennichsten kinne subjektklitiks yn 'e to
pic-posysje stean sûnder bek lamme te wêzen , fer!. Van Bart en Kerstens 
(1986:351), dat Tiersma syn plakbeheining is net nedich. Ut dit wat opsom
jende gehiel kin ik , leau 'k , konkludearje dat it net folie doel hat en hald Tier
sma syn twadieling oan: syn 'unstressed' foarmen binne klitiks . Al is it sa dat 
er , se en -stol-stel-st yn in nei de foarm folslein ûntrochsichtige relaasje steane 
ta hy , hja en do , wylstdy by bgl . emen him gans klearder is. Dêrtroch binne de 
earsten makliker as klitik werom te kennen ; dat haldt Iykswols net yn dat de 
oaren it net binne. 

Yn dit stik wol ik allinnich mar yngean op gefallen fan enklize , d. w .s. dy gefal
len dat in klitik him fêstmakket oan in gastwurd oan 'e lof ter kant. Omdat it 
Frysk in systeem fan 'simpIe' klitiks liket te hawwen , dy't neffens de 'sterke' 
njonkenfoarm gjin eigen , Mwikende syntaktyske posysje hawwe , gean ik der 
ynearsten fan ut dat klitiks op 'e 'reguliere' syntaktyske posysjes yn 'e syntak
tyske struktuer ynsertearre wurde. 3 Dêrnei wurdt der in gastwurd socht en 
ûntstiet der in 'mismatch ' tusken it syntaktyske en it fonologyske, dêr 't in kli
tik syn hybride karakter oan ûntlient. Kaisse (1985:32) giet ut fan ' rebracket
ing'; dêrtroch ûntstiet ut in sekwinsje Iykas bg!. [hatL [er] N de sekwinsje [hat] 
er]v, in bûgd tiidwurd (3e ps. sg. mask.). Klavans (1985:117) sjocht it oars en 
seit hjiroer: 'clitics subcategorize for PHRASAL hosts, so the subcategoriza
tion frame includes a phrasal element'. Sa'n 'enclitic frame ' represintearret se 
sa: X ' [[--lx' = enclitic]. Klitisearring kin op sa'n foet beskóge wurde as 
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'phrasal affixation '. Foar in subjektklitik soe Comp dan bgl. de subkategori
searre gastkategory wêze kinne , wat foar it Hollansk ek wol Utsteld is. 

By subjektklitiks soe it bûn wêzen oan Comp faaks noch op it konto fan 'e 
relaasje fan kongruïnsje tusken Comp- , subjekts- en V -posysje skreaun wurde 
kinne . By objektklitiks lykswols, dy't har ek oan in finyt tiidwurd of in ûnder
skikkend bynwurd fêstmeitsje kinne , liket sa'n soarte fan ferklearring net 
mooglik te wêzen . 41t liket my dus yn 'e earste opslach it bêste ta om derfan ut 
te gean dat klitisearring yn itFrysk in suver fonologyske saak is. Yn 'e rin fan it 
stik kom ik dêr noch in pear kear op werom, foaral yn ferban mei objektkli
tiks. 

It model dêr't ik yn besykje sil te wurkjen is datfan 'e leksikale fonology. Ske
matysk sjocht dat der sa ut: 

(5) leksikon I wurden/stammen 
~ 

I morfol. regels. I syklyske fonol. regels 

1 

I syntaktyske komponint I 
1 

I fonologyske komponint I 

Yn dit model wurdt in strak ûnderskie makke tusken wurd- en sinfonology, 
gearfallend mei dat tusken syklyske en postsyklyske fonologyske regels. In 
syklyske regel mei inkel wurkje op öflate omkriten , d.w.s. nei it tapassen fan ' 
in morfologyske offonologyske regel. De wichtichste ferskillen tusken syklys
ke en postsyklyske regels kinne sa ûnderinoar set wurde: 

(6) syklyske regels 

bûn oan it wurd 
syklysk 
yn öflate omkriten 
utsûnderingen mooglik 
struktuerbehaldend 

postsyklyske regels 

net bûn oan it wurd 
wurde ien kear tapast 
across the board 
automatysk 
net struktuerbehaldend 

Kin ut it model ûnder (5) opmakke wurde dat postsyklyske regels automatysk 
postleksikaal binne , sjoch Kiparsky (1982) , yn û.o. Booij en Rubach (1987) 
wurdt derfoar pleite om noch in ekstra komponint fan postsyklyske leksikale 
regels oan te nimmen , û.o . yn ferban mei beskate klitisearringsferskynsels. 
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Foar regeltapassing moatte dan twa algemiene prinsipen oannommen wurde : 

(7) a. in fonologyske regel wurket sa gau mooglik ; 
b. fonologyske regels wurkje ûnder de kondysje fan strange syklisi

teit , d.w.s . se operearje inkel syklysk yn öflate omkriten 

Kaisse (1985 :6) nimt it neifolgjende model (8) oan dat se yn 'e rin fan it boek 
hjir en dêr wat oanpast: 

(8) SYNTAX 

Base rules 

D-Structure 

Movement 
rules 

LEXICON 

Underlying representations 

Morphology Lexical Phonology 

S-Structure Lexical representations 

~.~ 
Lexically interpreted 
S-Structure~ 

1 Logical Form 

Simple cliticization 

POSTLEXICAL PHONOLOGY 

Rules of external sandhi 

Fast speech rules 

t 
Connected speech 
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(8) is net in alternatyf foar (5), mar in mear utwurke algemien grammatika
model. Yn dit stik sil ik dêrfan utgean: it iennichste is dat ik noch in kompo
nint fan postsyklyske leksikale fonologyske regels oannim. Dat is dan de lêste 
komponint yn it leksikon. 

2. Gastwurd plus klitik ien fono logysk wurd 

Yn dit ûnderdiel wol ik oan 'e han fan in pear fonologyske regelmjittichheden 
sjen litte dat yn it Frysk gastwurd en klitik ien fonologysk wurd utmeitsje .5 

Fansels kin net elk fan dy regelmjittichheden oan elk klitik demonstrearre 
wurde. 

2.1 Syllabifikaasje 

1t fonologyske wurd is Û.O . it domein foar bes ka te fonologyske regels , foar 
beskate fonotaktyske restriksjes en foar (re)syllabifikaasje . Yn 'e regel fait in 
wurdgrins gear mei in syllabegrins. De kombinaasje fan gastwurd en klitik 
haldt him neffens de syllabeferdieling as in net-gearstald wurd of as in wurd 
dat bestiet ut in grûnwurd mei in 'cohering' suffiks , d.w.s. in suffiks dat fono
logysk hielendal teraant mei it grûnwurd , bgl. -ich. 6 Foar klitiks dy't mei in 
fokaa l, i.c . sjwa , begjinne , haldt soks yI1 dat de lêste konsonant fan it gastwurd 
yn 'e oanset fan 'e klitiksyllabe komt te stean. Dat wiist derop dat de klitiks 
troch de syllabifikaasjer..egels as net-selsstannige eleminten besköge wurde , as 
in soarte fan affiksen. De kombinaasje gastwurd-klitik makket in fonologysk 
sjoen ûnferbrekbere ienheid ut dy' t net iepenbrutsen wurde kin troch in pauze 
of in tuskensin : 

(9) a . dat kin . . . hy wol dwaan 
b . ' dat kin . .. er wol dwaan 

c. dêr hat, tinkt my , hy neat mei te krijen 
d . ' dêr hat , tinkt my , er neat mei te krijen 

2.2 Syllabisearring 

Yn it Frysk is der in regel fan syllabisearring dy' t operearret binnen irfonolo
gyske wurd .7 Minimale pearen , al bin ne dy net sa maklik te konstruearjen , 
$Oenen wêze kinne: 

(10) a. dy hie men [hi.gmgm] binnen it jier wer werom 
b. dy hiemen [hi.gmIlJ] binne altyd like smoarch 

c. krekt as is men [1mgn] dêr te dom foar 
d. krekt as immen [1mW] dêr' t wat mei is 
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Yn (lOa) bestiet de sekwinsje hie men kleardernoch ut twa ofsûnderlike wur
dens, wylst yn (lOb) hiemen ien fonologysk wurd is, wat ek bliken docht by it 
mei klam utsprekken: (hi .;') \, (m;')n)a· Itselde jildt foar (lOc) foar (lOd) oer. 

Yn gefallen fan klitisearre funksjewurden is der ek syllabisearring, sj och 
(11): 

(11) a. dat hat er [hEt~] seIs sein 
b. ik lûk em [lukT] wol 
c. hy krijt der [krE!t!] ien of 
d. hy hat in [hEt~] kear poermal west 
e. ut en [üt~] troch 
f. ien en [jin~] tritich 
g. dat wok ent [vok~t] 

De sekwinsje hat er Ut (l1a) hat in selde fonologyske struktuer as it net-gear
stalde wurd wetter [VEt~]; dêrmei is de mooglikheid fan syllabisearring 
ferklearre. 

Klitisearring yn it Frysk kin it bêste beskoge wurde as in postleksikaal feno
meen. Ik tink it my sa yn: fan alle funksjewurden binne yn it leksikon twa 
allomorfen opslein , in klityske en in net-klityske , c.q. in te beklamjen en in 
net te beklamjen foarm. 9 Sa'n allomorfy-oplossing jout gans opslachkosten. 
Wy moatte lykswols dochs al fan allomorfy utgean by dy foarmen dy't mei net 
ien net ad hoc fonologyske regel faninoar of te lieden binne, bgl. hy - er. By it 
fêststellen fan 'e sinklam kinne de klityske foarmen gjin klam tawiisd krije. 
Dêrnei kin dan de klitisearring syn beslach krije , d.w.s. it gearranen fan it 
funksjewurd mei it gastwurd ta ien fonologysk wurd ; dêr komt hiel faak resyl
labifikaasje efter wei , wat foar it al of net trochgean fan 'e syllabisearring fan 
krusiaal belang liket te wêzen : de konsonant , de sjwa en de nasaal/likwide 
moatte dêrfoar yn ien en deselde syllabe stean . Syllabifikaasje beskogje ik as 
in 'anywhere rule' dy't wurket sagau't it kin en hieltyd op 'en nij tapast wurde 
kin. Foar hat er is dit dan de folge : 

Syllabisearring moat dan in postleksikale fonologyske regel wêze dy't ope
rearret yn it fonologyske wurd. Dat liket yn striid te wêzen mei prinsipe (7a): 
dêrneffens koe syllabisearring al yn 'e postsyklyske leksikale komponint syn 
beslach krije , tink oan in net-gearstald wurd as it al earder neamde wetter. It is 
faaks ek mooglik om syllabisearring te sjen as in diel fan of lykop rinnende mei 
it syllabifikaasjeproses , dus as in 'anywhere rule '; dan wienen wy it probleem 
fan it tawizen oan in komponint kwyt , wat yn ferban mei klitisearring hiel nof
lik wie. 

Syllabisearring sil noch folIe better ûndersocht wurde moatte , ear't wy hjir 
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wat me ar klearrichheid oer krije kinne . Foar dit stik kin it , tinkt my, earst sa 
wol ta. 

2.3 EF en klitisearring 

It Frysk hat in regel fan einlûdferskerping (hjirnei : EF) , lykas bgl. it Hollansk 
en it DtHsk, dêr't ik fan oannim dat de syllabe der as domein foar fungearret. 
Neffens prinsipe (7a) moat dizze net-syklyske regel wurkje yn 'e postsyklyske 
leksikale komponint. Booij (1985) giet dêrfan ut om sa ferklearje te kinnen 
dat yn it Hollansk vond ek en vond ie reabsearre wurde as [v:)nt~k] en [v:)nti] , 
net as [v:)nd~k] en [v:)ndi]. IO Syn öflieding ferrint sa: 

(12) leksikon: 

syntaksis: 

ûnderbzzende foarm /v:)nd/ /v:)nd/ 
syllabifikaasje ( )" ( )" 
EF ll 

klitisearring 
resyllabifikaasje 

(ek)w (ie)w 
(v:)n)"(t~k),, (v:)n)"(ti),, 

Wannear't EF nei klitisearring kaam, soenen de foarmen (v:)n)"(d~k),, en 
(v:)n)"(di),, öflaat wurde, wat foar gans Hollanskpraters in ûngrammatikaal 
resultaat is. Yn it ramt fan 'e leksikale fonology mei de syllabifikaasjeregel 
yn 'e syklyske komponint wurkje , alhoewol't er gjin syklyske regel is , omdat 
er gjin fonologyske ynformaasje feroaret , mar dy allinnich mar tafoeget ; hy 
kreëarret m.o.w. gjin öflate omkriten , dat dat EF net yn 'e syklyske kompo
nint wurkje mei , folget ut 'e teory. Soks strykt mei it aard fan syllabifikaasje as 
in 'anywhere rule ' .1 2 

Hoe sit it yn it Frysk mei EF en klitisearring? Lit us tiidwurden as testmate
riaal brûke: dy binne yntuityf moai frekwint , wurde faak yn klitisearring be
helle en de ûnderlizzende foarm is aardich ûnkontroversjeel. De tiidwurdbû
ging is sa dat der mar in pear foarmen oerbliuwe as gaadlik testmateriaal: 

(i) Ie ps . sg. praesens fan 'e swakke tiidwurden fan klasse I mei in 
stam op in stimhawwende obstruint; 

(ii) Ie ps . sg. praesens fan 'e sterke tiidwurden mei in stam op in stim
hawwende obstruint; 

(iii) Ie en 3e ps . sg. praeteritum fan 'e sterke tiidwurden mei in stam 
op in stimhawwende obstruint. 

De ûnmarkearre swakke klasse , II , fait foar dit doel hielen dal öf. Besjoch no 
de foarmen ûnder (13): 
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(13) a. keas er [kl.~z~r] *[kl.~s~r] 
lies er [li.~z~r] * [li.~s~r] 
raas ek [ra:z~k] *[ra:s~k] 

b. seach er [sl.~'Y~r] *[ sl.~x~r] 
bûch ek [bu:'Y~k] * [bu:x~k] 
burch er [bör'Y~r] * [börx~r] 

c. graaf ek [gra:v~k] *[gra:f~k] 
groef er [gru:v~r] *[gru:f~r] 
draaf ek [dra:v~k] *[dra:f~k] 

d. ried er * [ri . ~dt] [ri.;:,tt] 
stried ek *[ stri.~d~k] [stri . ~t~k] 

bid ek * [bld~k] [blt;:,k] 

Sa op it earste each liket dit nochal gaoatysk: op grûn fan (13a-c) soe men EF 
bûten it leksikon pleatse wolle , op grûn fan (13d) krekt wer net. Dy tsjinstri
dichheid is lykswols mar skyn. De distribusje fan frikativen yn it Frysk is sa dat 
oan it oerflak de stimleazen foarkomme oan it begjin fan it fonologyske wurd, 
oan it begjin fan in be klamme syllabe deryn en oan 'e ein: yn it fonologyske 
wurd komt oan it begjin fan in ûnbeklamme syllabe, dus yn 'e regel ien mei in 
sjwa, nei in syllabe mei klam dy't , op in pear titsûnderingen nei , in lange fo
kaal of in twilûd befettet , hieltyd in stimhawwende. De gefallen ûnder (13a-c) 
hälde en drage har dus kreas as fonologyske wurden. By dy ûnder (13d) liket it 
dudlik te wêzen dat foar klitisearring EF syn beslach krige hat , omdat bg1. 
stried ek syllabifisearre wurdt as (stri.~ ),,(t~k),,; de ûnderlizzende Id/ stiet oan 
it begjin fan 'e syllabe en kin dêr EF net me ar ûndergean, dat moat al earder 
west hawwe. 13 It pear Idl - It! leveret it iennichste bewiismateriaal op; der 
binne nt1. gjin tiidwurden fan 'e gaadlike klassen mei de stam op /bI, dat der 
binne gjin pearen te meitsjen mei Ibl - Ipl, wylst der hielendal gjin tiidwurden 
binne mei de stam op 191, dat it pear 191 - Ik! falt ek óf. 14 

Wannear't wy EF as in postsyklyske leksikale regel besjogge , moat de öflie
ding fan bg1. raas ek der utsjen as ûnder (14): 

(14) leksikon: 

syntaksis: 

ûnderlizzende foarm 
syllabifikaasje 
EF 

klitisearring 
resyllabifikaasje 
frikatyfoanpassing 
fonetyske foarm 

/ra:zI 

( )" 
s 

( ek)w 
(ra:)" (s;:,k)" 

z 
[ra:z~k] 
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Soks liket allegearre wat omslachtich , mar ik sjoch net hoe't der oars in op
lossing te betinken fait dy' t generalisearret oer alle obstruinten. Boppedat 
binne EF en de distribusjeregel fan 'e frikativen yn it fonologyske wurd dochs 
al nedich , los fan klitisearring. Yn (14) brûk ik it net sa kleare konsept 'frika
tyfoanpassing'; dêrby nim ik oan dat de jildende fonotaktyske restriksjes op 'e 
iene of oare wize ek in 'korrizjearjende' ynfloed hawwe kinne. Dat liket my in 
rjochtlike oannimming ta, omdat in sekwinsje ommers fonologysk en fono
taktysk altyd yn 'e es wêze moat. Sokke oanpassingen kinne dan fansels earst 
oan 'e ein fan 'e derivaasje har beslach krije; se kinne it effekt fan eardere 
fonologyske regels wer ûngedien meitsje. 15 Ta in fonotaktysk goede of opti
male struktuer komme is in funksjonele strategy dy't ta ûnderskate regels lie
de kin. It Frysk hie it fonotaktysk frjemde (ra :)" (sgk)" bgl. ek mei in regel fan 
fokaalferkoarting wer 'gewoan' meitsje kinnen. Frikatyfoanpassing is dus in 
funksjoneel motivearre regel. 

Dat EF foar klitisearring syn beslach krige hawwe moat , dus yn it leksikon , 
mei bliken dwaan Ut 'e minimale pearen ûnder (15): 

(15) a. ik ha dy hoeden [hu.gdIJJ keard 
ik ha dy hoed in [hu.gtIJJ kear stome litten 

b. ik ha dyn wurden [vöd~J seis kear öfharke 
ik ha dyn wurd in [vöt~J seis kear öfharke 

c. rieder [ri . gd~J 
ried er [ri.gt~J 

Inkel wannear't EF as in postsyklyske leksikale regel besköge wurdt , binne 
sokke kontrasten te ferklearjen. Ik soe alteast net witte hoe 't it oars moast , 
sûnder it oannimmen fan allegear ad hoc regels. Soks stipet nei myn smaak de 
analyze ûnder (14) fan raas ek .16 

De tiidwurdsfoarmen hie , soe , woe , die mei noch in pear oaren yn kom bi
naasje mei er smite hie der , soe der , woe der en die der op. Jo soenen tinke 
kinne oan in /d/ dy' t earder diel fan it tiidwurd utmakke -dy /d/ hat histoaryske 
wearde- en allinnich yn dizze kontekst wer foar ' t ljocht komt , wat Hof 
(1933 :77) foar hie der oan liket te nimmen. Dat soe dan yngean tsjin 'e regel, 
ferl. (13d) . Omdat lykswols der ek foarkomt nei tiidwurdsfoarmen dy't his
toarysk sjoen nea in /d/ han hawwe , bgl. ynfoel der , kinne wy der better fan 
utgean dat deren er allomorfen binne , sj. Tiersma (1985 :35); fan dy twa wurdt 
der benam men nei tiidwurdsfoarmen op fokaal of sonorant keazen . Sa is it 
kontrast te ferklearjen tusken de utspraken fan skreaun waard er, ntl. [va:drJ 
en [va:trl De praeteritumstam fan wurde is /va :r/ of /va:d/. Op /va:d/ wurket 
EF en dêrnei makket er him dêroan fêst , wat [va:trJ opsmyt ; /va :r/ mak ket der 
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him oan fêst en dan wurket der noch in regelmjittige r-deleesje op, ferl. Tier
sma (1979:140-144) , resultearjend yn [va:d~]. Histoarysk sjoen sil der wol ûnt
stien wêze ut in weranalyze fan bgl. hied er ta hie der , mar syngroan kin it bêste 
it bestean fan er en der neistinoar oannommen wurde. Dit is it earste foarbyld 
fan in klitik dat fonologyske easken stelt oan it gastwurd dêr't it him oan fêst
makket. Wannear' t klitisearring yn it Frysk besköge wurdt as in fonologyske 
saak , dan is soks ek te ferwachtsjen. 

Der binne fansels ek foarmen dy't 'har net oan 'e regels hälde', bgl. haw ek 
[hëVgk] *[bdgk] , hoef ek [huvgk] *[hufgk] , is er [Izgr] *[Isgr]. It sil klearrich
heid hawwe wêr't hjirre de oast sit : yn 'e foarmen hjirboppe stiet in stimhaw
wende frikatyf nei in koarte fokaal. Ik ferwiis nei Booij (1985:25) en Booij en 
Rubach (1987:33-34) foar in mooglike oplossing foar soksoartige gefallen yn 
it Hollänsk , dêr't ik hjir fierder net op yngean sil. 

3. Guon ófsûnderlike gefallen neier besjoen 

Yn dit ûnderdiel wol ik guon öfsûnderlike gefallen fan klitisearring wat neier 
besjen. De fraach sil hieltyd wêze oft der foar dizze gefallen in (generalisear
jende) fonologyske regel oannommen wurde kin om klityske en 'folie ' foarm 
mei-inoar te ferbinen of dat der net better om in oare oplossing socht wurde 
kin . Dat lêste jout faak ek wer allegearre swierrichheden , sa't noch bliken 
dwaan sil. 

3.1 IVëif en lvii 

It mei bekend stean dat yn 'e Wälden guon pronomina personale in lil hawwe , 
wylst dy yn 'e oare dialekten in lëif hawwe. It giet om: wy , hy , dy , my, sy . 
Aigemien wurdt oannommen dat histoarysk sjoen de lëif him ut 'e li(:)1 ûntjûn 
hat. 

By klitisearring wurde yn it lëif-gebiet foarmen mei [i] brûkt. Neist bgl. wy 
ha [vëihë] stiet ha wy [hëVi], sj. ek Tamminga (1985) , Tiersma (1985:61-62). 
Sagau't it pronomen klam hawwe moat of wannear't it as objekt topikalisear
re is , wurdt de foarm mei lëi! keazen, sjoch de foarbylden ûnder (16): 

(16) a. ha wy [hëVëi) *[hëVi] dat dien? 
b. ik ha dy [hëdi] [hëdëi) wol sjàèn 
c. ik ha dy [hëdëi) *[hëdi] wol sjoen 
d. dy [dëi) *[ di] haw ik wol sjoen 
e. ik ha watfoar dy [fyadëi) *[fyadi] meinommen 
f. ik ha watfoar dy [fyadi] [fyadëi) mè'inommen 

Foar dizze gefallen liket it my ek it bêste ta om derfan ut te gean dat bgl. de 
foarmen IVëi! en lvii beide yn it leksikon opnommen binne . Der soe wol in 
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regel te meitsjen wêze dy't [vi] ut IVEi! öfliedt , mar dy soe dan inkel foar dizze 
gefallen postulearre wurde moatte; der binne fierders neffens my syngroan 
gjin generalisearjende fonologyske prosessen dy' t in lEi! - [i] - alternänsje 
ferantwurdzje. Dat makket sa 'n fonologyske regel dan daliks al fertocht. 

Wannear't/vil as ûnderlizzende foarm besköge waard , koe der in regel oan
nommen wurde dy't [VEi] öflate , hieltyd at lvii yn in beklamme posysje komme 
soe te stean . Sa'n regel soe lichtwol wat histoaryske realiteit net ûntsein wurde 
kinne, mar liket my syngroan ek wer allinnich foar dizze gefallen te jilden. 
Dat, in allomorfy-oplossing liket hjir de bêste wei. 

It is opfallend dat wy hjir klityske foarmen sûnder sjwa hawwe; likegoed 
kinne se gjin klam drage. Njonken dy mei lil steane yn guon gefallen foarmen 
mei in sjwa , in rychje sjocht der sa ut: 

(17) hij (h)i er (opm .: (h)i is ûngewoan) 
wij wi we 
sij si se (opm. : si is ûngewoan) 
mij mi 
dij di 

De sjwa-foarmen misse by de objektklitiks .17 me ken ik net , al jouwe Sipma 
(1913:66) , Sipma (1949:25), Fokkema (1967:47) him al en seit J.J. Hof der yn 
in brief fan 10-1-1958 oan T. Hoekema , öfprinte yn Hoekema.(1958) , dit fan: 
'By de neiteam fan 'e älde î ([i:]) treft men ek nuvere forskynsels oan . En
clitysk wurde sa wij en sij faken ([V;)], [S;}]) mar mij op 'e meast[e] plakken 
net , -hjir en dêr lykwol ek al. Mar hij, mij, wij, dy , heart men op 'e Klaei en
clitysk faken as [i, mi , vi , di]'. de , dat lykswols al as subjektklitik fungearje 
kin , ken ik likemin . In ferklearring dêrfoar haw ik net. 

3.2 Preposysje plus beskaat lidwurd 

Der kin him in soarte fan gearranen foardwaan fan in koarte preposysje , ut
geande op in konsonant, bgl. op , yn , aan , mei it beskate lidwurd de. In hiele 
gewoane realisearring fan dy sekwinsje is op e, yn e, aan e, syllabifisearre as 
(0 ),,(P;) )" , (i),,(n;) )", (o .;) ),,(n;} )". Dy kombinaasjes moatte as ien fonologysk 
wurd opfette wurde: de einkonsonant fan 'e preposysje stiet yn 'e oanset 
fan 'e syllabe fan it redusearre lidwurd. In sjwa kin op himsels fansels gjin fo
nologysk wurd utmeitsje , dat e is ynherint klitysk . 

Yn Van der Meer en De Graaf (1986:314) wurdt in fonologyske regel foar 
dit ferskynsel postulearre, dy't ik hjir oernim ûnder (18): 
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(18) [d]~01 [m] ##-omde 
[n] ## - tsjin de 
[p] ##-opde 
[tl ## - at de 
[rl ## - ûnder de 
[n] ##-ende 

with the following restrictions: 
(a) the rule applies to the article de only , and 
(b) the rule applies af ter prepositions in particular 
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In regel mei safolle soksoartige restriksjes is fansels net fonetysk-fonologysk 
motivearre , op syn heechst morfofonologysk. De iennichste funksje soe dy 
fan relasjonele regel wêze kinne . In foarm dêrfan is it neifolgjende: 

(19) lal I nei preposysje 

By sa'n regel steane beide foarmen yn it leksikon , de iene wurdt net fan 'e 
oare öflaat. De regel seit net mear as dat der in relaasje is tusken Idal en lal 
dy't net troch in generative regellein wurde kin. 

Yn prinsipe lykje my twa antwurden mooglik te wêzen op 'e fraach hoe't wy 
in kombinaasje as yn e besjen moatte : of e is in allomorf fan de en is gearraand 
mei syn gastwurd of yn e is in leksikalisearre fraze. IS Dat e as folslein lidwurd 
telt , docht hjiroan bliken dat it net tagelyk mei de foarkomme kin: 'yn e de 
muorreis ûnmooglik, lykas yn it Dutsk bgl. 'zum dem Bahnhofen yn itFransk 
• des les élèves. 

Neffens Hinrichs (1984) kin der yn it Dutsk wat sokke 'Verschmelzungs
formen ' oanbelanget praat wurde fan in semantysk/pragmatyske komplemin
têre distribusje: yn anafoarysk en deiktysk gebrûk kin sa'n foarm net foar
komme , wylst yn it generike gebrûk de folIe foarm fan it lidwurd net kin. 

Yn it Frysk liket it my sa te wêzen dat oeral dêr 't e foarkomme kin de ek 
mooglik is . In fraze as op e tiid , mei in ideosynkratysk betsjuttingsaspekt , kin 
net realisearre wurde as op de tiid , en dat jildt tink allyksa foar oare fêste ferbi
ningen , bgl. op e doele , om e nocht,fan e moarn,fan e jûn. It liket tige oannim
lik dat sokke ferbiningen yn in fierders fiksearre foarm yn it leksikon opslein 
binne en gjin tsjinbewiis utmeitsje . 

Fierders kin yn it Dutsk yn guon syntaktyske omkriten nea de gearraande 
foarm brûkt wurde , bgl. yn das Haus in dem/*im ich wohne. Soksoartige kon
trastearjende gefallen binne der yn it Frysk net. It hat der wer alles fan dat der 
yn it Frysk 'simpie' klitisearring is. 

Hinrichs (1984:131) stelt in regel ut dy't in struktuer as (20a) troch de wei 
fan ferpleatsing en Chomsky-adjunksje omset yn (20b): 
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(20) a. PP 

~ 
Prep NP 

I 
x 

A 
Det N 

b. PP 

~ 
Prep NP 

~ I p'r Det N 

X 

Yn neifolging fan Klavans (1985) soe ik der lykswols fan utgean wolle dat der 
giin 'readjustment of syntactic structure' is , mar dat de klityske allomorf e om 
fonotaktyske reden in gastwurd oan 'e lof ter kant opsiket , wylst it dan syntak-

... tysk noch altyd by it wurd oan 'e rjochter kant heart, dat syntaksis en fonology 
m.o. w. relatyf ûnöfhinklik faninoar operearje . Dat soe represintearre wurde 
kinne lykas yn (21): 

(21) syntaktysk 

·A 
N 

fonologysk 

De gefallen ûnder (22) kinne net mei (21) ferantwurde wurde: 

(22) a. it is it doel om e hiele wike fuort 
b. ik wie wûn om e earste freed fan 'e moanne nei stêd 

Yn (22) giet it net om 'e preposysje , mar om it bynwurd om. De gefallen ûnder 
(23) kinne neffens my likemin troch (21) behannele wurde: 

(23) a . de ieu fan e faasje en e technyk 
b. it dak fan it hûs en e skuorre 

Yn dizze sinnen, mei gearlûking, hoecht neffens my giin deleesje fan 'e pre
posysje fan yn it twadde konjunkt oannommen te wurden om de foarm e te 
ferklearjen , noch öfsjoen fan 'e fraach oft soks om oare , syntaktyske, reden 
winsklik is. Boppedat , yn in gefal as 'Durk en e frou ' kin giin deleesje wêze. 
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Der binne ek noch oare gefallen dat oan in preposysje hielendal net te tin
ken falt , sjoch de sinnen ûnder (24): 

(24) a . ik rin de [rIn;:,] hiele dei 
b . ik sliep de [sli .;:,p;:,] hiele nacht 
c. dat ik de [Ik;:,] iennichste wie 

Ik gean derfan ut dat de klityske foarmen yn it Frysk op deselde syntaktyske 
posysje ynsertearre wurde as de 'sterke' njonkenfoarmen , mar har inkel fono
logysk ûnselsstannich balde en drage. Foar de te klitisearjen lidwurden e , in 
en it ferwachtet men it neifolgjende: dy binne bûn oan in N yn in NP en dus 
oan in NP-posysje ; meidat in NP yn alderhanne posysjes foarkomme kin, kin
ne dy lidwurden dus ek oan alderhanne kategoryen klitisearje. 

Foar in kinne wy dat neigean oan 'e hàn fan 'e yn 2.2 behannele syllabisear
ring: 

(25) a . op in [oprv] kear 
b. yn in [ing] huske yn Gorssel 
c. ik rin in [rIng] ein dy kant Ut 
d. doe't ik in [Ik~] kear net goed wie 
e. it is it doel om in [omrv] dei derop Ut 

Omdat syllabisearring it fonologyske wurd as domein hat , binne dit allegearre 
gefallen fan klitisearring. 

Dat der by de in klityske allomorf e is dy' t nei de foarm dudlik ferskilt, wylst 
by in ien en deselde foarm al it wurk dwaan moat , makket dat de oerienkom
sten fandatoangeande tusken e en in jin maklik ûntkomme. 

Foar it soe de syllabifikaasje in oanwizing foar klitisearring wêze kinne , bgl. 
op it (o),,(p;:,t),,, rin it (rl).,(n;:,t)", ik it (I).,(k;:,t)". 

Hjirfoar haw ik sein dat oeral dêr' t e mooglik is de ek kin , op in pear leksika
lisearre gefallen nei. Oarsom is sa net , sjoch de foarbylden ûnder (26): 

(26) a. fan alLinnich del *e Frànske taal 
b. dat ik m eisin del *e iennichste wie 
c. fan krapoan del *e helt 
d. oer benammen del *e syntaksis 
e. mei inkel del *e lof ter hàn 

It liket derop dat e fonologyske easken stelt oan it gastwurd: dat moat mono
syllabysk wêze en utgean op in ploffer, yn myn dialekt teminsten. 19 It mono
syllabyske past goed by klitisearring. At dat as in prinsipeal fonologyske saak 
sjoen wurdt , dan leit it yn 'e reden dat in klitik soks dwaan kin . 

Al is der mei alle trije lidwurden e, in en it klitisearring anneks , dochs sprin-
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ge de gefallen fan preposysje en e denit; nei in preposysje mei yn 'e stavering 
foar de ek 'e brûkt wurde, net nei bgl. in pronomen personale. Faaks hinget 
soks gear mei de hege frekwinsje fan dy preposysjes en de20

, mar frekwinsje as 
ferklearring is it oppassen mei. Yn it Dutsk en Fränsk binne der gearraande 
foarmen fan preposysje mei it beskate lidwurd , net fan preposysje mei it ûn
beskate lidwurd. Mooglik spilet dêr dan de semantyk in rol. Foar it Frysk liket 
my dat utsletten te wêzen. Ik häld it derfoar dat de aparte klityske allomorf 
fan de, lichtwol yn kombinaasje mei de hege frekwinsje fan 'e monosyllabys
ke preposysjes, makket dat men bgl. yn e mear as in ienheid fielt as ik e. Dêr 
komt noch by dat yn en e diel utmeitsje fan ien en deselde konstituint, de PP, 
mar ik en e ta ferskillende konstituinten hearre. 21 

It sil klearrichheid hawwe dat ik gjin 'fonologyske ' regel oannimme wol dy't 
de ta e redusearret. Likemin hoege wy oan te nimmen dat bgl. yn e in leksikali
searre fraze is (sjoch ek hjirûnder). Der is in lidwurdallomorf e dy't altyd in 
gastwurd lofts sykje moat; dat lêste hoe ge wy der net by te sizzen omdat it 
folget Ut in algemiene restriksje op 'e bou fan it fonologyske wurd yn it Frysk: 
dat mei net mei in sjwa begjinne. De allomorf e stelt in pear fonologyske eas
ken oan it gastwurd : dat moat monosyllabysk wêze en op in ploffer utgean. In 
regel as (18) wiis ik dus öf; yn (19) soe 'nei preposysje' ferfongen wurde moat
te troch 'nei monosyllabysk wurd op ploffer'; wylst yn (21) 'Prep' troch de 
fariabele 'X ' ferfongen wurde moatte soe, en foar 'X' moatte dan noch de fo
nologyske kondysjes neamd wurde. 

Gastwurd en e meitsje in hechte , ûnferbrekbere ienheid ut dy't net troch in 
pauze iepenbrutsen wurde mei, ferl. 2.1: 

(27) a. oan e . .. muorre 
b. ·oan . . . e muorre 

Sagau't it lidwurd los komt te stean , is inkel de foarm de mooglik: 

(28) a. yn e mûle, de eagen, it hier 
b. 'yn e mûle, e eagen, it hier 

Likemin kin e oan it begjin fan in sin stean: 

(29) a. oan e muorre hinget in foto 
b. 'e muorre hinget in foto oan 
c. de muorre hinget in foto oan 

Dat is allegearre kreas sa't men it fan in net-subjektklitik ferwachtsje soe . It 
seit himsels dat it en in yn al dy posysjes al foarkomme kinne. 22 

Hinrichs klonkludearret op grûn fan sinnen lykas ûnder (30) dat it by zum 
om in inkele konstituint giet en net om 'e kombinaasje fan preposysje en kli
tik: 
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(30) a. ' vor dem und nach'm Essen 
b. • von dem und zum ArbeitspLatz 

Yn it Frysk ferwachtet men , utgeande fan 'e analyze dy' t ik hjirboppe jûn 
haw, dat de sinnen ûnder (31) allegearre grammatikaal binne , wat my ek sa 
liket te wêzen : 

(31) a. oan eenfan e muorre 
b . oan de en fan de muorre 
c. oan e en fan de muorre 
d . oan de en fan e muorre 
e. oan en fan e muorre23 

f. oan en fan de muorre 

In realisearring fan gastwurd plus e is net ferplichte , grif al hiel winskiik. Neist 
bgl. oan e komt oan de foar , neist op e op de [opta] . By op de is de Idl stimleas 
wurden (sjoch Visser (1988)) . Ut in fonetyske foarm as [üta] is net op te meit
sjen oft de Idl fan de dêr earst stimleas wurden is mei dêrnei degeminaasje of 
dat e him fêstmakke hat. It bestean fan sokke wikselfoarmen leit yn 'e reden , 
omdat de en e beide yn it leksikon opnommen binne. Oft it ferskil tusken op 
de en op e bgl. gearhinget mei in beskaat stylnivo, soe utsocht wurde moatte . 

3.3 Isal en Izal 

It pronomen personale fan 'e 3e ps . froulik (iental) nominatyf hjalhju hat in 
skreaune klityske allomorf se, sj. Hoekema (1984b). Yn fierwei it grutste part 
fan Fryslän is der in alternänsje tusken de foarmen sij en se; se is ek objektkli
tik neist har/harren. Sjoch de sinnen ûnder (32): 

(32) a. hjàlsij hat it dien 
b. wàt hat se dien? 
c. hjàlsij die it 
d. wat dlè se? 
e. ik ha hàr net sjoen 
f. ik ha se nèt sjoen 
g. se blnne der net 
h . blnne se der net? 

It nijsgjirrige no is de fonetyske realisearring fan 'e sekwinsje die se ut (32d) , 
ntl. [di.aza], fan ha se ut (32f) , ntl. [hEza] en fan binne se ut (32h) , ntl. 
[blnaza]. Yn 2.3 haw ik der al op wiisd dat yn it Frysk stimhawwende frikati
ven oan it oerflak inkel foarkomme oan it begjin fan in ûnbeklamme syllabe 
yn it fonologyske wurd , op in pear utsûnderingen nei nei in lange fokaal of in 
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twilûd of nei in syllabe mei in koarte fokaal dy' t utgiet op Ib/ , Id/, 11/ of Imf. De 
sjwa hàldt en draacht him, sa't oan (32h) bliken docht, as in lange fokaal; ferl. 
Trommelen (1983:18-23) foar evidinsje ut it Hollànsk dat de sjwa fonologysk 
sjoen in lange fokaal is. Foar guon foarbylden sjoch (33): 

(33) doaze , dize, elze , widze, blabze , tjemze 

Nei in lange fokaal kin ek wol in Isl foarkomme, yn 'e frjemde wurden op -aas
je, bgl. yntegraasje, en yn in àld lienwurd as faasje . Oan it oerflak kin nei in 
lange fokaal allyksa in [sJ foarkomme yn nasalearringsomkriten; dêrby moat 
de ûnderlizzende sekwinsje I-V:ns<JI oannommen wurde , bgl. yn Rinse en 
panse. Wy fine ek noch in [sJ yn 'e frjemde wurden op -ins , bgl. yntins, yn dy 
op -ansje , bgl. garansje en yn dy op -insje, bgl. pretinsje. 

Mar de hjirfoar neamde posysje is de iennichste posysje dêr't [z] foarkom
me kin. Dat yn sekwinsjes lykas kin se, woe se, helje se, foei se en naam se 
hieltyd in [z] realisearre wurde kin24

, wiist op it karakter fan fonologysk wurd 
fan gastwurd en klitikse. De realisearring fan bgl. sloech se , graaf se , en lies se, 
sjoch ek Van der Meer en De Graaf (1986:305/6) , kom ik noch op werom. 

Yn Van der Meer en De Graaf (1986:305) wurdt in assimilaasjeregel oan
nommen dy't de ûnderlizzende Isl fan se omset yn in [z] nei in wurd dat utgiet 
op in stimhawwend segmint. Se jouwe dy regel de neifolgjende foarm: 

(34) [s]~[z] I [ +voice] 
[ -plosive] 

Inkel se ûndergiet (34), sa't bliken docht oan (35): 

(35) a. krij Sije [kno!SE!<J] *[krE!ZE!<J] syn wein mar 
b. hy die soms [di.<Jsoms] ' [di.<Jzoms] sa raar 

In regel foar ien wurd is fansels uterst fertocht fanwegen in tekoart oan gene
ralisearring. Yn oansluting by 2.2 gean ik derfan ut dat der yn it leksikon pea
ren fan foarmen opslein binne: Ijal - Iz<JI en Ijöl - IZ<J/, en ek Iharl - IZ<J/. 

Ik gean ut fan in klityske foarm IZ<J/, dus mei in Izi oan it begjin. Dan hoege wy 
foar gàns gefallen gjin assimilaasje oan te nimmen. Mar IZ<JI komt fansels ek 
wolris oan it oerflak as [s<J]. Yn Visser (1988) haw ik in obstruintoanpassings
regel (OOR) postulearre dy't derfoar soarget dat obstruintekloften yn in fo
nologysk wurd ien binne wat [stim] oangiet. Dy regel arbeidet faak op mei EF 
en de frikatyf(oanpassings)regel (FOR). Yn 'e gefallen mei IZ<JI lykje beide 
regels ek in rol te spyljen. 

Wannear't IZ<JI nei in wurd op in ploffer komt, docht altyd de OOR syn 
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wurk, oft de ploffer no ûnderlizzend stimleas is of it troch EF wurden is, bgl. 
skop se [skops,,], hold se [ho:ts,,], dat se [dats,,], op se [ops,,] . 

Nei frikativen leit it oars. Wannear't dêr in koarte fokaal foar stiet , wurdt 
alles stimleas, bgl. straf se [strafs,,] , mis se [mIs,,]. Nei in lange fokaal hàldt /z/ 
syn stim en is de hiele obstruintekloft stimhawwend, bgl. graaf se [gra:vz,,], 
lies se [li. "z,,], sloech se [sluyz,,]. 

Dizze ferskillen soe ik ferklearje wolle ût 'e al earder neamde kondysje op 
frikativen dy't soarget dat de fonotaktysk ûnmarkearre struktueren oan it 
oerflak komme. Nei in koarte fokaal moat de hiele kloft wol stimleas wurde , 
nei in langen-ien wol stimhawwend , omdat de kloften wat [stim] oangiet gelyk 
wêze moatte. De regel fan EF kin dêr neat me ar oan feroarje . Dy wurket ien 
kear yn 'e postsyklyske leksikale komponint en pakt blynwei alle inkele ob
struinten oan. Wannear't dy obstruint yn in kloft stiet of komt te stean, lykas 
by klitisearring mei in konsonant-inisjeel klitik, dan moatte sokke kl of ten oan 
hiele algemiene fonologyske betingsten foldwaan en fangefolgen by need 
oanpast wurde. Foar yn it fonologyske wurd stel ik oanpassingsregels ût dy't 
op 'en nausten gearhingje mei fonotaktyske restriksjes. 

By de ploffers is der net in fonotaktyske restriksje op it foarkommen yn it 
fonologyske wurd, de stimleazen en -hawwenden komme yn alle posysjes 
foar. Dêrom hoecht by in wurd op in ploffer nei klitisearring it effekt fan EF 
ek net ûngedien makke te wurden om in fonotaktysk ûnmarkearre struktuer 
te krijen: it risseltaat is dan in stimleaze kloft , omdat de hiele kloft kwa stim 
fansels al gelyk wêze moat. 

Van der Meer en De Graaf (1986:305) nimme oan dat foarmen lykas graaf 
se en lies se op 'e iene of oare wize relikten binne ût it frij resinte ferline, doe't 
it Frysk noch stimhawwende finale ploffers en rûzers hàn hawwe moat: 'It 
seems then that forms like [gra:v] in [gra:v z,,] are historical relics that have 
been retained , for whatever reason , before se' . It liket my dan better ta , en 
syngroan ek te ferdigenjen, om oan te nimmen dat /gra :vz,,/ as gehiel yn it 
leksikon stiet. Ik leau lykswols dat de analyze mei de kondysje op 'e frikativen 
in ridlik generalisearjende oplossing jout en dêrom de pree hat. Boppedat, de 
frikatyfregel moat der so wie so al wêze , sjoch 2.3. 

De frikatyfregel kin ek segminten oanpakke dy't ûnderlizzend stimleas bin
ne , lykas yn (36): 

(36) a. sa kin gjin mins se [me:z,,] hast sjen 
b. sa kin Rins se [re:z,,] hast net sjen 

Sokke gefallen pleitsje neffens my ek foar in oplossing mei de frikatyfregel. 
De oanpassingsregels hawwe itselde effekt as in assimilaasjeregel; der 

hoecht gjin rjochting en effekt op stimspesifikaasje by oanjûn te wurden, dat 
se kinne hiel algemien formulearre wurde. At de assimilaasjeregels, sa' t ik yn 
Visser (1988) oannommen haw, allegear regressyf binne , dan hoecht dêrby ek 
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neat oer rjochting sein te wurden ; nei alle gedachten kin wat se dogge ek hiel 
algemien formule arre wurde. Ik sil hjir net besykje om de oanpassingsregels 
te formalisearjen. 

In fraach is hoe't de obstruint- en frikatyfoanpassingsregel neffens inoar 
oardere wurde moatte.1t soe wêze kinne dat dy oardering ut in algemien prin
sipe folgje koe, ntl. it Elsewhere Principle, dat seit dat de spesifike regel foar 
de algemiene komt. En it is sa: elke frikatyf is in obstruint, mar net oarsom. 
Dan moat lykswols de kontekst fan 'e spesifike regel yn dy fan 'e algemiene 
befette wêze en by de OOR en de FOR is dat net sa: de FOR wurket op frika
tiven nei in lange fokaal of twilûd , de OOR op obstruintekloften yn it alge
mien, mei dy restriksje dat oan 'e frikatyf in koarte fokaal foaröf gean moat. 
De regels bite inoar dus net. Dat ik yn (37) de FOR foar de OOR set haw, 
docht dus gjin litspraak oer oardering. 

(37) 

leksikon: 
ûnderl. f. /ho:dJ /mIs/ /li.gz/ /gra:v/ /dru:y/ 
syllbif. ( )" ( )" ( )" ( )" ( )" 
EF s s f x 

syntaksis: 
klitis. ( Zg)w ( Zg)w ( Zg)w ( Zg)w ( Zg)w 
FOR z v y 
OOR s s 
degem. 0 0 
fon. foarm [ho:tsg] [mIsg] [Ji.ng] [gra:vzg] [ dru:yzg] 

FOR en OOR fuorje beide degeminaasje. Sokke regels kinne earst hiel let 
yn 'e öflieding harwurk dwaan, nei de 'gewoane' fonologyske regels dêr't se it 
effekt faak wer fan öfbrekke. Wannear' t wy fan /Sg/ as ûnderlizzende foarm 
utgean soenen, koe de OOR by de earste 2 fbb. fan (37) mist wurde ; by de 
lêste 3 fbb. wie er dan al nedich , lykas ek de FOR, om net bgl. *[li.gsg] en 
*[gra:fsg] te krijen; dan soenen de FOR en de OOR yntrinsyk oardere wêze 
lykas yn (37), in op himsels net djoere oplossing. Mei /Sg/ kin dus net ien regel 
'besparre' wurde yn 'e öflieding. Omdat FOR en OOR dochs al oannommen 
wurde moatte , is der neffens my gjin beswier tsjin /Zg/ en in öflieding lykas 
(37). 

At wy derfan litgeane dat /Zg/ yn it leksikon stiet , nimme wy ûnderlizzend in 
/zi oan oan it begjin fan in wurd. Dat giet tsjin 'e fonologyske wurdstruktuer 
fan it Frysk yn. Nei de njonkenskikkende bynwurden mar, want, en , oten dat 
komt de foarm [Sg], ek at mar as [ma] utsprutsen wurdt, wylst en altyd op in 
stimhawwend segmint utgiet. Oan it begjin fan in sin komt inkel [Sg] foar. 
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Moatte der dan twa klitikallomorfen oannommen wurde, in proklitysk /s~/ en 
in enklitysk /z~/? My tinkt, soks is net nedich. In selsstannich wurd begiint yn 
it Frysk nea mei in [Z].25 Sagau't Iz~/ op 'e topic-posysje fan 'e sin komt te 
stean, in mooglikheid dy't it allinnich as subjektklitik hat, wurdt it oanpast 
oan 'e kanonike struktuer fan it fonologyske wurd en krijt it in [slo 

Riemersma (1979:98, no at 44) seit lykswols dat de realisearring [maz~] him 
like eigen is as [mas~]. En yndie, wat hjirboppe stiet, is in part fan it ferhaal; 
hjir liket nt1. in subjekt-objekt asymmetry te bestean. Ferlykje de sinnen ûn
der (38): 

(38) a. se [s~] djipje op, se [s~] oarderje en se [s~] beskriuwe 
b. ik wol se [z~] opdjipje, se [z~] oarderje en se [z~] beskriuwe 
c. dat ik se [s~] opdjipje, se [z~] oarderje en se [z~] beskriuwe wol 
d. hy hat alle toponimen sammele en, at it heal koe, se [z~] lokali

searre 

Yn (38a) stiet se op 'e reguliere subjektsposysje oan it begiin fan koärdinearre 
sinnen, dêr't it inkeld as [s~] realisearre wurde kin, omdat en net as gastwurd 
fungearje mei. Yn (38b-d) giet it om se as objektklitik yn koärdinearre sinnen. 
Yn (38c) wurdt ik se ta [Iks~] troch de OOR, mar yn 'e oare posysjes, nei in 
skoft (kommaskoft) en in tuskensin, wurdt de ûnderlizzende foarm /z~/ net 
oantaast. As objektklitik kin se, realisearre as [z~], ek foaroan yn 'e sin stean, 
at it ynbêde is yn in sin of nominale ynfinityf26

: 

(39) a. se [z~] opdjipje, se [z~] oarderje en se [z~] beskriuwe, dat wol er 
b. se [z~] lokalisearje is it slimste wurk 

Foar in mooglike ferklearring fan dit foarkommen fan /z~/ moat neffens my in 
berop dien wurde op 'e syntaksis. Myn utgongspunt hat west dat klitisearring 
yn it Frysk in saak fan fonology is en dêr kin ek foar it meastepart fan 'e gefal
len oan fêstholden wurde, liket my ta, mar foar objektklitiks komt men der 
net mei inkel en allinnich in fonologyske ferklearring . Dêr liket it syntaktyske 
plak fan it klitik yn 'e ferklearring behelle wurde te moatten. 27 

Foar it Hollànsk wurdt wol oannommen dat it objektklitik yn 'e lof ter peri
fery fan 'e V-projeksje in plak krijt, sjoch bg1. Berendsen (1983) en Weerman 
(1985). De lêste achtet it reedlik om oan te nimmen dat in objektklitik de nei
folgiende skaaimerken hat: a) it absorbearret de kasus dy't V tawiist; b) it stiet 
yn in net-argumintsposysje; c) it c-kommandearret de 'gewoane' objektspo
sysje yn 'e minimale maksimale projeksje dêr' t beide yn sitte. It mei dus de 
maksimale projeksje dêr't it yn sit net ut, m.o.w. mei net topikalisearre wur
de; wat nammers y.f.m. it kontrastaksint op fonologyske grûnen al ûnmooglik 
is. Lit us dit foar it Frysk oernimme. 

It soe no sa wêze kinne dat in objektklitik sa'n nauwe bàn mei it tiidwurd hat 
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dat it sûnder in gastwurd oan 'e lof ter kant in fonologyske foarm hàlde kin as 
soe it gastwurd der al wêze. Yn (38) en (39) komt it objektklitik net los yn 'e 
topic-posysje, want it komt net bûten it direkte berik fan it tiidwurd, mar 
bliuwt ynbêde yn S of de nominale ynfinityf, al is it ferskil oan it oerflak net 
waar te nimmen. Sa besköge geane sokke sinnen net yn tsjin Van Bart en 
Kerstens (1985:351) dy't uthàlde dat subjektklitiks de iennichste sindielen 
binne dy' t yn 'e topic-posysje ûnbeklamme bliuwe kinne. 

As in wier objektklitik kin /Zg/ net op 'e topic-posysje ferskine, sjoch (40): 

(40) *him help ik wol wer, mar se help ik net wer 

By koärdinearre S'en kin Izg/ al nei in bynwurd komme te stean , sjoch (41): 

(41) ik wol se wol wer helpe enlmar se net wer liene 

Inkel ut it earste konjunkt kin in objekt topikalisearre wurde: 

(42) har wol ik wol wer helpe en/mar se net wer liene 

Mei Koster (1985) kjnne wy foar (41) lichtwol de sterk fersimpele struktuer 
(43) oannimme: 

(43) ~ ikj wolj tj [, se wol wer tJJ 

l! en/mar S L VP se net wer ti liene l 

Yn (43) stiet se net yn 'e topic-posysje, mar bliuwt yn 'e VP , ek wannear't 
en/mar der fuort foar stiet. Dêr liket de mooglikheid fan [Zg] mei ferklearre te 
wêzen. 

Izg/ yn (38b , d), (39) en (41), foar safier't it net in gastwurd lofts hat , soe 'k 
beskögje wolle as in soarte fan 'fonologysk affiks op öfstàn'. Dat se dat as sub
jektklitik ek wêze liket te kinnen , is te sjen oan (44): ' 

(44) a. dat hie se [hi.ng] net dwaan moatten 
b. dat hie .. . se [Zg] net dwaan moatten 
c. dat hie , tinkt my, se [Zg] net dwaan moatten 

Oare subjektklitiks kinne net troch in pauze of in tuskensin fan it gastwurd 
skaat wurde , /Zg/ al. Is dat in eigenskip fan /Zg/ dêr't fierders neat fan te sizzen 
faIt? 

Al sokke gefallen lykje my ekstra evidinsje te wêzen foar it oannimmen fan 
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/z';)/ as ûnderlizzende foarm. Hoe 't de gefallen ûnder (38), (39) en (41) mei 
/s';)/ of te lieden wienen sûnder in ad hoc regel dy' t de /s/ ta [z] makket, is my 
net dudlik. Men soe ek fan twa allomorfen utgean kinne: /s';)/ as subjekt- , /z';)/ 
as objektklitik, wat by de pronomina personale utsoarte me ar foarkomt, bgl. 
er en em, k en mi. Men krige dan de pearen hja/hju/sij - se en har (ren) - ze. 
At it lykswols mei ien foarm /z';)/ en in pear generalisearjende fonologyske 
(oanpassings)regels ta kin, liket my dat foarearst de bêste oplossing ta. 

Ik leau yn alle gefallen net dat dizze gefallen fan /z';)/ de earder neamde 
wurdstruktuerkondysje fan it Frysk skeine. Dit besykjen ta ferklearring giet 
mei pine en muoite , mar ik kin it op dit pas net better. Befredigjend is alles 
sûnder mis noch net. 

Foar dit stik bin ik alhiel op myn eigen dialekt te seil gongen. By neifreegjen 
hat my bliken dien dat myn oardielen en dy fan oare 'native speakers' aardich 
mei-inoar strike. Fan lju dy' t net ut myn dialekthoeke komme , haw ik fernom
men dat se de realisearring [z';)] op 'e foar myn riddenaasje krusiale plakken 
yn (38) , (39), (41) en (44) net hiem hawwe. It liket derop dat yn myn dialekt 
de oarspronklike foarm /s';)/, nei alle gedachten omdat dy sa faak enklitysk as 
[z';)] foarkomt, werynterpretearre is as /z';)/ ; ferl. wat yn 2.3 oer it ûntstean fan 
der (njonken er) sein is. Yn oare dialekten is de ûnderlizzende foarm noch 
altyd /s';)/. My tinkt , ik haw genoch mooglikheden oanjûn om mei /s';)/ en de 
oanpassingsregels ek de goede oerflaktefoarmen te krijen. 

3.4 Dookje en stookj~8 

It persoanlik foarnamwurd fan 'e 2e persoan nominatyf iental do/dû hat nef
fens de grammatika's en wurdboeken29 in enklityske foarm -sto/-stû dy't fier
der redusearre wurde kin ta -ste en -st, sjoch Tiersma (1985:62). De fleksje
utgong fan 'e 2e ps. sg. is -st. Sjoch de sinnen ûnder (45): 

(45) a. do meist mei 
' sto meist mei 
meisto/meiste/meist mei 

• meist do mei 

b. do rinst hurd 
'sto rinst hurd 
rinsto/rinste/rinst hurd 

• rinst do hurd 

By dizze tiidwurdsfoarmen soe -sta troch de yn Visser (1988) besprutsen oan
passing fan 'e d-funksjewurden fan do oflaat wurde kinne , sjoch (46): 
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(46) IrInsti Imaïstl 

klitisearring 
d-oanpassing 
degeminaasje 
nasalearring 
fon. foarm 

( do:)w ( do:)w 
t t 

o o 
Ï 

[rÎsto: ] [maïsto:] 

De foarm [maïst::>] soe öflaat wurde kinne ut Imaïstd::>/, omdat Id::>1 as in swak
ke foarm fan Ido:1 foarkomt; [maïst] soe dan lykswols ut in fierdere ferswak
king fan [maïst::>] ferklearre wurde moatte , omdat neist Id::>1 net in fierder re
dusearre foarm Idl bestiet. Sa'n reduksje-analyze liket my oars net sa oannim
lik ta: ik bin der oant no ta hieltyd fan utgongen dat in klitik syn sjwa net fer
liest , dat k bgl. in aparte foarm is neist ek. 30 

De analyze ûnder (46) liket ek net opgean te kinnen foar de gefallen fan 
wurden dy't in ynbêde sin ynliede plus in subjekt fan 'e 2e ps. sg. Yn it Frysk 
hawwe dy ferbinende wurden ferplichte in 'konjunksjemorfeem' by har, ntl. 
dat , oft of t;31 dêrfan kinne dat en oft ek as los bynwurd foarkomme. Guon 
fan 'e bynwurdlik te brûken wurden geane al op -t ut, bgl. wat, mar omreden 
fan 'e generalisaasje gean ik derfan ut dat dy dochs in konjunksje-t krije, dy't 
troch degeminaasje net te hearren is . Sa net, wat oft kin ek hiel skoan in yn
bêde sin ynliede. De neifolgjende sinnen jouwe in byld fan it gebrûk: 

(47) a. doe kaam er/it 
' doet kaam er/it 
doet er/it kaam 

' doe er/it kaam 

b. wêrom hat er dat dien 
' wêromtlwêrom oft hat er dat dien 
wêromtlwêrom oft er dat dien hat 

' wêrom er dat dien hat 

c. neidatlneit er dat dien hat 
'nei er dat dien hat 

d . nei dat dien te hawwen 
' neidatlneit dat dien te hawwen 

tloftldat lykje my de oantsjutters c.q . ynstansjaasje ta fan 'e finite tempus 
yn 'e INFL-posysje yn Comp.32 Wannear' t der Verb Second is, beset it finite 
tiidwurd dy posysje en is bgl. tnet mooglik , sj och (47 a-c) . Dat suggerearret in 
nauwe ban tusken INFL en de fleksje-utgong fan it tiidwurd en in positive 
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korrelaasje tusken finitens en bgl. t , sjoch (47d) hjirboppe en (48): 

(48) a. ' ik wit net hoet er dat dien hat en wêromt 
b. ik wit net hoet er dat dien hat en wêrom 
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Yn .Ferslach (1985) slacht Reuland de neifolgjende struktuer foar de byn
wurdposysje foar: 

(49) C" 

~ 
Spec C' 

I r---------
om Comp S 
foar I 
doe rtl dy oft 
sa t 
ensfh. 

C" stiet foar de 'älde' noasje S-bar, de maksimale projeksje fan it haad Comp, 
dêr' t S in komplemint fan is. Comp is op sa'n foet in kategory fan it sI ach XO 
mei in projeksje lykas de oare kategoryen , bgl. NP, ferl. ek De Haan en Weer
man (1985). Fierder wurdt derfan ótgongen dat der in relaasje fan kongruinsje 
bestiet tusken de spesifisearder en it haad , yn (49) tusken Spec en Comp. Y n it 
Frysk wurdt dit ótdrukt meidat Spec en Co mp ien wurd foarmje. Reuland 
nimt oan dat sa'n wurdelemint ek as gehiel tsjinst dwaan kin om Comp te be
setten, dan bliuwt de Spec-posysje frij foar wh-ferpleatsing. Dat as mooglik
heid om sinnen mei twa fraachwurden ferklearje te kinnen , sj. Hiemstra 
(1985). Yn alle gefallen is der kongruinsje tusken it bynwurdlik te brûken 
wurd en de bynwurdfoarmer. 33 34 

No soe men ferwachtsje dat do/dû oan in bynwurd klitisearje koe , lykas yn 
(50): 

(50) 

klitisearring 
d-oanpassing 
degeminaasje 
fon. foarm 

/dit/ 

( do:)w 
t 

o 
' [dito :] 

/V':Jt/ 

( do:)w 
t 

o 
' [v':Jto :] 

/naitl 

( do :)w 
t 

o 
' [naito :] 

Sa'n öflieding smyt lykswols wat ûngrammatikaals op; de grammatikale foar-
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men binne [disto:], [v::>sto:] en [naisto:] , dy't , lykas de foarmen ûnder (46) , de 
njonkenfoarmen [distg/dist] , [v::>stg/v::>st] en [naistg/naist] hawwe. 

It liket oannimlik dat doldû net streekrjocht klitisearret oan it bynwurd, 
mar dat earst de fleksje-utgong fan 'e 2e ps. sg. as in suffiks oan it bynwurd 
ferbûn wurdt, wat Sipma (1949:44) al opmurk. It dêrtroch foarme bynwurd 
mei -st kin doldûlde dan wer oan klitisearje. Dat it hjir om 'e twadde persoan 
iental giet en net om 'e fonologyske foarm doldûlde, mei bliken dwaan oan it 
neifolgjende kontrast: 

(51) a. wanneartsto dat dochst , . 
b. ' wanneartsto en ik dat dogge , . 
c. wanneart do en ik dat dogge , . .. 

do en ik telle tegearre as meartal , sa't ek oan 'e tiidwurdsfoarm te sjen is . 
(51b) wiist ut dat de -st-bûging fan it bynwurd grammatikaal c.q. syntaktysk 
beskaat wurdt. 

Lykas it besetten fan 'e Comp-posysje mei datloftlt is it foarkommen fan -st 
oan in bynwurd bûn oan in finite sin: 

(52) a. ik wit net hoetsto dat dien hast en wêrom/*wêromtst 
b. ik bin grutter as do/*asto 
c. ik bin grutter asto/*as do bist 
d . hy , oars as do/*asto 
e. hy, oars as asto/*as do tochtst 

Hjirfoar haw ik oannommen dat yn it trio [maisto:/maistg/maist] de twadde in 
klityske foarm fan doldû, nt!. Idg/, befettet en dat de tredde net ut in fierdere 
ferswakking fan 'e twadde ûntstien is. Wy hawwe sjoen dat de bûgde bynwur
den mei de utgong fan 'e 2e ps. sg . oan it oerflak ek foarmen mei -stol-stel-st 
hawwe. 

De foarm mei -st is ien mei suver en allinnich de utgong fan 'e 2e ps. sg. Yn 
it Frysk kin nt!. yn net-ymperative sinnen mei in bûgde tiidwurdsfoarm fan 'e 
2e ps. sg. it subjekt, yn 'e foarm fan it pronomen personale doldû, weilitten 
wurde. In sin lykas 

(53) meist mei 

is ambigu en kin in befestigjende en in fraachynterpretaasje krije. Hy kin oan
folie wurde ta : 

(54) a. do meist mei 
b. meisto mei 
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Sagau't it subjekt beklamme wurde moat , is in foarm lykas dy ûnder (53) ûn
mooglik en moat do/dû derby. In selde soarte fan ferskynsel komt , mar dan 
folle algemiener, foar yn 'e Romaanske talen . It Avoid Pronoun Principle 
foarseit dat in pronomen weilitten wurdt, sagau't dat mar kin . It is oan te nim
men dat dy mooglikheid fan it Frysk gearhinget mei it feit dat it ferbale suffiks 
-st unyk oan 'e 2e ps. sg. heart. 35 Mei in tiidwurdsfoarm op -st is de betsjutting 
fan it subjekt wat persoan en tal oangiet werom te finen en omdat in subjekt 
fan 'e 2e ps. sg. altyd troch in net foar slachte spesifisearre persoanlik foar
namwurd utdrukt wurdt , is mear ek net nedich. In tiidwurdsfoarm op -e soe 
foar it weromfinen fan it subjekt ta grutte ambiguiteit liede . 

Dat der sûnder do/dû dochs in subjekt wêze moat , is te sjen oan sinnen lykas 
dy ûnder (55) : 

(55) a. skammest dy dea 
b. switst dy oan wetter 

Dêryn moat it anafoaryske elemint dy bûn wurde troch in antesedint yn syn 
regearjende kategory (=S) . In subjektsspoar soe dat dwaan kinne . Yn dy sin
nen is it ferpleatste subjekt, dêr't it spoar ko-yndisearre mei wêze moat , lyks
wols net te 'sjen' . Men kin it bêste utgean fan in fonetysk net waar te nimmen 
besetting fan 'e subjektsposysje , dy't yn dizze net-ynbêde sinnen - wannear' t 
men net foar de fraachynterpretaasje kiest - troch ferpleatsing yn Co mp 
kommen is . Besjoch de struktueren foar sin (53) ûnder (56): 

(56) a. [C" [Spec subjJ 
b. [C" [Spec 0 ] 

[C' [Co mp meistj ] [S [NP ti ][VP mei tJ]]] 
[C' [Comp meistj ] [S [NP subjJ[VP mei tJ]]] 

PRO of pro moat dan it subjekt wêze. PRO mei net re ge arre wurde wat yn 
(56) al bart, dat dan bliuwt pro oer, dat de neifolgjende eigenskippen hat: a) it 
is fan 'e kategory [+pronominaal , -anafoar] ; b) it wurdt regearre troch AGR 
(yn INFL yn Comp) ; c) it krijt nominatyf-kasus fan AGR. pro is dus in lege 
pronominale NP mei in ynhäld dy't folslein be skaat wurdt troch in regearjend 
AGR-elemint dat de pronominale skaaimerken tal , persoan en slachte befet
tet en dus allyksa fan 'e kategory [+N, -V] is. Yn neifolging fan û.o. Bennis/ 
Haegeman (1984) gean ik fan dizze (werskriuw)regels ut: 

(57) Co mp ~ XP - INFL 
INFL ~ ±Tense - AGR 
AGR ~ [+N, -V], [atal , Bpersoan, yslachte] 

It Frysk is yn it gefal fan 'e 2e ps. sg. in saneamde pro-drop taal. De pro-drop 
parameter wurdt troch Bennis/Haegeman (1984:44) globaal sa formulearre: 
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(58) pro-drop parameter 

a language allows pro in argument position if the pronominal pro
perties of pro are properly determined by the governor of pro 

Mei (58) is it te ferklearjen dat yn ynbêde sinnen Comp mei -st bûgd wurde 
moat , wylst -st ek al oan it finite tiidwurd sit. It finite tiidwurd kin pro inkel 
regearje , at it yn Comp stiet en dêr kin it yn in ynbêde sin net hinne ferpleatst 
wurde. Comp soe lykswols sûnder -st net spesifyk genöch wêze wat de prono
minale eigenskippen oangiet. In sin lykas 

(59) ' ik hoopje [dat pro ek komst] 

is dêrom ûngrammatikaal. 
pro-drop komt foaral foar yn talen mei in ryk ynfleksjoneel systeem. It 

Frysk brûkt it dus op in beskieden skaal, inkel yn ien gefal, ferl. Bayer (1984) 
foar in soartgelikens ferskynsel yn it Beiersk. It Frysk kin pro as subjekt haw
we, wannear't Comp sa mei ynfleksjonele eleminten ferrike wurdt dat de refe
rinsjele pronominale eigenskippen fan it regearre lege elemint weromfûn 
wurde kinne. Der is dan in keatling fan kongruinsje tusken de posysje fan it 
finite tiidwurd , de subjektsposysje en de Comp-posysje. It ferbinende prono
minale skaaimerk is [2e ps., -pl.]. It seit himsels dat sa'n relaasje allinnich mar 
yn finite sinnen bestean kin , omdat [+ AGR] [Hense] ûnderstelt. 

Wy kinne neffens my sûnder beswier de ferskynsels yn woartel- en ynbêde 
sinnen ûnder itselde beflappe. By de gefallen fan in finyt tiidwurd of in byn
wurd mei it fleksjesuffiks -st kin pro as subjekt fan in sin ferskine. Wannear't it 
leksikale subjekt derby moat , kin dat gewoan , ek yn 'e öfswakke foarm mei 
sjwa36

; oars as yn 'e gefallen fan in bynwurd dêr't in subjektklitik him oan fêst
makke hat dat der in fêste, leksikale kombinaasje ûntstien is (sj . 3.5). Dat is 
net sa nuver, omdat gewoanwei yn in sin mei in fleksjesuffiks op it tiidwurd in 
leksikaal subjekt ek mooglik is. In subjektklitik häldt in argumintsposysje be
set, in fleksjesuffiks net. Mei rjocht kin men yn 'e gefallen fan in bynwurd mei 
-st prate fan in bûgde Comp. 

De fraach nei de öflieding fan 'e fonetyske foarm fan it bûgde bynwurd moat 
no noch behannele wurde. 

Utgeande fan (49) liket it my it bêste ta en nim oan dat Spec en Co mp syn
taktysk aparte eleminten binne en fia klitisearring ien fonologysk wurd 
foarmje. Fan 'e Comp-wurden kinne dat en oft ek as inkel bynwurd foarkom
me , wat by t omreden fan 'e fonologyske foarm fansels net mooglik is. Oan 
sûnt dat [suntat] ' [sundat] is dy klitisearring öf te sjen oan 'e fonetyske 
foarm .37 Hoewol't ik der yn dit stik fan titgongen bin dat fleksje , wat de morfo-
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logy oangiet , leksikaal beregele wurdt , liket my foar dizze -st-bûging in we
romgean nei it leksikon net winsklik ta. Merk op dat -st hjir net fêstmakke 
wurdt oan in elemint fan 'e kategory V , dêr't it foar subkategorisearre is, mar 
oan Comp. Dizze -st-bûging is dêrmei in suver syntaktyske saak. Besjoch yn 
dit ferban ek de neifolgjende koördinaasjefeiten38

: 

(60) a . kinst noch meist mei 
' kin noch mei st mei 

b. hoetst en wêromtst dat dochst 
hoe en wêromtst dat doch st 

It patroan yn (59a) is te ferwachtsjen by fonologysk ûnselsstannige suffiksen, 
(59b) wiist ut dat -st oan Comp mear in 'syntaktysk suffiks' is, dat in gans los
sere ban mei Comp hat as mei V yn (59a). Fanwegen de fonologyske foarm 
moat -st fansels wol gearrane mei it wurd yn Comp. 

In probleem wurdt dan hoe't de bynwurdlik te brûken wurden guon ein
konsonanten kwytreitsje. Foar watt kin in berop dien wurde op degeminaasje, 
in suver fonologysk proses. Foar wêrt [VE:t] liket in berop dien wurde te moat
ten op in regel fan r-deleesje . Sa'n ferplichte syklyske regel is der en liedt bg\. 
de fonetyske foarmen foar lear+ ten lear+ st of. Foar wêrtst [WE:St] moat der in 
regel fan t-deleesje oannommen wurde ; men tinkt dan daliks oan Hoekstra 
(1985) syn syklyske regel dy't in t delearret foar de suffiksinisjele sekwinsje -st. 
Merk op dat de r fan wêr earst delearre wêze moat foar de t yn wêrt, wol dy 
regel fan t-deleesje tapast wurde kinne . 

De syklyske regels kinne yn dit stadium fan 'e derivaasje net mear wurkje, 
mar wy moatte al dy r en t kwyt. Der liket yn it Frysk in algemien ferbod te 
wêzen op it foarkommen fan in r foar in dentaal yn it fonologyske wurd. Yn 'e 
ûnderlizzende foarm komt in r net yn dy posysje foar. No soe men oannimme 

'·kinne dat dy fonotaktyske restriksje ek 'korrizjearjende' krêft hat en yn se
kwinsjes fan r + dentaal dy' t ûntsteane yn it fonologyske wurd de r delearret. 
By klitisearring komt dat wol foar , bgl . ferlear der [f~lI.~drJ. Sa soe wêrt [VE:t] 
ek analysearre wurde kinne. 39 

In soartgelikense analyze is foar de t foar -st net te jaan. De sekwinsje Vtst is 
net ferbean yn it Frysk, fer\. (do) fytst, kwitst, swetst , batst. Ik soe dêrom 
foarslaan wolle om oan te nimmen dat by sa'n dudlik gefal fan Comp-bûging 
as hjirre de syklyske regel fan t-deleesje ek bûten de syklyske komponint 
wurkje mei , at fansels oan 'e strukturele beskriuwing foldien wurdt. Soks wie 
alhiel gjin probleem, wannear't de komponinten inkel beskoge waarden as 
tapassingsdomeinen foar regels ; ien en deselde regel koe dan syklysk operear
je yn 'e syklyske , postsyklysk leksikaal yn 'e postsyklysk leksikale en postlek
sikaal yn 'e postleksikale komponint. Ik bin der lykswols fan utgongen dat 
komponint en slach regels mei-inoar gearhingje , wat my foar in goede regelty
pology ek it bêste taliket. Dêrom sit ik mei dizze t-deleesje. Myn foarslach is 
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net wat jo neame in elegante oplossing, mar ik wit op dit stuit (wer) net in 
betteren-ien. 

Oan in mei -st bûgd bynwurd kin it pronomen Ido:1 klitisearje. Yn 'e gefallen 
fan 'e klitiks Id'Jl en Idil ferwachtet men , lykas by de d-funksjewurden (Visser 
(1988)) klitisearring en dus nei degeminaasje in foarm mei [t), bgl. [dast'J] en 
[dasti]. Dy foarmen kinne gjin klam drage op it lêste di el. De foarm/do:1 kin al 
beklamme wurde en men soe no ferwachtsje dat der ek foarmen mei [d] 
mooglik wêze soenen, bgl. [dazdo:]. Sokke foarmen no komme net foar, de 
foarm [dasto :] is ferplichte. 

Dat soe men ferklearje kinne Ut it feit dat de frekwinte sekwinsjes bynwurdl 
Vf + st + doldû/de weranalysearre binne as bynwurdlVf + sto/stû/ste, dat 
-stol-stûl-ste as de enklityske foarm fan doldûlde opfette wurdt , sj. dêrfoar 
Tiersma (1985 :62) . De fêste utdrukking dookje en stookje soe dêrop wize kin
ne . 

Alle d-funksjewurden wurde lykswols nei in Vf of in bynwurd op -st mei in 
[tl realisearre , dat der is dochs wat fan in generalisaasje te meitsjen en wy hoe
ge net inkel Ido:1 as ferplichte klitysk nei -st te beneamen. Merk op dat -st 
utgiet op in persoansfoarm-t dy't Gussenhoven (1985:190/1) in geunstige fak
tor foar dit slach klitisearring neamt. De foarm [do:] is bgl. al mooglik yn ym
peratyfkonstruksjes , sa't bliken docht oan: 

(61) pak dó [pagdo:] [pakto :] ek ris mei oan 

It beneamen fan 'e d-funksjewurden as ferplichte klitysk nei -st is dus de priis 
dy't betelle wurde moat foar de hjir utstelde analyze. Ik bin fan betinken dat 
dy analyze dy priis wol wurdich is. 

3.5 Underskikkend bynwurd + klitik 

Der binne kombinaasjes fan ûnderskikkend bynwurd plus konsonantinisjeel 
klitik dat de t fan it bynwurd net mear oanwêzich is. Dêrneist binne ek altyd de 
folle foarmen fan it bynwurd plus it klityske elemint mooglik. Op skrift sil 
men sokke foarmen komselden sjen, nei alle gedachten omdat se as 'ynfor
meel' oanfield wurde. Lit us it ferskynsel yllustrearje oan 'e han fan it byn
wurd dat; itselde jildt foar it bynwurd oft, foar de betreklike foarnamwurden 
dat en dyt , foar it freegjend/betreklik foarnamwurd wat, foar de bywurdlike 
bynwurden doet en sat en foar it bynwurd at. 

(62) a. dat ik [datIk] 
dat wij [dadVEi] 
datjim [datjlm] 
dat jo [dat jo:] 

b . dat ek 
dat we/wi 
datjem 
datje 

c. *datk 
*daw 
*datjm 
*daj 

d. dak 
daweldawi 
dajm 
daje 



In pear klitisearringsferskynsels yn it Frysk 207 

Yn 'e foarmen ûnder (62d) wurdt yn dialekten mei foar dat de fonetyske 
foarm [d::>t] hieltyd in [::>] realisearre , wat derop wiist dat se ut 'e folle foarmen 
mei [d::>t] ûntstien wêze moatte , omdat dy [:J] dan net mear foar in dentaal 
stiet. 

It liket my sa te wêzen dat dit 'gearranen' inkel foarkomt by foarmen fan ien 
syllabe en net by langere bynwurden , wat goed by klitisearring past. Mar dat 
allinnich is noch in te rûge ûnderskieding. It giet hjir foaral om wat ik mar 
neam 'wiere' bynwurden, dy' t selsstannich de Comp-posysje besette kinne , 
ntl. dat en aft. De foarmen dy't har dêrby oanslute, moatte monosyllabysk 
wêze. Van Haeringen (1949) en (1962), Goeman (1980) en Booij (1985) jou
we fan oare talen ek prinsepeal sokke 'wiere' bynwurden. 

Omdat it hjir giet om klityske foarmen, soe men ferwachtsje dat de foarmen 
ûnder (62a) - ik lit ik der earst eefkes bûten - dy't mei de folle fokaal be
klamme wurde kinne, net as 'gearraand' foarkomme kinne. Foar my kinne de 
foarmen dawij , dajim, dajà der op troch , en binne de foarmen awij , ajim en 
ajà folslein grammatikaal, al binne se net gewoan; mar foarmen lykas dywij , 
doejim en wajà binne by my ûngrammatikaal, dat it ferskil tusken 'wiere' byn
wurden en bynwurdlik brûkte wurden liket him hjir te oppenearjen. It pro
bleem is dan hoe ' t wy mei in foarm as dawij oan moatte. Omdat it mar om in 
pear foarmen giet, is der neffens my net folle beswier tsjin om dy as leksikali
searre te beskögjen. Dat de 'wiere' bynwurden har wat dit oanbelanget oars 
hälde en drage as de 'ynsidintele', wiist derop dat it hjir om in wier Comp
ferskynsel giet dêr' t foaral Comp-wurden oan meidwaan kinne. 

Earder haw ik al opmurken dat it feit fan 'e [:J] yn bgl. daje derop wiist dat 
dy foarm diagroan fan datje öflaat is. Mar, hoe sit dat syngroan? Van der Meer 
en De Graaf (1986:316/7) merke op dat de regel beheind is ta in pear wurden 
dy't op /t/ litgeane en dat dy /t! 'is apparently only regularly dropped before [j, 
k, w]'. Letter spesifisearje se dat ta ' the weak forms of the personal pronouns 
ik, je, we, jim(me)'. It is sa datje en we seIs al swakke foarmen binne . It soe 
dan dus al wer om in fonologysk proses gean dat tige beheind is yn syn wur
king. De oantsjutting 'personal pronouns' moat der perfoarst by , sa' t bliken 
docht oan (63) : 

(63) a. ajem net meidogge, dan. 
b. *ajem hûs frijkomt , dan .. . 

Sa'n fonologyske regel is neffens my op sa'n foet wer uterst fertocht om in grut 
tekoart oan generalisearjende krêft. Op syn heechst soe ik in relasjonele regel 
oannimme wolle fan rûchwei dizze foarm foar bgl. dat: 
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(64) k 

In regel as (64) seit net mear as dat Id:Jtl likegoed as bgl. Id:Jvil yn it leksikon 
opnommen is en dat de taalbrûker in relaasje tusken dy twa lizze kin. Id:JI en vi 
hingje oer en wer faninoar of. 

Sa'n analyze is fansels net sûnder problemen. Yn 3.4 bin ik derfan ótgongen 
dat wurden dy' t net ta de kategory bynwurd hearre , lykas bgl. it bynwurd doe 
en it oanwizend foarnamwurd dy, troch in Comp-wurd selektearre wurde kin
ne en dêr fonologysk mei gearrane kinne , dat wy bgl. de foarmen doet en dyt 
krije. Dy wurden kinne ek gearrane mei in klityske foarm, lykas yn doekldoe
wildoeje en dykldywildyje. Yn (64) haw ik oannommen dat sokke foarmen 
mei oan it oerflak gjin bynwurdlike t dy t ûnderlizzend ek net hawwe. 40 Dan 
hoecht der ek gjin regel fan t-deleesje pos tule arre te wurden. De fraach is 
hoe't dy kombinaasjes as bynwurdlik werom te kennen binne en net as 
gewoan bywurd of oanwizend foarnamwurd + klitik. Se hawwe nt!. itselde 
gebrûk as in gewoan bynwurd en moatte dus de hiele Comp besette en net 
inkel de Spec-posysje. Ik sjoch tenearsten gjin oare oplossing as dizze: sokke 
leksikale kombinaasjes binne opnommen mei de spesifikaasje 'bynwurd + 
klitik' . De kombinaasje bestiet ót in ûnselsstannich bynwurd , dat los net foar
komme kin , mei in klitik, wat ek bliken docht oan 'e neifolgjende koärdi
naasjefeiten: 

(65) a. hy frege owi en wawi woenen 
' hy frege 0 en wawi woenen 

b. hy frege oftwi en watwi woenen 
hy frege oft en watwi woenen 

Yn it begjin fan dit ûnderdiel haw ik sein dat it gong om 'e fêste kombinaasje 
fan in ûnderskikkend bynwurd plus in konsontinisjeel klitik. Yn (62) haw ik 
foarmen mei it fokaalinisjele iklek opnommen. Dat is mis. Van der Meer en 
De Graaf (1986 :317) jouwe foar dat ik 'four possible pronunciations' oan , 
'each of them , as it were , a point on a scale of decreasing formality: (1) [d:Jt 
Ik], (2) [d:Jt gk] , (3) [d:Jt k] , (4) [d:Jk)'. Der wurdt kleardernoch fan ótgongen 
dat IIkl yn 'e sin ferswakket ta [gk] en dan fierder ta [k] . It liket my lykswols 
better ta om oan te nimmen dat der trije allomorfen binne , nt!. ik , ek en k , dy 't 
alle trije ynsertearre wurde kinne. k is in foarm dy' t net selsstannich foarkom
me kin omdat er gjin fokaal befettet. Der moat dus in gastwurd fûn wurde. 

At k ót 'e rjochter kontekst fan (64) wei helle wurdt , häldt dat yn dat derfan 
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utgongen wurdt dat k nei elk bynwurd ynsertearre wurde kin. En dat liket ek 
sa te wêzen. Sa binne bg!. neik , meik , nook en wanneak wol mooglik , mar 
foarmen sûnder t fan nei, mei, no en wannear mei we , wi , je of jem net. De 
sekwinsje fan bg!. neitk skeint de sonoriteitshiërargy fan 'e syllabe en dêrom 
moat der in konsonant dele arre wurde. It leit yn 'e reden dat dan de t fan it 
bynwurd belies jaan moat, omdat by it delearjen fan k it hiele klitik weiwur
den wie en de oerbleaune foarm him yn neat fan it keale bynwurd ûnderskiede 
soe. Der hie ek in hiele oare strategy keazen wurde kinnen , bg!. it ynfoegjen 
fan in sjwa tusken de t en de k. Dizze ferklearring is dêrmei funksjoneel moti
vearre. Yn alle gefallen liket in fonetysk-fonologysk motivearre t-deleesje hjir 
oannimlik te wêzen , oars as by de gefallen fan wi/we en je. Foar in foarm as 
'datjm soe der mooglik ek in berop op te dwaan wêze. 

Dat foarmen lykas daw en daj net foarkomme, oars as yn oare talen (Booij 
(1985 :25» , dêr haw ik gjin ferklearring foar. Klitiks lykje yn it Frysk no ien 
kear har ein-sjwa net te ferliezen. In w komt net foar oan 'e ein fan in wurd , 
mar in foarm lykas daj liket fonologysk hiel goed mooglik te wêzen , dat in 
unifoarme fonologyske ferklearring is der net. 

Yn (62) binne inkel foarmen fan 'e Ie en 2e persoan , de 3e mist: 

(66) a. dat sij[datsEi] b . dat se [datsg] c. ' dats d. ' dase 

Dat (66c) net kin , slut oan by de foarmen ûnder (62c); yn it Frysk binne fono
logysk sjoen foarmen op -Vts hiel goed mooglik , dat it moat him oan it klitik 
lizze. Mar , wêrom kin (66d) net , yn tsjinstelling ta de foarmen ûnder (62d)? 
Y n dase stiet in [z] oan it begjin fan in ûnbeklamme syllabe nei ien mei in koar
te fokaal , wat tige markearre is . Lykswols giet sa'n fonotaktyske ferklearring 
net op foar in foarm as *doese ; fer!. ek 'mase yn 3.6. 

Men tinkt dan al gau dat der in ferklearring yn 'e eigenskippen fan 'e 3e 
persoan seis socht wurde moat. It komt jin nt!. allegearre te systematysk foar 
dat it tafallich wêze kin. 

Yn 't foarste plak steane de subjektklitiks fan 'e 3e ps. yn in ûntrochsichtige 
fonologyske relaasje ta de sterke njonkenfoarm: hy - er, hja/hju - se en dat 
- et. Dy relaasje liket my oars ta as dy tusken ik - ek - k , wij - wi enjo -
je , al nim ik al oan dat alle foarmen yn it leksikon steane. Dat er en et mei in 
fokaal begjinne, makket dat der gjin gaadlike ferliking mei se mooglik is , of 
men soe it hälden fan se as analogy mei er en et opfetsje moatte. 

Yn 't oarde plak binne de persoanlike foarnamwurden fan 'e Ie en 2e ps. 
allinnich mar spesifisearre foar tal en persoan , wylst dy fan 'e 3e ps. iental ek 
noch spesifisearre binne foar slachte . De 3e ps. sg. is dus spesifiker en moat 
referearje kinne bûten sprekker en oansprutsene om. Boppedat binne alle 
net-pronominale NP's ek fan 'e tredde persoan. 

Soe it no sa wêze kinne dat èn fanwegen de markearre fonologyske foarm 
èn omreden fan 'e aparte klityske foarm èn troch de grutte referinsjemooglik-
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heden in persoanlik foarnamwurd fan 'e 3e ps. nea in ynkrompen en inkel yn 
gearhing mei in klityske foarm werom te kennen bynwurd neist him hawwe 
kin? Net-pronominale NP's easkje ek altyd de folIe foarm fan it bynwurd , dat 
der kin ek noch praat wurde fan in soarte fan analogy. 

Sa'n 'ferklearring ' is ryklik funksjoneel en taalspesifyk, twa reden om der in 
skalk each op te hawwen. Yn in taal as it Hoogeveensk komt de foarm dase al 
foar neist datse (Booij (1985:25)). Hoe 't it dêr mei it hiele systeem fan klitiks 
sit, wit ik net. 

By dizze fêste kombinaasjes fan bynwurd plus klitik is der in subjekt-objekt 
asymmetry . Der binne nt!. allinnich mar kombinaasjes mooglik fan bynwurd 
plus subjektklitik , sjoch (67): 

(67) a . *dame soks neijûn wurdt , is wol s}jm 
b. aje net wolle, moatte je it sizze 

*aje soks oerkomt, dan is 't net bêst 
c. dajem net wolle , raast oan 'e protters 

* dajem soks op skoalle leard wurdt , liket nearne nei 

Dit ûnderskie woe ik yn ferban bringe mei de strukturele posysje fan in ob
jektklitik, sjoch 3.3, datde VP net ut mei y.f.m. kasustawizing. Dermoat bop
pedat kongruinsje wêze tusken it subjekt , it tiidwurd en AGR (yn INFL yn 
Co mp ) ; it objekt falt bûten dy relaasje. It liket dudlik te wêzen dat it objektkli
tik net dy nauwe ban mei in Comp-wurd hawwe kin as it subjektklitik , fonolo
gysk wol , mar syntaktysk net. 

aars as by de gefallen fan 3.4 giet it hjir net om in bûgde Comp, mar om in 
fêste kombinaasje fan bynwurd en (subjekt)klitik . De sinnen ûnder (68) binne 
dêrom ûngrammatikaal: 

(68) a. *aje jo net wolle , moatte je it sizze 
b. * dajem jim net wolle, raast oan 'e protters 
c. *ak ik dat sis , dan is dat sa 
d . *awi wij net oppasse , reitsje wy derby troch 

Om sokke sinnen ut te sluten , soe der in berop op it kasusfilter dien wurde 
kinne. Der kin yn in sin mar ien kear nominatyf-kasus tawiisd wurde, dat yn 
(68) ha de sinnen in NP mei leksikale ynhäld sûnder kasus. 

3.6 Tiidwurd + klitik 

Der binne yn it Frysk sterk redusearre farianten fan beskate tiidwurden plus 
in subjektklitik mei in begjinkonsonant. Dêrneist binne ek altyd de folIe foar
men fan tiidwurd plus klitik mooglik. Op skrift sil men dizze foarmen ek kom-
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selden sjen . Wat hjir behannele wurdt, liket yn gans dingen op dat yn 3.5. Dat 
is ek te ferwachtsjen, omdat in finyt tiidwurd en in bynwurd yn komplemintê
re distribusje steane yn Comp, de posysje dêr't it subjekt in nauwe ban mei hat 
en dêr' t subjektklitiks har fonologysk faak oan fêstmeitsje. 

Van der Meer en De Graaf (1986) bringe de hjir te behanneljen ferskynsels 
allegearre ûnder yn it ûnderdiel 'deletions' . Ik hoopje dat ik sjen litte kin dat 
hjir syngroan beswierlik noch fonologyske regels oan te nimmen binne en dat 
der of fan fêste , leksikalisearre kombinaasjes of fan ûnófhinklike, ynkoarte 
tiidwurdsstammen utgongen wurde moat. 

3.6.1 Mei 't-deleesje' 

(69) moatk *[matk] [mak] 
moatte wi [madvi] [mavi] 
moattejem [matjI!1] [majgm] 
moatteje [matjg] [majg] 
moatte se [matsg] * [mazg] 

ferl. wrotk *[ vrok] 
wrotte wi [vrotgvi] [vrodvi] *[vrovi] 
wrottejem [vrotgjgm] [vrotjI!1] *[vrojgm] 
wrotte je [vrotgjg] [vrotjg] * [vrojg ] 
wrotte se [vrotgZg] [vrotSg] *[vroZg] 

Wat by sokke foarmen sterk meispilet, is dat de meartalsutgong no-tiid -e by 
de sterke tiidwurden en de swakken fan klasse I yn flugge ferbûne spraak 
maklik weifalIe wol , wannear't der yn 'e sin wat nei komt , sjoch ek Hof 
(1933:70/71). Dat makket koarte tiidwurdsfoarmen , en dêr giet it hjir om, 
monosyllabysk en dat is foar klitisearring in geunstige faktor. 

Oan (69) is te sjen dat hjir net fan in 'regel' fan t-deleesje praat wurde kin, 
wol alteast it begryp regel net alle ynhald ferlieze. It giet om ien tiidwurd en 
om mar in pear wurden, ntl. we/wi , jem en je .41 Sjoch (70): 

(70) a. moatteJan [matgj:m] [matj:m] *[maj:m] en ik ... 
b. moatte Wytske-en-dy [matgvitsb] [madvitsb] *[mavitsb] 

Foar de gefallen ûnder (69) soe ik wer in relasjonele regel oannimme wolle 
lykas (64): 

(71) /mat/ ~ /ma/ + 

l
Vg 

VI 

jg 
pm 
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Dat yn (69) mase ûngrammatikaal is , stiet grif net los fan itselde ferskynsel by 
it ûnderskikkende bynwurd (3.5) , dêr't ik gjin goede ferklearring foar hie. 
Hof (1933:119) seit dêroer: 'Eigenaardig: de 3de pers. mv., muólte se (c.q. 
sèi) werd gewoonlijk volledig gezegd, of indien al syncope van g intrad , assi
mileerde toch de t niet met de s, doch zeide men muótse. Thans hoor ik soms 
echter ook reeds: mozze. ' 

De neifolgjende koördinaasjefeiten dogge ek wer utwizing dat it hjir om in 
kombinaasje fan in ûnselsstannige tiidwurdsfoarm en in klitik giet: 

(72) dat mawi en siwi oan 'e weet komme 
'dat ma en siwi oan 'e weet komme 

Lykas te ferwachtsjen wie, is hjir ek wer in subjekt-objekt asymmetry. 

3.6.2. Mei 'y-deleesje' 

(73) sjoch k ?[ sjoxk] [sjok] 
sjochst [ sjoxst] [ sjost] 
sjocht er [ sjoxt~] [ sjot~] 
sjogge wi [ sjoyvi] [ sjovi] 
sjoggejem [sjoyjgm] [sjojgm] 
sjoggeje [sj oyj g ] [sjojg] 
sjogge se [sjoYZg] [sjOZg] 

Itselde jildt foar de stammen Idoyl en Ihuy/ ; ferl. 

liich k ?[li :xk] ' [li:k] 
lychst [lixst] ' [list] 
lycht er [lixt~] ' [lit~] 
lige wi [li :yvi] ' [li :vi] 
ligejem [li:yjgm] ' [li:jgm] 
lige je [li :yjg] ' [li:jg] 
lige se [li :yzg] ' [li:zg] 

By dizze trije tiidwurden komme neist de stammen Idoy/ , /huyl en Isjoyl ek de 
stammen Idol , Ihul en Isjol foar , dêr't de persoansutgongen oan fêstmakke 
wurde kinne. De foarm fan 'e Ie ps. sg. komt ek oan 'e ein fan 'e sin te stean, 
bgl. yn 'dat ik soks noait wer do' , wylst dêrfoaroer 'dat ik ek mei ma' ûngram
matikaal is . Tiidwurden kinne har meartalsutgong no-tiid -e maklik ferlieze , 
wannear't der yn 'e sin wat nei komt, sjoch ek de meartalsfoarmen yn (69) en 
(73). Oan 'e ein fan 'e sin is dy mooglikheid der net en dan soenen wy de se
kwinsjes Idog/ , Isjogl en Ihugl krije , dy't, omdat it hjir net om in delgeand 
twalûd giet , slim te realisearjen binne, omdat sjwa dan allinnich in syllabe 
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foarmje moat. 42 Foar glide-ynsersje moat lol lang wêze, dat [do!};:!] en [sjO!};:!] 
binne dêrmei utsletten , wylst dat by lul net needsaaklik is , dat [hu!};:!] moat 
mooglik wêze en dat liket my ek sa te wêzen. My tinkt al mei al, dat wy foar sg. 
en pi. net ferskillende stammen oannimme hoege. Mei in relasjonele regel 
soenen dy twa stammen te ferbinen wêze: 

(74) 

1 
sjoy l 
doy 
huy 

Regel (74) jout in suver syngroane stan fan saken. De foarmen ûnder (73) 
sûnder Iyl hoege no net besköge te wurden as in fêste kombinaasje fan in tiid
wurdsfoarm plus in subjektklitik; it binne de regelmjittige kombinaasjes fan in 
klitik mei in ynkoarte tiidwurdsstam. 

Dat der twa stammen binne, is ek noch ekstra evidinsje foar. Yn (75) is der 
by de foarmen majem en maje wer de al earder neamde subjekt-objekt asym
metry: jem en je steane inkel in subjektsynterpretaasje ta : 

(75) a. dat majem net dwaan 
' ik majem wat fertelle 

b. dat maje net sizze 
' ik maje derfoar warskögje , dat .. 

By matse is der gjin 'gearranen' en dêr binne beide ynterpretaasjes dan ek 
mooglik: 

(76) a. dat moatse seis mar witte 
b. ik moatse noch eefkes hawwe 

Yn (77) steane jem , je en se likegoed in objekts- as in subjektsynterpretaasje 
ta: 

(77) a. dat sjojem ferkeard 
wy sjojem wol , hear 

b. wat sjoje dêr allegear 
ik sjoje moarn wol wer 

c. sjose it sa wol goed43 

ik sjose noch net 

Oare evidinsje is dat de net-klityske pronomina wy, jimme en jo allegearre 
sûnder beswier beklamme efter de stam sûnder Iyl foarkomme kinne. 

As tredde binne dêr de koördinaasjefeiten: 
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(78) a. dat mawi en siwi oan 'e weet komme 
*dat ma en siwi oan 'e weet komme 

b . dat huwi/dowi noch wowi 
dat hu/do noch wowi 

Al heart de twadde sin fan (78b) jin faaks wat nuver oan , hy is yn alle gefallen 
stikken en einen better as de twadde fan (78a). 

Dat de koarte stammen op in koarte fokaal utgeane , wat , op in pear gefal
len nei , net kin , wiist sûnder mis op it , histoarysk sjoen , sekundêre karakter 
derfan. 

3.6.3 Mei 'l-deleesje' 

(79) sil k 
silst 
sille wi 
sille jem 
sille je 
sille se 

?[ slIk] 
* [slIst] 
[ sIlvi] 
[sIljgm] 
[sIljg] 
[sIlzg] 

Itselde jildt foar de stam /vol/; fer!. 

til k 
tilst 
tille wi 
tille jem 
tille je 
tille se 

?[ tllk] 
[tIlst] 
[ tIlvi] 
[tIljgm] 
[tIljg] 
[tIlzg] 

[sIk] 
[sIst]44 
[ sIvi] 
[sIjgm] 
[sIjg] 
[sIzg] 

*[ tik] 
*[ tI st ] 
*[ ti vi] 
*[tljgm] 
*[ tIjg] 
*[ tlZg] 

By de tiidwurden sille en wolle komme njonken de stammen /sIll en /vol/ ek de 
stammen /sl/ en /vo/ foar. De relasjonele regel (74) kin utwreide wurde ta 
(80): 

(80) sjoy sjo 
doy do 
huy hu 
sIl sI 
vol vo 

De ekstra ~vidinsje ut 3.6.2 jildt ek foar /sl/ en /vo/ . 
It ferskil tusken de praeteritum praesens-stammen en de oaren bliuwt be-
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stean by de koarte stammen. Dat Mldt yn dat yn 'e 3e ps. sg. Isjo/, Idol en IhuJ 
der de ótgong Itl by krije , wat de foarmen Isjot/, Idotl en Ihutl opsmyt, wylst 
IsIJ en Ivol uterlik net feroarje. Foar it fêstmeitsjen fan it subjektklitik 3e ps. 
sg. manlik hat dat gefolgen. Dat klitik bat twa allomorfen, er en der; de lêste 
dêrfan komt foaral foar nei tiidwurdsfoarmen op fokaal of sonorant. Kliti
searring fan er oan Isjotl , Idotl en Ihutl jout as fonetyske foarmen [sjotI] , [dotI] 
en [hutr], wylst klitisearring fan der oan IsIl en Ivol [sldr] en [vodr] opsmyt. 

3.6.4 Oare getallen 

It tiidwurd hawwe hat ek twa stammen, Ihavl en Ihal; de foarm mei lvi is de 
oarspronklike. De relasjonele regel is dy ûnder (81): 

(81) Ihavl Ihal 

It aparte is dat yn bgl. wy ha it meartalssuffiks net ótdrukt wurdt. Dat komt yn 
guon oare tiidwurden ek wol foar , bgl. wy geanlsteanlslaan ; dêrtroch wurdt de 
meartalsfoarm by gean en stean gelyk oan 'e Ie ps.sg. en by slaan oan ien 
fan 'e twa mooglike foarmen dêrfan. By gean/steanlslaan soe men oan ynfloed 
fan it Hollansk tinke kinne , mar by ha liket my dat ûnmooglik ta. Oan 'e ein 
fan in sin kinne sokke tiidwurdsfoarmen ek foarkomme by in meartallich ûn
derwerp. Dat makket sokke foarmen ta wat aparts. Faaks hat de frekwinsje 
der wat mei te krijen. 

Dochs spylje fonologyske kondysjes hjir noch wol in rol. Neist de meartals
foarmen slaanlsteanlgean steane slanelsteane/geane. Neist ha stiet lykswols 
net hae, mar hawwe; in foarm as hae is dus like mis as woe, sie, doe en sjoe: 
wolle, sille , dogge en sjogge binne de goede foarmen. De te-ynfinityf, mei -en, 
is ek net te haen , mar te hawwen , allyksa net te wo en en te sien, mar te wollen en 
te sillen. Foar te sjen, te dwaan en te slaanlgean/stean leit dat oars. 

Dat ha in selsstannige foarm is, docht ek wer bliken oan 'e öfwêzigens 
fan 'e subjekt-objekt asymmetry, de mooglikheid fan it beklamme persoanlik 
foarnamwurd derefter en koördinaasjefeiten . 

Yn dit ûnderdiel haw ik besocht om oannimlik te meitsjen dat de öfwêzigens 
fan It/, Iy/, /l/ en lvi op in pear plakken yn guon tiidwurdsparadigma's net mei 
in fonologyske deleesjeregel ferantwurde wurde moat. It ferskynsel is ntl. be
heind ta dy en dy tiidwurden yn kombinaasje mei dy en dy spesifike wurden , 
dat in fonologyske beregeling is net mooglik. Foar in pear tiidwurden kinne 
neffens my it bêste twa stammen oannommen wurde. By moatte giet it om 
fêste kombinaasjes fan in finyt tiidwurd en in subjektklitik. 

Dit ferskynsel is fansels wer net unyk foar it Frysk. Yn oare talen koenen de 
helptiidwurden dizze 'reduksje yn kombinaasje' ek ûndergean, m.o .w. min
der selsstannige eleminten wurde. Dat dat krekt mei bynwurden en helptiid-
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wurden sa gean koe, sil wol gjin tafal wêze , mar in ferklearring derfoar haw ik 
net. Faaks drage dy yn 'e regel mar in bytsje klam of is it in saak fan semantyk. 

3.7 Net 

Neist it ûntkennende bywurd net komt de foarm ent ek foar , sjoch Van der 
Meer en De Graaf (1986:308) en Riemersma (1979:53). Van der Meer en De 
Graaf sizze dat ûnbeklamme net ferswakje kin ta [;mt] of seIs [~t], [rpt] of [~t], 
dat hinget fan 'e foaröfgeande konsonant öf. Riemersma giet ut fan metatesis 
en ferswakking (nEt ~ Ent ~ ;mtt5 dêr't de kondysjes him net alhiel dudlik 
fan binne, mar hy mient dat de regels foar klam der wol wat mei te krijen haw
we. Van der Meer en De Graaf wize derop dat [;mt] inkel foarkomt 'in com
pletely unstressed positions' en dat it brûkt wurdt ' in rapid speech' . It neifolg
jende foarb5"ld kin it earste punt yllustrearje: 

(82) a. net allinnich dêrom, mar ek . . . 
b. ' ent allinnich dêrom, mar ek ... 46 

It sil klearrichheid hawwe dat ent in klityske foarm is dy't nea klam drage kin 
en him oan in gastwurd fêstmeitsje moat. Ik bin der hieltyd fan utgongen dat 
'folie' en klityske foarm as allomorfen yn it leksikon opnommen binne, yn dit 
gefal dus likegoed /nEt/ as kmt/. It soe ek al te mal wêze om foar dit iene wurd 
twa ferplichte fonologyske regels te postulearjen. De ferswakkingsregel soe 
inkel noch te brûken wêze foar it bynwurd en dat yn flugge ferbûne spraak en 
yn fêste kombinaasjes ek as [;:Jn] foarkomme kin. De metatesisregel soe, tinkt 
my, allinnich foar net oannommen wurde moatte. 

ent makket mei it gastwurd ien fonologysk wurd ut en kin dan syllabisear
ring en nasaaloanpassing ûndergean: 

(83) a. doe woe Pyt ent [pit~t] mear 
b. hasto dy prip ent [prIprpt] field? 
c. hie der dy sek ent [sEk~t] sjoen? 

It liket my sa te wêzen: wat flugger at der praat wurdt, wat makliker at soks 
wol. De realisearringen [prIp;:Jnt] en [sEk;:Jnt] binne ek mooglik , mar de sylla
bifikaasje, (prI)"(p;:Jnt),, en (sE)"(bnt),, , wiist dan ut dat it om ien fonologysk 
wurd giet. 

Beskate kombinaasjes fan persoanlik foarnamwurd + tiidwurd (+ per
soanlik foarnamwurd) + ent lykje yn har gehiel, as fraze, leksikalisearre te 
wêzen. De folie foarmen binne dêrneist Iykswols ek altyd mooglik, omdat ent 
allinnich op dy plakken stean kin dêr't net ek foarkomme kin, oars as yn it 
Ingelsk dêr' t n't op plakken stean kin dêr't not net kin , sjoch Zwicky and Pul
lum (1983) . 
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(84) a. ik wit ent [Igvlt~t] [kvIt~t] 
b . dat wol ik ent [dadvolIk:mt] [dadvobnt] [dadvokl.p] 
c. dat wit ik ent [dadvltIbnt] [dadvIbnt] [dadvIkl.1.t] 
d. dat haw ik ent [dathEvIbnt] [dathEbnt] [dathEkI] t] 

o 

It giet hjir om gefallen dat gans klisisferskynsels byinoar komme , lykas pro- en 
enklitysk k en de koarte stammen wo en ha . Faaks mei men it sa sizze: de ie ne 
klityske foarm hellet de oare ut. Yn (84c) komt de sekwinsje [vIk] foar dy't 
ûntstiet ut /vltk/, lykas bygelyks ek [11k] ut /lItk/, sjoch ek 3.5. Yn (84a) komt 
it transitive witte sûnder objekt foar. Mooglik is sa'n fraze dan leksikalisearre; 
de betsjutting is ek net inkel 'dêr haw ik gjin weet fan ', mar faak en folIe jout it 
mear in ûnklear gefoel fan twivel wer, lykas ek de folIe foarm: 'ik wit net , ik 
wit net'. 

It kin fansels hiel wol wêze dat sokke frazen troch de taalbrûker ûntholden 
wurde as in soarte fan standertantwurd . Mar salang' t se mei ûnöfhinklik moti
vearre regels en foarmen öf te lieden binne, hoege se net yn it taalkundige 
leksikon opnommen te wurden. 

4. Gearfetsjend 

Yn it foargeande binne in hiele soad saken ûndudlik bleaun en net opheldere, 
al haw ik ek it idee dat in pear wat ferheldere binne. It doel koe lykswols ek 
net allinnich wêze om 'problemen' op te lossen, mar ik moast mear de saken 
earst problematisearje , grif op in mêd as ditte foar in taal as it Frysk , dy't mar 
sa'n bytsje ûndersocht is. 

Wat der dan oan 'oplossingen' en 'ferdjipping fan ynsjoch' Ut komt , is moai 
mei. Lichtwol haw ik my hjir en dêr ek tefolle liede litten troch de saneamde 
feiten , mar myn teory wie ek net sterk genöch om dy allegearre oan te kinnen . 
Benammen yn 3.4 hie ik it gefoel dat ik oan 'e grinzen fan it model fan 'e lek
sikale fonology si et of der al oer. Boppedat moat der foar it Frysk noch gans 
foarwurk dien wurde op fonologysk mêd ; in teory oer de Fryske syllabe bgl. 
hie it my gans makliker makke. Omdat dy der noch net is , moast ik faak earst 
seIs per probleem wat betinke. Dat makket de utstelde oplossingen namste 
foarriediger. It stik is dan ek mear in (diel)oersjoch fan 'e problemen. 

Myn , utsoarte foarriedige , konkluzjes oer klitisearring yn it Frysk binne: 
folIe en klityske foarm binne , wannear't se faninoar ferskille , alle
beide yn it leksikon opnommen, wylst ek guon kombinaasjes fan 
gastwurd plus klitik leksikalisearre binne; 
yn it Frysk is der in systeem fan 'simpie' klitiks, klitisearring is in 
saak fan in fonologyske öfhinklikheidsrelaasje tusken gastwurd en 
klityske foarm; 
inkel objektklitiks dy' t öfhingje fan V hawwe in eigen posysje, lofts 
yn 'e VP; faak kinne se har dan oan deselde posysje fêstmeitsje as 
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in subjektklitik, mar bytiden hat dy posysje ek gefolgen foar it fo
nologyske hälden en dragen. 

Dat biedt, lik et my ta, net mear as in utgongspunt foar fierder klitikûndersyk. 
Wat dêrta earst noch ûndersocht wurde moat , binne neffens my a) de foar
ming en de struktuer fan 'e Fryske syllabe (benammen de fonotaktyske struk
tu er dêrfan) en b) de foarming fan 'e hiele prosoadyske struktuer fan it Frysk 
(benammen dy fan it fonologyske wurd). 

Noaten 

Hjirby wol ik Geert Booij en J arich Hoekstra fan herten tanksizze foar har kommentaar op 
in earste kon sept fan dit stik. Har op- en oanmerkingen haw ik myn foardiel mei dien. 

1. Dat is de tastän fan hjoeddedei. Taalhistoarysk sjoen sil in klityske foarm sûnder mis gauris 
troch it foarkommen yn ûnbeklamme sinposysjes ûntstien wêze. 

2. In klityske foarm kin ek nea it antesedint fan in bystelling wêze , sjoch (i) en (ii): 

(i) ' dat koe er, de soan , him net begripe 
(ii) ' dat woe se, de mem , net lije 

In bystelling moat altyd in beskaat aksint hawwe en it liket oannimlik dat it ferdudlike pro
nomen dêr ek yn behelle is. 

3. Foar de objektklitiks by in tiidwurd giet dat nei alle gedachten net op. 
4. Twa foarbylden: (i) ik lûk em wol 

(i i) dat em dat net slagge is 
5. Ik gean der hieltyd fan ut dat it dudlik is hoe' t yn it Frysk bgl. syllaben en fonologyske wur

den foarme wurde , dêr't fansels noch net in soad ûndersyk nei dien is. Sjoch foar guon alge
miene claims oer hoe' t de prosoadyske hiërargy fan 'e syktaktyske oerflaktestruktuer öflaat 
wurdt Nespor & Vogel (1986). 

6. De al earder neamde konjunksjereduksje wiist ut dat in klitik yn it Frysk net mei in 'cohe
ring' affiks Iykslein wurde mei ; op fonologysk-prosoadysk nivo is it ûnselsstannich , mar 
morfo-syntaktysk net : ferlykje: 

(i) readich en grienich --> ' read en grienich 
dat kin k noch mei k dwaan --> dat kin noch mei k dwaan 

7. Ik brûk syllabisearring hjir inkel as in diagnostysk kritearium en doch gjin utspraak oer hoe't 
it it bêste behannele wurde kin, of as in segmintele regel dêr' t it skaaimerk [syllabysk] in rol 
by spilet of yn in net-lineêr ramt mei de represintaasje fan in al of net realisearre lege V
posysje. 

8. Men mocht ferwachtsje dat men, as persoanlik foarnamwurd , klitisearje soe, mar dat bart 
net. It kin selsstannich brûkt klam krije: 

(i) in oar docht it en mèn krijt de skuld 

Hoe' t dit utsûnderlike hälden en dragen fan men ferklearre wurde moat , wit ik net. 
9. In oare mooglikheid soe wêze: de leksikale kategoryen wurde mei har fonetyske ynhäld 

ynsertearre yn 'e syntaktyske struktuer, de funksjewurden dêrfoaroer yn 'e foarm fan 
skaaimerken , mei Û.O. it skaaimerk [+ te beklamjen] ; nei it tawizen fan it sinklampatroan 
soenen se dan utstavere wurde moatte om oan har fonetyske ynhäld te kommen. Dit is in frij 
djoerabele wurkwize , omdat dan iderkear ut 'e syntaksis wei nei it leksikon weromgongen 
wurde moat. Dêrom kies ik foar de oare . 

10. Ik nim Hooij syn fonetyske transkripsje oer. 
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11. Yn Booij (1985) FIDE = 'final devoieing' neamd. 
12. Yn ferbän mei klitisearring soe men ek uthälde kinne dat de syllabifikaasje foar 't earst yn 'e 

postsyklys~e leksikale komponint fêststeld wurdt. Der binne Iykswols morfologyske regels 
dy't gefoeheh blOne foar It klampatroan fan it grûnwurd; dat lêste is dan ntl. beskiedend foar 
de kar fan 'e suffiksaJlomorf, sjoeh Trommelen (1985). It liket der dan op dat it klampat
roan , en dus de syllabifikaasje, al yn it leksikon bekend is. 

13. De EF-regel kin der yn in lineêr ramt sa utsjen: 

(
+kons'l ~[-stim]/-)c 
-son. 

14. Yn guon hoeken fan Fryslän wurdt sein 'wy drage [dra:/):l]' , mei in stimhawwende ploffer. 
At de stam Idra:gl wie, soe men yn bgl. de Ie en 3e ps. sg. no-tiid de foarmen [dra:k] en 
[dra :kst] ferwaehtsje , mar, better as ik net wit , komme dy net foar , mar is it [dra:x] en 
[dra:xst]. Dêr soe men ut opmeitsje kinne dat dy [g] dêr net ûnderlizzend , mar mear 'sekun
dêr' fan aard is. At de utspraak [dra:kst] al foarkomt, kin dat mooglik ferklearre wurde 
troeh in regel fan frikatyfdissimilaasje , sjoeh Tiersma (1979:158/9) en Hoekstra (1985). 

15 . Men soe ek oannimme kinne dat de frikativen ûnderlizzend net spesifisearre binne foar it 
skaaimerk [stim] en dat in lette (distribusje)regel bgl. oan in frikatyfyn dyen dyomkriten de 
spesifikaasje [+stim] jout en dat de frikativen op 'e oare plakken de defaultspesifikaasje 
[-stim] krije . Wurkje mei ûnderspesifisearre segminten wurdt op ' t heden wol mear dien. Ik 
kin op dit stuit Iykswols alle konsekwinsjes net oersjen. Is it effekt fan EF dan net gewoan 
omformulearre yn sa 'n distribusjeregel bgl. , en wat wint men der dan mei? Ynearsten häld 
ik my dus mar by de mear preteoretyske term 'frikatyfoanpassing' . 

16. Mei it neifolgjende soe sjen litten wurde kin ne dat EF net in syklyske regel wêze kin . De 
syklyske regel fan affrikaasje, sjoeh Tiersma (1979 :129-131) , wurket foar EF, omdat hurd
+je ta [hödzj:l] wurdt en net ta [hötsj:l]. Wannear' t yn in sin dêrfoaroer hurd enje nei-inoar 
komme , dan krije wy in foarm mei [tl: 

(i) omdat ik sa hurd je [hötj:l] net seaeh 

17. se kin wol as objektklitik , mar it is dan in allomorf fan har(ren). 
18. Regel (18) soe ik net as tredde mooglikheid neame wolIe. 
19. Ik rekkenje Iml en In! ek ta de ploffers. Y n myn dialekt binne ûnder e en oer e bgl. net (goed) 

mooglik. 
20. Ferlykje Van den Broeeke et al. (1987) foar in frekwinsjelist , basearre op redaksjonele 

krantetaal oer in tiidrek fan fjouwer moanne yn 1985. By de 200 frekwintste wurden sitte by 
de earste 20 de, van, in, op , voor, met, aan , bij, om , door; de is fierwei it frekwintste wurd, 
gäns frekwinter as het en een. Ik nim oan dat it foar it Frysk net 0 sa oars lizze sil. 

21. Guon Fryskpraters ha my ferteld dat se e folie makliker brûke nei de preposysje as nei it 
bynwurdom. 

22. er en e moatte altyd in gastwurd hawwe , wolle se yn in sin foarkomme kinne ; in dêrfoaroer 
klitisearret at der in gastwurd is, mar kin der ek sûnder foarkomme. De klitiks moatte dêr
om grif noch ûnderferdield wurde. 

23. Ferlykje ek (1), (2) en noat 6. 
24. Ik bedoel net dat it dêr [sj of [z] wêze kin , neffens my is [z] ferpliehte. Ik doel op 'e maag/ik

heid fan [z] op dat plak. 
25. Tink ek oan 'e lienwurden dy't yn 'e 'utlienende ' taal mei in IzI begjinne , mar yn it Frysk as 

'ynlienende ' taal altyd mei in [sj realisearre wurde. Itselde jildt foar de oare frikativen en ek 
foar it pear Iyl - Igl o 

26. Ferlykje de neifolgjende sinnen: 

(i) a. mi ferwrotte dêr ha 'k allinnieh mysels mei 
'mi hast der net mei 

b. di wat riede hellet doehs neat ut 
'di ried ik net wer 
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c. je altyd de mindere fiele hat neat gjin doel 
'je haw ik noch 

27 . Der is fandatoangeande wat mei (direkt) objektklitiks te rêden. Ferlykje de sinnen: 

(i) a. dat ik de man it boek jou 
b. 'dat ik em et jou 
c. dat ik et em jou 

(ii) a . dat ik dêr dy man sjoen haw 
b. 'dat ik dêr em sjoen haw 
c. dat ik em dêr sjoen haw 

It objektklitik liket sa lofts mooglik yn 'e VP in plak hawwe te moatten. 
28. Doe't ik dit stik yn in earste konsept klear hie , wie Dyk en Hoekstra (1987) noch net ut dêr' t 

nei Inge Hiemstra har doktoraalskripsje ferwiisd wurdt ; likemin wie larich Hoekstra syn 
stikje oer do yn 'e rubryk 'taalsnipels' yn it Friesch Dagblad fan 14-2-1987 ferskynd. Us ana
lyzen binne fierhinne gelyk, liket my ta . 

29 . It WIT, diel3, seit s.v. dat I (s. 336): 'De vormen datst(e) [dost], [dostg], datsto [dosto.] en 
datstû (myn ûnderstreking, w.v .) [dostu] zijn samenkoppelingen van dat en do , dû .' en s.v. 
dat II (s. 337): 'dat + pron. pers. 2 sing. kan worden da(t)st(e) [dost(g)], da(t)sto [dosto.] of 
da(t)stû [dost u). ' Hoe' t dat gearkeppeljen dan yn syn wurken gean moatte soe , wurdt der net 
by sein. 

30. Mei in analyze fan klitisearring fan do en de bin ne de neifolgjende konjunksjefeiten ek 
maklik te ferklearjen: 

(i) dat kinsto noch meisto dwaan 
dat kinst noch meisto dwaan 
dat kinsto noch meist dwaan 

(ii) dat kinste noch meiste dwaan 
dat kinst noch meiste dwaan 
dat kinste noch meist dwaan 

31. Sjoch foar in oersjoch fan 'e mooglikheden en de mooglike boarnen fan dy t Popkema 
(1979) , Dyk en Hoekstra (1987 :18-20) en de dêr neamde literatuer. Ik sil hjir net op Reu
land (1979) syn oplossing foar it Frysk yngean. 

32. om kin besköge wurde as dy fan 'e ynfinite tempus ; dat tsjut de realis oan , oft de irrealis , t is 
fandatoangeande neutraal . 

33. It soe moai wêze , wannear't it elemint yn Comp, as kategoriaal haad, de kar fan 'e kategory 
fan it wurd yn Spec beskate: dat of t kiest inpreposysje , of tof t kiest infraachwurd, t kiest in 
bywurd, t kiest in oanwizend foarnamwurd bgl. Yn 'e taalwerklikheid liket it byld fandat
oangeande net al hiel konsistint te wêzen , mar sterke tendinzen binne der grif. Yn alle gefal
len kin it wurd yn Comp net mar frij kieze , net alle kombinaasjes binne goed. Alliket it sa te 
wêzen dat t langer it algemiene gefal is , dat alle kategoryen kieze kin. 

34. De neifolgjende konjunksjefeiten binne sa maklik te ferklearjen , at twa koördinearre X'en 
as ien X telIe: 

(i) foardat of neidat ik mei har praat hie 
(ii) foar of neidat ik mei har praat hie 
(iii) foart of neit ik mei har praat hie 
(iv) foar of neit ik mei har praat hie 
(v) foart of neidat ik mei har praat hie 
(vi) foardat of neit ik mei har praat hie 

35. -t heart unyk by de 3e ps. sg. , mar dy kin , wat de pronomina oangiet , manlik , froulik of 
ûnsidich wêze . 

36. Wêrom't Co mp dan ek noch hieltyd mei -st bûgd wurde moat, sjoch (50), is my net dudlik. 
37. foardat [fvadat]liket mear op in leksikaal foarme wurd fanwegen a) de brekking (in leksi-
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kaal 'te beregeljen' ferskynsel) en b) de ferplichte r-deleesje , dy't yn in sin Iykas 

(i) it komt my foar dat . .. 

net ferplichte is ; yn (i) is nammers ek giin brekking , yn myn dialekt alteast. It liket my sa te 
wêzen datfoardat yn it leksikon as bynwurd opnommen is. In wurd as omdat grif ek, om
reden fan 'e betsjutting en omdat it kin haadsinnen ynliede. 

38. Ik brûk sokke feiten hjir hieltyd in kei as in diagnostysk kritearium . 
39. It mei bekend stean dat yn it Frysk in r hiel maklik weiwurdt foar elke konsonant , utsein de 

h; dat is dan Iykswols net altyd ferplichte, foar in dentaal yn itselde fonologyske wurd al. 
40. Mooglik binne it relikten ut'e tiid dat de bynwurdlike t him noch net sa set hie as hjoeddedei 

of him oan it setten wie , mei alle ûnwissens dy't dêr foar in taalbrûker efterwei komme kin . 
41. Hof (1933:119) neamt ma wij. De foarmen mawij , majim en majà kinne der by my krekt op 

troch . De beklamme pronomina lit ik hjir fierder wêze. 
42 . Hoekema (1984a) wiist op it ûngewoane fan wurden dy 't utgeane op [0 .::>]. 
43 . se is no wol mooglik , oars as yn 'mase. 
44. De foarmen fan 'e 2e ps. sg. sille op 'e iene of oare wize yn it leksikon opslein wurde moatte , 

silst bgl. as IsI +st/; in relasjonele regel soe Is Ill dermei yn ferbän bringe kinne : 

(i) 1I1 ~ 0/- + st 

45. Histoarysk sjoen liket n't ->- n::>t->-::>nt my wierskynliker ta. 
46. Jarich Hoekstra wiisde my op it utropeftige 'moai , ent jong! ' Ik leau net dat mei dit iene gefal 

ent as ek proklitysk beneamd wurde hoecht. 
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