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Nasalearring liket my wol ien fan 'e meast bestudearre
fonologyske ferskynsels yn i t Frysk te wêzen. De Lè s t e
bydrage deroer is dy fan De Haan (1988). Dy giet yn op Ie
beregeling fan Ie rekking dy't somtiden mei nasalearring
anneks liket te wêzen, bgl. yn minst [më:st]. Hy set him
dêrby öf tsjin Visser (1985), dy't neffens him nasalearring mei rekking as ien proses besjen soe, en stelt ut om
de twa üt.t noa r te helj en. Yn di t koarte stikj e wol ik
syn argumintaasje hifkje yn it ramt fan Ie leksikale
fonology, it teoretyske ramt dêr't er seIs namrners ek fan
utgiet ..

1. leksikale fonology

It model fan Ie leksikale fonology haldt in teory yn oer
de opbou fan I e grammatika, benammen oer de relaasj e
tusken fonology, morfology en it leksikon. Ien fan • e
grünslaggen is dat alle wurdfoarming (derivaasje likegoed
as fleksje) en in moai grut part fan Ie fonology yn it
leksikon har beslach krije. Der wurde twa soarten fonologyske regels ünderskaat: a) leksikale regels; b) postleksikale regels. Leksikale regels kinne ynteraktearje mei
morfologyske regels, postleksikale regels dêrfoaroer net.

1 Ik wol der hjir op wize dat ik dit stik al yn konsept klear hie
foardat Tiersma (1989) ûtkaam, dy' t soartgelikense beswieren tsj in De
Haan syn aanpak hat as ik.
Gerrnen de Haan wol ik hj irby betankje foar it karrnintaar dat er op
Ie earste ferzje fan dit stik jaan woe. It bat my de gelegenheid jûrl au
~ beswieren krekter te formulearj en. Dat häl.dt; utscarte net yn dat er
it mei my iens is. Krektoarsan, hy is it grif net mei my Lens,
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Alle postleksikale regels wurde Onderbrocht yn 'e fonologyske komponint, dy't oardere is nei de syntaktyske komponint.
Yn di t algemiene model is noch moa i wat romte foar
ferskillende opfettingen. Guon leksikaal-fonologen nirnme
aan dat it leksikon yn lagen organisearre is, oaren geane
derfan üt dat dat it ferkearde middel is om bgl. affiksfolge mei te ferklearjen. Guon nimme oan dat der in komponint fan postsyklyske leksikale regels is, oaren net.
Guon nimme oan dat in beskate regel by in beskate komponint heart, wylst oaren oannimme dat de komponinten inkel
tapass ingsdome inen f oar regels binne: ien en deselde
regel kin dan yn alle komponinten wurkje, mar Onder üngelikense betingsten en mei üngelikense fitkomsten.
Der binne lykswols ek algemiene prinsipen dy't jilde
foar alle ferzjes. Ien dêrfan is dat de regels dy't ynteraktearje mei de morfology, de syklyske regels, wurkje
Onder it betingst fan strange syklisiteit. Dat haldt yn
dat sokke regels, yn har skaa~merkferoarjende tapassing,
inkel yn 'Oflate omkriten' wurkje meie, d.w.s omkriten
dy't Ontstien binne troch de eardere wurking fan in morfologyske of in fonologyske regel. In gefolch is dat
sokke regels net morfeemyntern wurkje meie. Tagelyk beheint dizze kondysje de abstraktens fan Onderlizzende
foarmen. In twadde algemien pr insipe is dat syklyske
regels struktuerbehaldend wurkje moatte, sjoch §2.
De Haan giet yn syn stik fit fan in model mei Onderskate lagen yn it leksikon en sOnder postsyklysk leksikale komponint (s. 46). Dat, yn syn oanpak binne alle leksikale regels syklysk. Yn dit stik sil ik dat ek oannimme.

2. struktuerbehaldendheid
Giet men fit fan (in ferzje fan) it leksikaal-fonologyske
model, dan hat dat gefolgen foar jins analyze. Guon stappen stiet it model net taG Lit my konkreet wurde. Ik kin
it alhiel mei De Haan lykfine wannear't dy Onderlizzend
9 jin na s ale fok ale n 0 a nni mm e wol, sj 0 c hek Vi s ser
(1985:47-49). Dat hä Ld t. yn dat nasaliteit yn it Frysk
gjin 'fonematyske status' hat. No is der in kondysje op
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regeltö-passing dy ' t seit dat in syklyske regel (=J.eksikale regel yn dizze ferzje) inkel • s t r uk t ue r behê Ldend '
wurkje mei, dow.s. hy mei allinnich mar segminten feroarje yn segminten dy't der ünderlizzend ek al binne. Kiparsky (1985) leit der tige de klam op dat dat jildt foar it
hiele .Leks Lkon , dë r ' t er de syklyske komponint me i bedoelt. Op s .. 87 seit er: "if a certain feature is nondistinctive in a language we shall say that it may not be
specifLed in the lexicon". Nasalearring is dêrom in goed
foarbyLd fan in net-struktuerbehaldende regel, ferl. bgl.
aspiraasje yn it Ingelsk. Fangefolgen mei de nasalearringsregel earst wurkje yn 'e postleksikale fonology. De
Haan seit op s .. 49:
As wij nasalearring ynpasse wolle yn it model fan
de leksikale fonology, (1), dan moatte wij sizze
dat ib in leksikale en in postleksikale regel is ..
De regel wurket op alle lagen fan it leksikon, dus
binnen öflate en net-öflate wurden, en postleksikaa~, dus oer wurdgrinzen hinne.
Wat hjir utholden wurdt, wurdt no krekt ferbean troch it
model. Yn 'e leksikale komponint kin nasaliteit gjin
inkele rol spylje. Men kin fan tinken ek wol ha dat in
suver fonetysk-fonologyske regel as nasalearring net
tusken morfoleksikale regels yn oardere wurde moat. Boppedat, men soe foar elke laach de nasalearringsregel jaan
moatte, wylst dy mei skik op ien nivo kin. Nimt men in
kornponint fan postsyklysk leksikale regels oan, dan noch
is nasalearring in postleksikale regel, sjoch ek Visser
(1985:43-47) .. Dat de nasalearringsregel net syklysk is,
doch ek hj iroan bliken dat der gj in ütsOnderingen op
binne (op in pe a r frj ernde wurden ne i), wylst syklyske
regels hiel maklik ütsünderingen tasteane.
No soe dit allegearre om in ünskuldich technysk detail
gean kinne dat de kearn net rekket. Mar dat is sa nete Yn
Oe paragraaf hjirnei hoopje ik dat sjen te litten.

3. 'rekking'
Besjoch de neifolgjende sitaten fan side 51/52:
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Ik soe der dan ek fan utgean wolle [ ... ] , dat de
lingte fan dy lOden [yn wurden as düns , grins,
hynst, lans, meunster, w.v.] in systematysk feit is
fan it hjoeddeiske Frysk. It liket derop dat yn i t
Frysk nasale lOden foar [sJ en [z] lang binne. As
us oanpak fan nasalearring en de skieding fan nasalearring en lingte yn dy gefallen korrekt is, dan
kin it feit dat yn it Frysk nasale lOden foar [sJ
en [z] systematysk lang binne, gjin kwestje wêze
fan mor f eemstruktuer • Nasal e fokalen wurde ommer s
fonologysk Oflaat. De generalisaasje oer de lingte
fan nasale fokalen moat dus ek makke wurde op in
nivo dë r ' t de ynformaasj e oer i t nasale karakter
fan fokalen beskikber is, dat wol sizze, in Oflaat
n ivo. [ ••• ]
It liket der op dat wij in hiel ein komme kinne, as
wij utstelle dat rekking in regel is dy't allinnich
wurket op net Oflate wurden, dat wol sizze, in
regel sOnder morfologyske kondisj onearr ing. Yn i t
model fan de leksikale fonology is it in regel dy't
heart yn de fonology fan laach 1.
Yndie is it sa dat yn in morfeemstruktuerregel (MSR) nea
nei de nasalens fan fokalen ferwiisd wurde kin, omdat in
MSR jildt foar it Onderlizzende nivo. Op dat nivo kin al
in kondysje jilde dy't seit dat in fokaal lang is foar de
sekwinsjes Insl en Inz/.
De rekkingsregel dêr't De Haan it oer hat, omskriuwt
er sa (s. 57):
Rekking fan in nasale fokaal foar [sJ, [z] of farianten dêrfan, komt allinnich foar as nasale fokaal
en [sJ, of [z] yn itselde fonologyske wurdlid sitte.
De Haan wol m, o , w, de rekkingsregel op nasale fokalen
wurkje litte en op laach 1. Soks slût it model fan 'e
leksikale fonology
t , likefolle watfoar ferzje. Of de
regel wurket postleksikaal en liedt dan fierstente folle
rutsen fokalen Of omdat alle wurden op dat nivo as netü
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öflaat j ilde, of de regel wurket yn i t leksikon d r ' t
gjin nasale fokalen wêze meie.
Rekking is net produktyf, it mei inkel wurkje op netöflate wurden of op öflate wurden dy't der syngroan foar
net-öflaat op troch geane, omdat se mei in net-produktive
regel makke wurde of in net-komposisjonele semantyk hawwe
of omdat se ta in beskaat part fan it leksikon hearre (de
romaanske wurden). Om dy ünproduktiviteit liket in leksikale 'beregeling' it handichste te wêzen.
ê

It is foar my de fraach oft it systematyske (oerflakte)feit fan 'e lange nasale fokalen foar [sJ en [z] yn ien
en deselde (fonologyske) syllabe ferantwurde wurde moat
mei in regel dy't dy lange fokalen fan 'e kaarte wjergaders öfliedt. Yn Visser (1985) bin ik derfan utgongen
dat de fokaal yn in wurd as grins ünderlizzend lang is.
Wêrom soe der nammers ek in rekkingsregel wêze moatte? In
regel dy' tinkel op net-Oflate wurden wurkje mei, moat
neffens my net tastien wurde. It effekt dêrfan kin better
fuort yn 'e ünderlizzende foarm opnommen wurde. Underlizzend gj in nasale fokalen oannimme hat doel: it Fryske
leksikon wurdt der gans ienfaldiger fan, boppedat is de
nasalearr ingsregel produktyf en ünOfhinkl ik motivearre.
Mar yn dit gefal is dat aars: lange fOkalen hearre ta de
ünderlizzende fokaalfoarrie fan it Frysk en de rekkingsregel is beheind ta net-öflate wurden.
Om in oar foarbyld te neamen. Yn i t Frysk komt yn
eigen net-gearstalde wurden gjin Irl foar foar dentalen.
In wurd as burd kin men no ünderlizzend represintearje as
Ibördl en men kin in regel fan ~deleesj e postulearj e.
Mar men kin ek de ünderlizzende foarm Ibödj oannimme en
in generalisaasje oer Irl foar dentalen yn net-gearstalde
wurden opstelie. Foar de regel fan ~-deleesje maat men by
it taallearende bern in berop dwaan op negative evidinsj e, i t heart dy Irl ommers n ea , wylst by de generalisaasje inkel in be rop op pasitive evidinsje dien wurde
hoecht. Dy generalisaasje hat dêrom de pree. Yn it gefal
dêr't it hjir om giet, leit it neffens my krekt-en-gelyk.
Ik soe dan ek pleitsje wolle foar in generalisaasje fan
1 Lk e r nöc h dizze foarm: yn net-gearstalde wurden is in
fokaal lang foar de sekwinsjes Insl en Inz/.
Nim oan , wy litte de rekkingsregel wurkje op orale
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fokalen yn net-gearstalde wurden, inkel op laach 1. Sa'n
oplossing is yn it ramt fan 'e leksikale fonology likegoed ferbean. Yn dat ramt is de eardere morfeemstruktuerregel, dêr't altyd problemen mei west hawwe, as ünöfhinklik slach regel öfskaft. De leksikale regels dogge na dat
wurk: se fungearje as redundansjeregels, dy't de ünmarkearre wearde foar in skaaimerk ynfolje, yn net-öflate
omkr i ten en as syklyske regel yn öflate omkr i t en , De
rekkingsregel mei lykswols letter yn 'e öflieding, nei
nivo 1, nea fungearje as in syklyske regel, ien dy't in
koarte fokaal omset yn in langen-ien yn beskate omkriten,
omdat men dan bgl. (do) *jre:nstj Ofliede soe. Kiparsky
(1982:168) seit oer sokke regels:
minimally they must belong to level land apply
also to such derived forms as meet their structural
description. This does not mean that all rules will
actually exhibit duplication. It can very weIl
happen that the environment of a level 1 rule occur s only in under ived lexical items or only in
forms derived at level 1; what is predicted is that
if i t occurs in both then the rule will indeed
apply to both.
It is spitich dat De Haan syn rekkingsregel net formalisearret, men kin net neigean wat er der krekt mei bedoelt. Yn alle gefallen, dizze regel is net yn te passen
yn it model fan 'e leksikale fonology, watfoar ferzje aft
jo ek fan ûtgeane. It is de baas en nim oan dat de oanbelangjende wurden ünderlizzend in lange fokaal hawwe, bgl.
/gre:nzj.
By pearen wurden mei alternansje tusken lange en koarte (nasalearre ) fokaal yn net-gearstalde en gearstalde
foarmen, bgl. pra'v[~]sje - ErOV[Ï]lsjaal, sub'st[~:]sje
- subst[;J'sjeel, moat men mei it each op Ie morfology en
de semantyk ûtgean fan 'e net-gearstalde foarm. Men maat
neffens my oannirr~e dat dy Onderlizzend in lange fokaal
hat, dy't yn 'e gearstalde foarm ferkoarte wur d t , s a ' n
a Lt e r nä n s j e is net üngewoan yn frjemde wurden, bgl.
na'tuer - nat~ra'lisme, sym'boal - symb~'lisme. Der liket
in ferban mei klam te wêzen: mei klam binne de fokalen
lang, dersOnder koart.
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Foar it plak fan 'e haadklam yn wurden as provinsje en
substansj e kin de fonologyske syllabestruktuer as de
kondisjonearjende faktor besköge wurde, wannear't wy
oannimme me ie da t i t Fryske klamsysteem ynheakket op
syllabegewichto Omdat klam in relative eigenskip fan (it
ryrn fan) 'e syllabe is, kinne de klamferhaldingen earst
nei syllabifikaasje fêststeld wurdee Yn dy sin is syllabifikaasje pr Imê r en aksintuearring s ekundë r . Dat wol
lykswols net sizze dat de alternansjes hjirboppe net
ferantwurde wurde kinne mei in ferkoart
't
ynheakket op klarnG Sa'n regel liket my skoan te
jen ta foar it frjemde part fan it leksikone Der is gJln
teory oer it Fryske klamsysteem, dat dit is foarearst
allegearre ad hoc.
De Haan slacht foar om 'rekking' yn ferban te br
mei
de fonologyske syllabifikaasje. Ik wiis
as syngroane regel Of. Mar it idee om yn dit
Onderlizzende lingte fan 'e fokaal en syllabif
e mei-inoar
yn ferban te bringen, liket my oars wol aardich taG Ik
s o e , alles mei-inoar, dizze general
e foarslaan
wolle: yn net-öflate wurden stiet in
fokaal foar de
sekwinsjes
en Inzl dêr't er yn ien en deselde fonologyske
mei sit (de fokaal lol liket hjir
matysk fan ütsletten te wêzen, sj. De Haan op s. 54
De teory fan Kager & Zonneveld (1986) oer syllabyske
taheaksels mei sjwa kin neffens de auteurs seIs net samar
nei it Ingelsk en it Dütsk oerbrocht wurde; mar rnooglik
al nei it Frysk. De Haan jout al oan dat der gjin teory
oer de Fryske syllabe is, dat it bliuwt allegearre wat ad
hoc. Wannear' t men lykswols mei Kager & Zonneveld har
teory yn dit gefal ta in beskate generalisaasje kornrne
kin, is dat in earste oanwizing dat dy teory ek foar it
Frysk jilde kin.

2 Troch de la~ge fokaal is it hiel wol mooglik dat Isl en
op
it Onderlizzende nivo ekstrasyllabysk binnee Mooglik rroat; de formal.earring fan •e generalisaasje dêron wat aanpast wurde, mar ik lit dat hj ir
fierders gewurde.
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4. beslüt
De Haan syn analyze moat neffens my op twa punten fersmiten wurde: a) nasalearr ing kin nea in leks ikale regel
wêze; b) rekking fan nasale fokalen kin nea in leksikale
regel wêze. Rekking sa't De Haan it bedoelt, ntl. as in
regel dy't inkel op net-gearstalde wurden wurkje mei, lit
it model net ta, ek at er op orale fokalen wurkje soe.
Dat yn it model fan 'e leksikale fonology -likefolle yn
watfoar ferzje, ik wol dêr nochris mei klam op wize- De
Haan syn analyze op dy twa punten net tastien wurdt,
ple i tet by my foar i t model en de r estr ingearj ende en
ferklearjende krêft derfan.

taheakke: oer de nasalearringsregel
De (foarm fan "e ) 1 Lrieë r e nasalearr ingsregel yn Visser
(1985), dy't De Haan oernimt, hat my nea rjocht nei ' t
sin west. Yn 'e Strukturele Beskriuwing komt in opsomming
foar, wat faak in oanwizing is dat der in generalisaasje
mist wurdt. Hjir is dat al net oars. De kondisjonearjende
segminten js,z,f,v,r,l,j,wj kin men mei [-syll,+kont]
beskriuwe. It probleem is dat jy,x,hj dan mei beskreaun
wurde. Foar j~1 en jxj is dat gjin probleem, mar foar jhj
al, haw ik beredenearre. Wannear't men no oannimlik meitsje koe dat jhj in oar slach konsonant is as de oaren,
dan koe [-syll,+kont] oanholden wurde.
Yn it Frysk häldt en draacht jhj him yn twa gefallen
as in fokaal foar fonologyske regels oer: 1) by nasalearring; 2) by ~-deleesje, bgl. yn it affiks fer-: ferhälde
[f@rho:r@] *[f@h~:r@]. jhj is de swakste konsonant, salt
/@j de swakste fokaal is; sjoch Cohen et al. (1972 2:4042,114,127) dêr't jhj as in net-artikulearre konsonant en
j@j as in net-artikulearre fokaal beneamd wurdt.
Neffens C1ements (1985), dy't in hiërargysk model hat
foar de ynterne skaaimerkestruktuer fan segminten, hawwe
de glottale konsonanten j?,hj inkel laryngale skaaimerken, mar gjin supralaryngale, d.w.s. der is gjin artikulaasjemomint yn 'e mOle (s. 233). Yn Clements syn model
wurde de laryngale en de supralaryngale skaaimerken op
ferskillende lagen ('tiers' ) represintearre dy't OnOfhin35

klik faninoar binne. De /h/ is mei oare wurden oars neat
as wat gerüs t 'e kiel. Gussenhoven (1985: 194) ha t i t
f oa r j. t Hollansk yn da t f er bän oer .. een met Ibr ea thy
voice' (hese, inefficiënte stembandtrilling)3 uitgesproken aanzet tot een klinker. Hy neamt de /h/ artikulatoarysk parasitêr fan aard, in konsonantyske ferzje fan Ie
neifol gjende fokaal, in fokaal dy' t njonken laryngale
skaaimerken, [stim], by us ek altiten supralaryngale hat.
Fonologyske regels as nasalearr ing en E..-deleesj e spylj e
op i t supralaryngale nivo. närom kin men sizze da t foar
dy regels wurden op [h]- begjinne mei in fokaal (h komt
inkel foar fokalen foar). Gussenhoven jout oan i t Hollanske wurd hoek dizze represintaasje:
ü

ft

"<,

c

Vu

V

C

1

k

De oanset-~ krijt de supralaryngale plakskaairnerken fan
'e fokaal dernei en de laryngale skaaimerken [+spread,voice] fan it laryngale nivo.
Men ferwachtet dat foar assimilaasj e fan [stim], in
laryngaal skaaimerk, wurden op [h]- al begjinne mei in
(stimleaze) konsonant. Dat komt ek ut, salt te sjen is
oan 'e neifolgjende pearen:
in krea[z] mantsje - in krea[s] hantsje
tsii[z] ite
- Sii[s] hite
no[y] ier
- no[x] hier
Sa besjoen is neffens my de /h/ gjin probleem (mear)
foar it sa sunich mooglik formulearjen fan 'e nasalearringsregel mei help fan [-syll,+kont]. Ik kom dan ut by
dizze regel:
3 Neffens Cohen et aL (19722:41/42) wurdt /h/ foarme mei de stimbannen sa te spannen dat de ütgeande lucht in "schurend geluid" jout,
mar yn Ie gewoane regel trilje de stirnbannen net. /h/ is dërcm Isekundêr qerüs I mei anneks, /@/ net.
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[+syll]
1

+n a s ]
[ +kor
2

- SYl l ]
[ +kont
3

--)

+ SYl l ]
[ +nas

3

kondysje: 1 en 2 binne tautosyllabysk
Dit is in lineêre regel. It liket my aardich ta om nochris nei te gean hoe't nasalearring yn in net-lineêr ramt
behannele wurde kin en oft en hoe't yn dat ramt mooglik
ferklearre wurde kin wêrom oft nasalearring fonologisearre is mei Inl, mar net mei Iml en IQ/.
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