Woordinterne obstruenten en obstruentclusters
in het Fries: stemming, ontstemming,
herstemming, overeenstemming'

Willem Visser

De obstruenten (plosieven en fricatieven) vonnen de enige natuurlijke klasse van
segmenten in het Fries waarvoor het kenmerk [stem] distinctief is. Het zijn dan ook
alleen de obstruenten die assimilatie van stem kunnen ondergaan. De distributie van
obstruenten in het woord is aan strenge beperkingen onderhevig: aan het woordbegin mogen geen stemhebbende fricatieven voorkomen, terwijl aan het woordeinde
alle obstruenten stemloos gerealiseerd worden. In deze bijdrage wil ik nagaan, hoe
de woordinteme realisering van obstruenten, met name van fricatieven , en van
obstruentclusters m.b.t. het kenmerk [stem] kan worden verantwoord.
In het Fries worden obstruenten in syllabefinale positie stemloos gerealiseerd, zoals
uit de volgende voorbeelden blijkt:
(1)

slaab /sla:b/ [sla:p] ' slab' (cf. slabben /slab+a nl [slaban] ' slabben ')
hûd /hu:d/ [hu:t] ' huid ' (cf. hûdich /hu:d+ay/ [hu:dax] ' taaihuidig ')
sleef /sle:v/ [sle:f] 'pollepel' (cf. sleven /sle:v+anl [sle:van] ' pollepels')
kreas IkrIazi [kr!. as] ' knap ' (cf. kreazens IkrIaz+ans/ [krl. azas]
' knapheid ')
dreech /dre:y/ [dre:x] ' moeilijk' (cf. dregens /dre: y+ans/ [dre: yas]
' moeilijkheid ')

We kunnen één generaliserende regel van ontstemming op stellen ('a' = syllabe):
(2)

ONTSTEMMING

[+stem]

~

[-stem]

ONTSTEMMING werkt na woordvonning, zie de samengestelde vonnen in het
rechter rijtje van (1), die alle met een stemhebbende obstruent gerealiseerd worden.
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Zoals nog aan de hand van clitiseringsgevallen aangetoond zal worden , moet de
rege l voor lexicale insertie geopereerd hebben. Het is daarom een zuiver fonolog ische lexicale regel , d.w.z. een regel die geen toegang heeft tot de morfologische
bouw van woorden , als zodanig behorend tot het type regel dat de fonetischfonologi sche vorm van een woord in isolatie afleidt.
ONTSTEMMING lijkt ook invloed te hebben op (onderliggend) stemhebbende
woord finale obstruentclusters, die stemloos gerealiseerd worden :

(3 ) deugd /dö: yd/ (dö:xt)" ' deugd '
f erweesd /far+ve:zd/ (fa)"(ve:st),, ' verwezen '
beskaafd /ba+ska:vd/ (ba)"(ska:ft),, ' beschaafd '
blabs /blabzl (blaps)" ' blubber'
drids /drIdzi (drlts)" ' drek; slijk '
We kunnen deze stemloze realisering als volgt verantwoorden. Door ONTSTEMMING wordt de rechter obstruent stemloos, ten gevolge waarvan de cluster als
geheel stemloos wordt, omdat adjacente obstruenten dezelfde stemspecificatie
moeten hebben . Dit laatste drukken we uit in het volgende filter en de erbij
aansluitende reparatieregel :
(4a) OBSTRUENTFILTER 1

*

( ...

[-son]

I

[astem]

[-son]

.. • )PhP/ IP

I

[-astem]

(4b) OBSTRUENTREPARATIE
[astem]

-+

[-astem]

De afleiding van blabs en slaab verloopt nu als volgt
woord):
(5)

onderliggende vorm
syllabificatie 2
voetvorming
fonologisch woordvorming
opheffing extrasyllabiciteit
ONTSTEMMING
OBSTRUENTFIL TER
OBSTRUENTREPARA TIE
uitkomse

(' ~ '

/blabzl
(blab)"z
((blab)"hz
(((blab ),,)L z

= voet, ' w' = fonologisch

/sla:b/
(sla:b) "
((sla:b)"h
(((sla:b)"h)",

(((blabz)")~),,,

(( (b labs ),,) ~ ).,
(((sla:p)"h)",
*(((blabs )"hL
(( (blaps ),,)~).)
(((blaps )"h)",
(((sla:p)"h).,
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Deze analyse is echter niet zonder problemen. Een obstruentcluster in het Fries kan
niet door epenthese open gebroken worden . Dit laat zich verklaren door de aanname dat beide obstruenten één stemspecificatie delen, waarvoor adjacentie een
noodzakelijke voorwaarde is (Visser (1997:268)). Niet alleen onderliggende
obstruentclusters, bijv. in keeft 'soort kast' , zijn ondoordringbaar, dit geldt ook voor
clusters die ontstaan door morfologische operaties, bijv. in kleeft /kle:v+tJ [kle:ft]
' kleeft'. Omdat we aannnemen dat op het onderliggende niveau elk segment zijn
eigen stemspecificatie heeft, is de volgende regel van stemfusie noodzakelijk:
(6)

STEMFUSIE
[-son]

[-son]

[astem]

[astem]

[-son]

[-son]

V

[astem]

Het moge duidelijk zijn, dat filter (4a) en reparatieregel (4b) mede de input voor
regel (6) leveren , zodat er hier sprake is van een voedende regelordening .
Door STEMFUSIE gaan twee obstruenten het kenmerk [stem] delen , wat in (6)
formeel wordt uitgedrukt met de associatie van de ene knoop [astem] aan twee
knopen met het kenmerk [-son]. Hierdoor krijgt een obstruentcluster een partiële
geminaatstructuur. Geminaten nu hebben de eigenschap dat één samenstellend
segment niet afzonderlijk een regel kan ondergaan die het segment in kwestie wel
ondergaat wanneer het op zich zelf staat, d.w.z. buiten de context van het geminaat.
Daarom kan ONTSTEMMING (2) niet op de rechter obstruent van een cluster
werken, wat in (5) voor de vorm blabs /blabzJ wel wordt aangenomen .
We zullen daarom de feiten rondom obstruentontstemming anders moeten analyseren . Door ONTSTEMMrNG wordt een stemhebbende obstruent stemloos
gemaakt; deze regel is derhalve de uitdrukking van een negatieve conditie op het
voorkomen van stemhebbende obstruenten. In (Lombardi : 1995), die veel talen op
dit punt onderzocht heeft, worden de zaken van de andere kant benaderd, nl. vanuit
de vraag: waar mag een stemhebbende obstruent voorkomen. We formuleren , in de
geest van Lombardi 's Laryngeal Constraint, een positieve conditie, die een
stemhebbende obstruent alleen in syllabe-initiële positie toestaat, en een ermee
samenhangende reparatieregel :
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(7a) OBSTRUENTCONDITIE

x

als:

l~~~J
I

dan:

;

~~~l
I

[+stem]

[+stem]

(7b) STEMREPARA TIE
[+stem]

----)

[-stem]

Conditie (7a) en reparatieregel (7b) sluiten aan bij de universele tendens, dat er in de
aanzet van de syllabe meer segmenten en contrasterende kenmerken voor mogen
komen dan in de coda.
De afleiding van bfabs en slaab verloopt dan nu als volgt:
(8) onderliggende vorm
syllabificatie
voetvorming
fonologisch woord-vorming
opheffing extrasyllabiciteit
STEMFUSIE
OBSTRUENTCONDITIE
STEMREPARA TIE
uitkomst

/blabzl
(blab)"z
((blab)"hz
(((blab )"hLz
(((blabz )"hL
(((bla(bz)[+steml )")1;),,,
*(( (b la(bz)[+steml)"h )",
(((bla(ps)[_steml )")I;),,,
(((blaps )"h)",

/sla:b/
(sla:b)"
((sla:b)"h
(((sla:b)")I;),,,

*(((sla:b))"h)",
(((sla:p))"hL
(((sla:p)"h)',

Onderliggend stemhebbende, stam finale clusters worden in samengestelde vormen,
waar er veelal een schwa op volgt, stemhebbend gerealiseerd:

(9) deugden /dö :yd+an/ (((dö:yMdan)"h)", *(((dö:xMtan)"h)", ' deugden '
blabzige /blabz+ay+a / (((blabMzaMya)"h)", *(((blap) crCsa),,(ya)")l:L
' drekkige; slijkerige'
beskaafdens /ba+ska:vd+ans/ ((beM((ska:vMdas)")I;L),,,
*((ba)"(((ska:f),, (tas)"h )",L ' beschaafdheid'
De stemhebbende obstruent waarmee de (voor)voorlaatste syllabe van de vormen in
(9) eindigt, lijkt OBSTRUENTCONDITIE (7a) te schenden en daarmee aan
STEMREPARA TIE (7b) onderworpen te moeten worden . Dit blijkt niet zo te zijn.
De vraag is natuurlijk waarom dit zo is. Het antwoord is gelegen in het feit dat, ten
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eerste, de obstruentclusters in deze vormen ten gevolge van STEMFUSIE (6) het
kenmerk [stem] delen en dat, ten tweede, zij verdeeld zijn over de coda van de ene
en de aanzet van de volgende syllabe. De obstruent in de aanzet nu mag
stemhebbend zijn, zie (7a), waardoor de stemhebbendheid van de obstruent in de
coda ook gewettigd is. Het kenmerkencomplex [-son,+stem] mag dus wel in de coda
voorkomen, mits het niet uitsluitend tot de coda behoort. Dit laatste wordt in de
fonologische literatuur parasitaire licensiëring van een kenmerk genoemd, een
verschijnsel dat we als volgt defmiëren: 4
(10) PARASITAIRE LlCENSIËRING
Gedeelde fonologische eenheden wettigen elkaar
Hetzelfde clusterpatroon vinden we in werkwoorden van de eerste zwakke klasse en
bij clitiseringsgevallen. Net als alle zwakke werkwoorden in het Nederlands,
vormen de Friese werkwoorden van de eerste zwakke klasse hun verleden tijd door
suffigering van -deen) of -teen) aan de stam, afhankelijk van de stemspecificatie van
het stamfinale segment. Bekijk nu de werkwoorden raz(e) Ira:zJ ' razen,
schreeuwen', sjez(e) Isie:zJ ' sjezen' , drav(e) Idra :vl ' hollen ', swev(e) Isue :vl
' zweven ', lig(e) Ili :yl ' liegen' en smûg(e) Ismu:yl ' hoorbaar en moeizaam
ademhalen ' . Deze leveren de volgende verleden tijdsvormen ops:
(I I) raasden (((ra:zMda(n))a)l) w
sjeesden (((sje:zMda(n))ah)",
draavden (((dra:vMda(n))ah)",
sweevden (((swe:vMda(n))ah)",
liigden (((Ii:yMda(n))ah)w
smûgden (((smu :y)aCda(n))a)l) ",
Het lidwoord de Idal ' de ' kan clitiseren aan een werkwoordsvorm :
(12) ik draafde Idra :fdal (((dra:vMde)ah)", hiele dei ' ik hol de hele dag '
ik liez de Iliaz dal (((Ii.az)a(da)ah)", krante ' ik las de krant '
hy groef de Igru :f dal (((gru:vMda)ah)", sleat ut ' hij groef de sloot uit '
In de vormen in (I I) en (12) wordt de woordinteme, syllabefinale fricatief steeds
stemhebbend gerealiseerd.
In de volgende vormen begint de laatste syllabe met de stemhebbende fricatief [z]:
(13) blabzich /blabz+ayl (((blabMzax)ah)", ' blubberig'
(cf. blabze /blabz+al (((blab)a(za)a)l)'" ' blubber' )
dridzich IdrIdz+ayl (((drId)aCzax)a)I:L ' drekkig; slijkerig')
(cf. dridze IdrIdzel (((drId)a(za)ahL ' drek; slijk'6)
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De plosief die de voorlaatste syllabe afsluit, wordt stemhebbend gerealiseerd.
Syllabefinale obstruenten komen stemloos in de syntaxis, d.i . de postlexicale
component. Dit blijkt uit gevallen van het postlexicale proces van enclitisering,
waardoor, fonologisch gezien, (de syllabe van) een ongeprosodifieerd functiewoord
in de meest rechtse voet van een bestaand fonologisch woord, het zgn. gastwoord,
ingelijfd wordt (Booij: 1996, Leeuw: 1997). Neem de werkwoords-vormen ried Iriad!
' reed ' en bid /bId! ' bid', waarin de subjectsclitica er larl ' ie ' en ek lak! ' ik ' kunnen
worden ingelijfd:
(14) ried er Iri .at erl (((ri.aMtar)"ht *(((ri.a)"(dar),,)!) ,,, ' reed ie '
bid ek /bit ak! (((bIMtak)")lJ", *(((bIMdak)"h)", ' bid ik '

De onderliggende Id! staat in de aanzet van de schwa-syllabe, waar hij
OBSTRUENTCONDITIE (7a) niet schendt en waar hij derhalve ook niet door
STEMREPARA TIE (7b) in een [tl hoeft te worden omgezet. Dit laatste moet
daarom in het lexicon plaats hebben gevonden. De context van deze reparatie is in
(14) door postlexicale resyllabificatie ondoorzichtig geworden .
In ( 14) gaat het om gevallen met een plosief. Wanneer het gastwoord op een
fri catief uitgaat, ontstaat er een ander beeld (zie ook Visser (1988a: 184-186)):
(15a) doe groef er Igru:f arl (((gru:Mvar)")1:),,, *(((gru :Mfar)"h)", jierder ' toen
groef ie verder'
dat lies er Ili .as arl (((Ii.a)"(zar)"h),,, *(((li.a)"(sar)"h ),,, foar ' dat las ie
voor'
ik seach em IsI.ax aml (((sI.a)"(yam)"h),,, *(((sI.aMxam),,) 1:)", ' ik zag
'e m ~

(15b) ikpafem Ipafaml (((pa)"(fam),,ht *(((paMvam)"h)", lekker op ' ik paf
'em lekker op '
ik mis em Imls aml (((ml)"(sam)"h),,, *(((ml)"(zam)"h),,, sa ' ik mis 'em
zo'
ik rach em Irax aml (((ra)"(xam),,ht *(((ra),,(yam)")1:)'" ut ' ik kaffer 'em
uit '
Terwijl er in de gevallen van (15b) een stemloze fricatief wordt gerealiseerd, is er in
(15a) een stemhebbende.
De gevallen van clitisering van het pronomen se Isal ' ze ' sluiten hierbij aan:
(16)

dat hie se /hi.a sal (((hi.a)"(za)"h),,, *(((hi.aMsa)")1:)'" wol tocht ' dat had
ze wel gedacht'
(cf. se (sa)" *(za)" hie dat wol tocht)
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ik dol se Idol sal «(dol)"(za)")lJ ,,, *«(doIMsa)")~),,, allegearre op ' ik graaf
ze allemaal op'
(cf. se (sa)" *(za)" wurde allegearre opdold ' ze worden allemaal
opgegraven' )
seach se IsI.ax sal «(sI.ayMza)"hL *«(sI.ax)"(sa),,)~),,, dy net? ' zag ze je
niet?'
(cf. se (sa)" *(za)" seach dy net)

Hetzelfde patroon als in (15a) en (16) vinden we in de samengestelde vormen in
(17):
(17 )

kiezer /k iaz+arl «(ki .a)" (zar)" hL ' kiezer'
kreazens Ikrlaz+ansl « (krI.a)" (zas ),,)~)'" ' knapheid '
f elzich IfElz+ayl «(fElM zax)")d ,,, 'oerachtig'
sleven Isle:v+anl «(sle:Mvan)"h)", ' pollepels'
leave llI av+al «(lI .a M va)"h)", ' lieve '
dreger Idre :y+arl «(dre:)"(yar),,ht, ' moeilijker'
f elgen IfEly+ani «(fElMyan)"h)", ' velgen '

In de gevallen van ( 15a) heeft de syllabefinale fricatief eerst STEMREPARA TIE
(7b) ondergaan, vervolgens, als gevolg van clitisering, is hij in de aanzet van een
woord interne syllabe terecht gekomen, waarna hij weer stemhebbend geworden is.
Het pronomen se in de voorbeelden in (16) heeft onderliggend een stemloze fricatief, die na clitisering van se aan een gastwoord links stemhebbend gerealiseerd
wordt. Ook in (17) staat een onderliggend stemhebbende fricatief in een woordinterne aanzetpositie. Er is echter een verschil in afleiding tussen enerzijds de
vormen in (l5a) en (16) en anderzijds die in (17). In de eersten is de fricatief
ontstemd of was hij stemloos en is hij daarna stemhebbend geworden, in de laatsten
is de stemhebbende fricatief alleen geresyllabificeerd. Het resultaat is in alle
gevallen echter hetzelfde: na een lange sequentie (lange vocaal I centraliserende
tweeklank of korte vocaal plus liquide) en gevolgd door een stemhebbend segment
is een woord interne fricatief stemhebbend.7
In Visser (1997:52) heb ik een intrasyllabisch Fricative Rhyme Statement
geformuleerd, dat de distributie van fricatieven op het niveau van de initiële
syllabificatie van stammen beschrijft. Op dat niveau vertonen fricatieven
grotendeels een complementaire distributie: een stemloze volgt op een korte vocaal
en een stemhebbende op een lange sequentie, zie ook de stammen in (11 ) - (13). We
kunnen dit ook anders zeggen: een stemloze fricatief bezet de tweede positie van het
rijm, een stemhebbende de derde .8
We zijn hierboven echter op een fonotactische patroon gestuit dat de enkele syllabe
overstijgt. Voor deze gevallen stellen we daarom de volgende FRICATIEFCONDITIE en de ermee samenhangende regel van FRICATIEFREPARATIE voor, met
de voet als domein 9 :

166

FRlCA TIEFCONDITIE

(18a)
als:

r-sonl

tcoj

dan :

( ... [+voc]

i

<[±voc]>

~ -son
~
+cont

[

±VOCJ ... h

lO

±son

-stem
<+stem>
(18b) FRlCATIEFREPARATIE
[-stem]

~

[+stem]

We zullen nu aan de hand van enkele voorbeelden laten zien hoe de correcte oppervlaktevormen kunnen worden afgeleid (' e1it. ' = e1itisering; ' fon .wv.' = fonologisch
woordvorming; ' herv .' = hervoeting; ' morf.' = morfologie ; ' (re)syll' = (re)syllabificatie; ' uitk.' = uitkomst; 'voetv.' = voetvorming):
(19)

afleiding van lies er, deugden, lies de en blabzich:

lexicaal (cyclisch):
onder!.
syl!.
voetv.
fon.wv .
morf.
syl!.
herv .

Ili.azJ
(Ii.az)o
((Ii.az)oh
«((I i.az)oh)"

Idö :ydI
Ili .azJ
(dö:y)od
(Ii .az)o
«dö:y)ohd
((Ii.az)oh
«(dö:Y)o)IJ ",d
«((Ii.az)oh)",
«(dö:Y)o)I)",d+an

/blabzJ
(blab)oz
«blab)o)):z
«(blab )o)I).,Z
«(blab) oh).,z+ay
«(blab )o(zaY)oh)",

lexicaal (postcyclisch):

«(dö,rvdanlol,:" ~

(6)

[+stem]
(7a)
(7b)

*«((I i.az)0)):).,
«((Ii.as)o)I).,

«(blab MzaY)oh)",

V

[+stem]
*«((Ii.az)oh)",
«((I i.as )0)):).,

*«(blab Mzay)oh)"
«(blab )o(zax)o)I).,
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postIexicaal:

clit.
resyll.

«((Ii.a s),,) 1J .,(ar)"
«(I i. a s),,(a r),,)lJ .,
«((Ii. a ),(sar)"h).,

(4a)
(4b)

«((Ii.a s)"h)",(da)"
«((Ii.as)ida)"h).,

*«((I i.as ),,(da ),,)r).,
«((Ii.as ),,(ta )"h).,
«((Ii.azM da )"h).,

of
(18a)
(18b)

(6)

*«(Ii.a)"(sar),,h).,
«((Ii.aMzar)"h)",

*«((Ii.as ),,(da )"hL
«((Ii.azM da )"h L

[+stem]

Het probleem bij deze afleiding lijkt te zijn, dat de vorm «((Ii.as)"(da),,h).,op grond
van zowel het OBSTRUENTFILTER (4a) als de FRICATIEFCONDITIE ( 18a) als
onwelgevormd gekenmerkt wordt. Door OBSTRUENTREPARA TIE (4b) worden
de vormen *«((Ii.a s),,(ta),,)r).,en «((Ii .azMda)"h).,afgeleid, waarvan slechts de
laatste de correcte oppervlaktevorm is, terwijl met FRICATIEFREPARATIE (18b)
alleen maar deze vorm kan worden afgeleid. Bedenk daarbij dat een vorm als
*«((Ii.a)"(sar),,)r),,, in (ISa) slechts op grond van (18a) uitgefilterd en door (18b) tot
«((Ii .a )"(zar),,h)., gerepareerd kan worden, terwijl hetzelfde geldt voor een vorm als
hie se in (16) (*«(hi.aMsa)"h)", ~ «(hi.aMza)"h)." en het is duidelijk dat
conditie (18a) voorrang heeft boven filter (4a).
Voor een verklaring doen we een beroep op het feit dat de FRICATIEFCONDITIE
en de daarmee samenhangende regel van FRICATIEFREPARATIE specifieker zijn
dan het OBSTRUENTFILTER en OBSTRUENTREPARATIE. Bij de toepassing
van fonologische regels is het immers zo dat wanneer twee regels op dezelfde vorm
kunnen opereren, de specifiekere regel opereert en daarmee de algemenere uitsluit.
De regels in kwestie worden dan (disjunctief) geordend op grond van het Elsewhere
Principle. Nu is het zo dat reparatieregels uit condities / filters voortvloeien : de
laatsten zijn de structurele beschrijving voor de eersten. Dat is ook de reden waarom
deze regels zo algemeen (contextvrij) geformuleerd kunnen worden . De condities /
filters zijn duidelijk primair en de regels afgeleid . Het is niet onlogisch aan te
nemen, dat het Elsewhere Principle ook geldt voor de relatieve ordening van
condities / filters die op dezelfde vorm betrekking hebben en dat ook hier de
specifiekere voorrang op de algemenere hebben.
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De realisering van woordinteme obstruenten en obstruentclusters in het Fries is met
grotendeels onafhankelijk gemotiveerde, niet-taalspecifieke regels, principes en
condities/filters te verantwoorden. Alleen de intersyllabische FRICA TIEFCONDITIE (18a) is taalspecifiek; deze sluit echter aan bij het intrasyllabische
Fricative Rhyme Statement en illustreert zo de al vaak geobserveerde tendens in
taal, dat een bepaald filter op latere afleidingsniveaus nog wel geldt, maar in steeds
ruimere contexten.

Noten
Hierbij wil ik Geert Booij , Siebren Dyk en larich Hoekstra bedanken voor hun
commentaar op een eerdere versie van deze bijdrage.
I
' PhP' en ' lP' staan voor Phonological Phrase en Intonational Phrase, prosodi sche
eenheden die groter zijn dan het woord, maar kleiner dan of gelijk aan de zin. Een cluster van
twee door een woordgrens gescheiden obstruenten valt ook binnen het bereik van dit filter.
Dit houdt in dat regressieve assimilatie van stem van een obstruent aan een erop volgende
stemhebbende plosief over woordgrenzen heen kan worden opgevat als een gevolg van
OBSTRUE TREPARA TIE (4b). Een probleem hiervoor lijkt te zijn, dat deze assimilatie
verplicht regressief is, terwijl progressieve assimi latie ook een cluster oplevert die filter (4a)
niet schendt. We hoeven hier echter niets van te zeggen. Regressieve assimilatie is het
ongemarkeerde geval, wat in Peperkamp (1997) in verband wordt gebracht met het ·sterke ',
onveranderlijke woord begin vs. het ' zwakke', veranderlijke woordeinde. Bovendien sluit
regressieve assim ilatie aan bij OBSTRUENTCONDITIE (7a), volgens welke een
stemhebbende obstruent alleen syllabe-initieel, en daannee woord-initieel, gewenigd is
(Lombardi ( 1995 :70)). Het domein van filter (4a) is in het Fries niet groter dan de lP, want
een finale obstruent van de ene en een initiële obstruent van de volgende zin hoeven niet
dezelfde stemspecificatie te hebben.
2
Omdat de IzJ een te gering sonoriteitscontrast met de voorafgaande Ibl vertoont, blijft
deze extrasyllabisch op het niveau van de initiële syllabificatie.
3
Door OBSTRUENTREPARATIE kan *(blabs)cr ook worden omgezet in (blabz)cr; deze
vonn is daarna echter onmiddellijk weer input voor 0 TSTEMMI G. De derivatie kan zo
niet tot een einde komen. We nemen aan, dat er een algemeen principe bestaat met als
strekking dat een derivatie recht op zijn doel, d.i. de oppervlaktevonn, af moet gaan.
4
Zie Perlmutter (1995 :314) voor dit concept in het algemeen en Lombardi (1995 :52) voor
een toepassing m.b.t. stemhebbende obstruentclusters in het ederlands die ontstaan door
regressieve ass im ilatie van stem, zoals in zi [db ]ad, en Booij (1995 :63) voor een toepassing
m.b.t. vergelijkbare clusters in d vonnen van de verleden tijd van de zwakke werkwoorden,
zoals in kra[bd]den .
Parasitaire licensiëring speelt ook een rol in gevallen van regressieve assimilatie van stem,
een proces dat zich aan de randen van fonologische woorden afspeelt (zie ook noot 1).
Yoorbeelden zijn: it mei de gek beslaan IgEk basla:nI [gEg basla:n] ' er de spot mee drijven ' ,
oer de kop gean /k8p gI.enl [k8b gI.en] ' over de kop gaan' , in plaat beharkje Ipla:t baharkjal
[pla:d baharkja] 'een plaat beluisteren ' . Ook in deze gevallen is de stemhebbendheid van de
woordfinale obstruent gewettigd door de link met de erop volgende woord-initiële
stemhebbende obstruent. Hetzelfde zien we bij clusters van meer dan twee obstruenten, zoals
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in de koarts delbêdzje /ko.ats dElb€:dzjal [ko.adz d€lb€:dzja] 'de koorts tot bedaren brengen '
wy sille noch ien tekst behannelje It€kst bah::maljel [t€gzd beh::malja] ' we zullen nog één
tekst behandelen ' . T.g.v. stemfusie delen de obstruentclusters in koarts en tekst één
stemspecificatie. Regressieve assimilatie kan nu als een uniform proces van delinking van
[-stem] en spreiding van [+stem] worden opgevat. Er ontstaan daardoor wel gemarkeerde
ternaire of quarnaire constellaties.
5
Voor de zwakke werkwoorden van de eerste klasse heb ik in Visser (1988b) de volgende
analyse voorgesteld. Het suffix voor de vorming van de verleden tijd en het verleden
deelwoord heeft de onderliggende vorm -!D(a)/, waarin ' D' staat voor een voor stem
ongespecificeerd coronaal segment (een archifoneem). Dit segment wordt met de
stemspecificatie van het werkwoordstamfinale segment verbonden, zodat het als [dl of [tl
gerealiseerd wordt. We kunnen nu zeggen dat spreiding van het kenmerk [stem] van de stam
een (partiële) geminaatstructuur creëert en dat door parasitaire licensiëring de linker obstruent
in de verleden tijdsvorm geen ontstemming hoeft te ondergaan. Zie Booij (1995:62-63) voor
deze expliciete analyse van de verleden tijd van de zwakke werkwoorden in het ederlands.
6
blabzich en dridzich hebben de nevenvormen blabsich [blapsax] en dridsich [drltsa x],
met een stemloze cluster. Deze zijn te beschouwen als een afleiding van blaps Iblapsl en drits
Idrlts/, vormen die historisch uit blabs Iblabzl en drids IdrIdzl ontstaan zijn . Vergelijkjots(e)
Ifots(a)1 ' stevige meid' naast jods I jodze Ifodz(a)1 en smots Ismotsl '(appel)moes' naast
besmodz(je) /ba+smod zl ' bevuilen ' en smodzeboel Ismodzal- ' slijkboel ' . Historisch gezien
hebben we in al deze vormen te maken met een suffix -z(e) . De stemhebbende clusters -d/bz
worden woordfinaal als -[tips] gerealiseerd, wat tot het ontstaan van nieuwe onderliggende
vormen met stemloze clusters moet hebben geleid.
7
Hetzelfde patroon treffen we aan bij werkwoorden van de tweede zwakke klasse, die in
de infinitief, de I e ps. enkelvoud, alle personen meervoud en de imperatief met het suffix -je
l ial verbogen worden. Enkele voorbeelden zijn: driigje Idri:y+ial «(dri:)cr(yja)crh:)û.)
' dreigen ',
rûzje Iru:z+ial
«(ru:)cr(zja)cr)~:)û.)
' ruisen'
en
sweevje Isue:v+ial
«(swe :)cr(vjabh:)û.) ' zweven '.
8
Daar dient bij opgemerkt te worden, dat ik aanneem dat de vocaal schwa op dit
syllabificatieniveau niet een syllabe kan projecteren, waardoor consonanten ervoor in eerste
instantie zoveel mogelijk terecht komen in het rijm van de syllabe die de volle vocaal
projecteert (Visser (1997 :249-255)). De woorden snavel Isna:vall ' snavel ' en snaffel lsnafall
' idem ' krijgen daarom de initiële syllabificatie (sna:v)cral en (snaf)cral, waarin de stemhebbende en stemloze fricatief respectievelijk de derde en tweede rijmpositie bezetten. Later in
de afleiding kan schwa wel een syllabe projecteren. Omdat een schwa-sy llabe, en een
woord interne syllabe in het algemeen, een aanzet moet hebben, worden de fricatie ven geresyllabificeerd, wat tot de uiteindelijke syllabificaties (sna:)cr(val)cr en (sna)cr (fal)cr leidt. De
onderliggend stemhebbende fricatief bezet dan een woord interne aanzetpositie, in
overeenstemming met OBSTRUENTCO DITIE (7a).
9
Er zijn drie gevallen van systematische uitzonderingen op de door deze conditie
uitgedrukte fonologische regelmatigheid. In de eerste plaats de diminutiva van woorden op
Iyl, die altijd met [x] gerealiseerd worden. Voorbeelden zijn swolchje Isuoly+ ial [swolxja]
' zwelgje, slokje' en eachje lIay+ial [Laxja] ' oogje ', cf. swolgje Isuoly+ ial [swolyja]
' zwelgen, slikken ' en eagje Iley+ial [I.ayja] ' ogen ' . In de tweede plaats de afleidingen met
het suffix -lik -11aki, waarvoor een fricatief stemloos is, zoals in (ûn) eachlik lIay+ lak/
[I.axlak] ' (on)ogelijk' en wyslik Ivi:z+lak/ [vislak] ' wijselijk ' (deeglik ' degelijk ' en mooglik
' mogelijk' zijn uitzonderingen). In de derde plaats zijn er de uitheemse suffixen -aasje, -eesje
en -oasje, als in sollisitaasje, suppleesje en promoasje, waarnaast echter ook -aazje, -eezje
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en -oazje voorkomen, bijv. infoltaazje, kolleezje en korroazje.
10
De onbepaalde aanduiding [±voc,±son] in de conditie is voldoende. Wanneer deze als
[+voc,+son], dus als een vocaal, geïnstantieerd wordt, zal dit in het gewone geval een schwa
zijn, ervan uitgaande dat het Fries trocheïsche voeten heeft. Bij de instantiëring [-voc,+son],
d.w.z. die van een sonorante (stemhebbende) consonant, hoeft er niets gezegd te worden,
omdat clusters van obstruenten en sonoranten niet aan collocationele restricties wat betreft het
kenmerk [stem] onderworpen zijn . Is de instantiëring [-voc,-son], die van een obstruent, dan
moet de cluster die ontstaat in overeenstemming met OBSTRUENTFILTER (4a) zijn.
Hetzelfde geldt overigens t.a.v. <[±voc]> en de erop volgende fricatief, wanneer de eerste als
[-voc,-son] geïnstantieerd wordt. De instantiëring [+voc,-son] is uitgesloten: [+voc]
impliceert [+son].
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