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Yn dizze bydrage wol ik it hawwe oer it bekende pear eagje - eaehje. Dêrby sil 
ik twa oanpakken foar inoar oer sette, in mear 'abstrakten'-ien en in mear 'kon
kreten'-ien. Beide hawwe har foar en tsjin, sa docht bliken. Earst sil ik de 
abstrakte oanpak behannelje en dan de konkrete. 

1. abstrakt 
Y n it Frysk wurdt in ferlytsings6tgong keazen op grûn fan it einichste segmint 
fan it wurd dêr't er oan fêstmakke wurdt, sj. Tiersma (1985:59): 

-ke neifokaa/, twilQd, m,p,f, s, r 
-tsje nei I, n, t, d 
-je nei k, eh, g 

Hoekstra (1984:132) giet derfan 6t dat der op it nivo fan 'e ferlytsingswurdfoar
ming noch mar ien (abstrakt) ferlytsingssuffiks is, dat letter 6tstavere en oer de 
ûnderskate grûnwurden distribuearre wurdt.1 Dat is in 'item and arrangement'-oan
pak, dy't foar it Frysk ek it handichst liket te wêzen, omdat de suffiksen net 
mei ûnofhinklik motivearre regels fan inoar of te lieden binne. 

Meastal wurdt oannommen dat de foarm fan it sufflks nei felaren -je is: stok -
stokje, sj. ek hjirboppe. 

At it grûnwurd 6tgiet op Irj, dan wurdt nei ferlytsing in k ynfoege. Tiersma 
(1985:59) seit: "The ng becomes nk before the diminutive"2; dêrmei doelt er op 
ferskerping. Hy lit him der net mei safolle wurden oer ut oft er [1J1 ûnderlizzend 
beskoget as in inkele felare nasaal Irj of as in kloft Ing! dy't nei nasaaloan
passing en ferskerping, likefolIe yn watfoar folge, as [IJk] oan 't ljocht komt. 
Syn sakrekt oanhelle formulearring wiist de kant 6t fan it lêste; hy neamt by de 
felaren dy't -je nimme inkel /k,x, y/, mar Irj net. 

Ik soe derfan 6tgean wolle dat wy yn it Frysk in inkele felare nasaal Irj hawwe 
en in regel fan k-ynfoeging by ferlytsing. Hoekstra (1984:147, noat 2) giet ek 6t 
fan in regel dy't in k ynfoeget tusken Irj en it suffiks. Trommelen (1983, haadstik 
5) giet wiidweidich yn 'e pleit foar in analyze mei in inkele felare nasaal Irj 
foar it Hollänsk; ik nim dy hjir oer foar it Frysk. Hja giet 6t fan /rj omdat yn 
it Hollänsk Im,n,rj ien klasse fan sonoranten is wat de seleksje fan 'e ferlytsings
allomorf oangiet. Foar it Frysk jildt dat net, sj. bgl. beam +ke, man +tsje en ring+ 
(k)je. Slim is dat net, omdat men de generalisaasje meitsje kin dat nei in felaar 
segmint altyd -je keazen wurdt. No is de Ig! fan 'e kloft Ing! ek in felaar. Mar 
dy Ig! hat inkel mar de funksje om de In! om te setten yn [1J1 en moat dan delearre 
wurde. Yn in pear gefallen moat in [9] nei in /rj ynfoege wurde, bgl. yn it pear 
diftong [dIftolJ1 - diftongearje [dIftol)gjcrja]. Alles mei-inoar liket Irj my fierwei 
it 'foardielichste' ta. 

At it grûnwurd 6tgiet op Iy/, dan wurdt dy Iyl nei ferlytsing stimleas: eag -
eachje [Laxje]. 

Yn dizze paragraaf wol ik in analyze foarslaan dy't dy twa ferskynsels, it yn
foegjen fan k nei Irj en it ferskerpjen fan Iy/, mei inoar yn ferbän bringt mei 
foar it ferlytsingssufflks nei felaren in justjes abstraktere ûnderlizzende foarm as 
-je oan te nimmen. Earst besjoch ik it eaehje-gefal en dêmei dat fan rinkje. 
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1.1 eagje en eachje 
Tiersma (1985:59) seit: na voiced obstruent in stem-fmal position is devoiced 
before the diminutive suffix." Hy doelt dêrmei op pearen lykas hoed - huodsje 
[vuotsja], s/aab - s/abke [slapka], /eav - /eafke [ll.afka] en siiz - syske [siska]. 
Dêr liket einlûdferskerping (EF) wurke te hawwen, dêr't wy de syllabe as domein 
foar oannimme. De öflieding fan bgl. huodsje sjocht der dan sa ut: 

(1) ûnderlizzend I vuod + tsja I 
syllabifikaasje ( ) ( ) 
EF t 
degeminaasje 0 
fonetyske foarm [vuotsja] 

aft de syllabifikaasje op it lêst no (vuot) (sj a) of (vuot)(tsja)3 wurdt, EF kin 
altyd earst wurkje omdat lvuod+tsjal nea as (vuo)(dtsja) syllabifisearre wurde 
kin. Foar ûnderlizzend !ll.av+ kal _ is (ll.av) (ka) de iennichst mooglike syllabi
tikaasje, foar ûnderlizzend Isi:z+ kal (si:z)(ka) en foar ûnderlizzend Isla:b + kal 
(sla:b)(ka); yn al dy gefallen kin EF dêr wurkje.4 

Nei de stimhawwende felare frikatyf kin ien en oar minder maklik sjen litten 
wurde. It is nt!. sa dat it (oerflakkige) suffIks -je der in homofoane 'konkurrint' 
neist hat, it suffiks fan û.o. de ynfinityf fan 'e tiidwurden swak IT. Men kin dit 
kontrast waarnimmeS: 

(2) stam tiidwurd (ynf.) ferlytsingswurd 
eag [I.ayja] [I.axja] 
foeg [fu:yja] [fuxja] 
baarg [ba:ryja] [barxja] 
ploege [pluyja] [pluxja] 
bigge [blyja] [bIxja] 
fuorge [fuoryja] [fuorxja] 
rige [ri: yj a] [rixja] 
herberge [hcrbcryja] [hcrbcrxja] 

Dêrneist binne der ek haadwurden dy't ûnderlizzend op -/y(a)1 utgeane en dy't gjin 
tüdwurd swak IT derneist hawwe, mar al in ferlytsingswurd. Yn dy ferlytsings
wurden fynt men in [x]: 

(3) stam ferlytsingswurd 
mig [mIxja] 
brogge [broxja] 
slag [slaxja] 
feeg [fe:xja] 
skoeg [skuxja] 

Sa binne der ek wurden op -/y( 9)1 dy't in tüdwurd swak 11 neist har hawwe en 
gjin ferlytsingswurd. Yn dy tiidwurden fynt men [y]: 

(4) stam tiidwurd (ynf.) 
smoarg [smuaryja] 
soarg [suaryja] 
walge [vol yj a] 
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Dit is in gewoan patroan yn it Frysk. In fantasywurd lykas braag soe men [bru:yja] 
en [bruxja] fan ot1iede kinne; it earst ynterpretearret men as ilidwurd, it twadde 
as ferlytsingswurd. De fraach is hoe't it ferskil tusken de foarmen mei [y] en dy 
mei [x] ferantwurde wurde moat. 

Alderearst kin opmurken wurde dat foar de ÛDderlizzende Iyl meastal in lange 
fokaal of in twilûd stiet of in koarte fokaal mei in konsonant dernei. Wurden 
lykas bigge, mig en slag hawwe dêr in koarte fokaal. Dat is fan dy gefolgen dat 
de hiele kloft Iyjl by de measte tüdwurden ta de folgjende syllabe rekkene wur
de kin, neffens it Maximal Onset Principle. Foar eagje krijt men dan dizze syl
labifIkaasje: (I.a)(yja). Oan it begjin fan 'e syllabe kin EF net wurkje. 

It Frysk hat der in tsjinnichheid yn om in syllabe mei in koarte fokaal of te 
sluten, likegoed oan 'e ein fan it (fonologyske) wurd as deryn; utsÛDderingen 
binne funksjewurdsjes lykas sa en la en redusearre tüdwurdstammen Iykas ha(w), 
do(g) en si(/). Dêrom wurdt de Iyl yn bigje ambisyllabysk: (bly)(yja), ferl. Van 
der Hulst (1985) foar it Hollänsk. EF kin dan net wurkje, wannear't oannommen 
wurdt dat lange segminten 'ûnferoarlik' yn 'e sin fan Hayes (1986) binne. At EF 
sa formulearre wurdt yn in net-lineêr ramt: 

(5) [-son] --- > [-stim] I 

en at men derfan utgiet dat assosjaasjelinen yn in strukturele beskriuwing 'utbrûkend' 
ynterpretearre wurde moatte, dan mei EF yn bigje net wurkje. 

De distribilsje fan 'e frikativen oan it oerflak is yn it Frysk grosso modo sa 
dat de stimleazen foarkomme oan it begjin fan it fonologyske wurd, oan it begjin 
fan in beklamme syllabe deryn, oan it begjin fan in ÛDbeklamme syllabe deryn 
nei in koarte fokaal, oan 'e ein of yn in einkloft; de stimhawwenden kinne inkel 
foarkomme yn it fonologyske wurd oan it begjin fan in syllabe sÛDder klam nei 
in syllabe mei klam dy't yn 'e regel in lange fokaal of twilûd hat of in koarte 
fokaal mei in konsonant dernei.6 Dat is in prosoadyske generalisaasje oer it 
fonologyske wurd. It is de fraach oft men it plak fan stimhawwende frikativen 
yn it Frysk yn in prosoadyske oerflaktegeneralisaasje utdrukke moat. Der binne 
navenant moai wat utsÛDderingen op, dat men soe ek oan in morfeemstruktuerkon
dysje (MSK) tinke kinne dy't generalisearret oer ÛDderlizzende foarmen, gans 
'losser' is en dêrtroch makliker utsÛDderingen hawwe kin. Mar salang't ik gjin 
d6dliker byld haw fan 'e prosoadyske struktuer fan it Frysk, häld ik my ynearsten 
oan 'e 'sterkere' oerflaktegeneralisaasje. 

In wurd Iykas eagje, mei de syllabifikaasje (I. a) (yja), is dêrneffens ynoarder. 
Mar eachje, mei de syllabifIkaasje (I. a) (xja), is dat net; wy hawwe dêr in [x] en 
net in [y], likemin yn myn eigen dialekt dêr't -je as [i] 6tsprutsen wurdt en it 
nei alle gedachten ÛDderlizzend ek is: (I.a)(yi) en (l.a)(xi).1 

Wylst by bigje de [y] op it ambisyllabyske karakter fan [y] smiten wurde kin, 
dat EF opkeart, moat by bichje op in beskaat nivo yn 'e ot1ieding de Iyl hielen
dal by de earste syllabe hearre, dat EF derop wurkje kin. Wy sille no earst sjen 
hoe't oaren besocht hawwe om de [x] yn bichje te ferantwurdzjen en dan seIs 
mei in utstel foar de tried komme. 

Tiersma (1979:156/157) wol it ferskil tusken eagje en eachje gearfalle litte mei 
in ferskil yn morfosyntaktyske grins tusken de stam en it suffIks: leag#jel (fer-
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lytsllgswurd) en leag + jel (tüdwurd). Omdat ûntstimming syn beslach krijt foar alle 
wurdgrinzen, is de ferlytsingsfoarm [I.axja] te foarsizzen. Op 't heden soenen 
wy in fonologysk proses lykas EF net mear troch morfosyntaktyske grinzen kondisjo
nearje litte wolle. It tawÎzen fan wurd- en morfeemgrinzen wurdt sa in tige arbi
trêre saak: wat moat de utkomst wurde, dan sykje wy dêr de goede grins by. It 
is ek sa dat in #-grins in syllabegrins ynhäldt. Hoe moat eag#je ta (I. a) (xja) 
wurde, moat alle kearen # ta + ferswakje? Soks liket net botte oannimlik. Boppedat 
komt Tiersma yn 'e knipe mei regressive assimilaasje fan stim. In stimleaze [x] 
krijt stim fan in [j] oer wurdgrÎnZen hinne, bgl. ik soe him in btuUf y j]aan. 
Tiersma rêdt him derut mei te sizzen dat assimilaasje fan stim him net foardocht 
oer in wurdynteme wurdgrins hinne, wat sa net is, bgl. kroech#rinne [kruyrlna], 
kdns#berekkening [k:'l:warclcanI I)] , hoef#izer [huvi:zar], dat men soe dochs noch 
in [y] krije. Wol Tiersma syn utstel jin op teoretyske grûoen al net oan, it docht 
feitlik ek noch ris de ferkearde foarsizzingen. 

Riemersma (1979:64, 96/97, noat 38) hat foar de beregeling fan ferlytsing in 
'item and process'-oanpak foarslein. Hy nimt ien ûoderlizzend ferlytsingssuffIks 
-kje oan dêr't gans in batterij fan, net allegearre ûoöfhinklik motivearre, regels 
op tapast wurde moatte, bgl. "Ijl fon -kje vurt ~ nai fokalen, If,p,m,s,r!" en de 
regel dy't foar us fan belang is: "Ik! fon -kje vurt ~ nai lxI". Riemersma twifelet 
sels oan syn utstel en frefet him oft net fm ferskillende ûoderlizzende utgongen 
oannommen wurde moatte. Hy häldt lykswols fêst oan -kje, omdat er oars net fer
klearje kin dat de ûnderlizzend stimhawwende konsonanten stimleas wurde. Wy hawwe 
al sjoen dat wy dêr gjin sufftks -kje foar nedich binne, mar dat de syllabiftkaasje 
en EF dêrfoar riede. Us iennichste probleem is dat bgl. eachje in stimleaze frik a
tyf hat. 

Nim no ris oan dat it ferlytsingssufflks nei felaren net -je is, mar -kje. Nei 
lrY wie dat ynoarder; nei Ik! ek, omdat op bgl. l(bak) + (kja)1 in automatyske 
fonologyske regel fan degeminaasje wurkje soe. Mei bgl. eag soe it ferlytsings
wurd der ûoderlizzend dan sa utsjen: /I.ay + kj al, dêr't de syllabifIkaasje inkel 
(I.ay)(kja) fan wêze kin, wat nei EF de tuskenfoarm /I.axkjal opsmite soe. Dan 
soe in regel lykas Riemersma syn (morfoleksikale) regel fan k-deleesje wurkje 
moatte. Merk op dat dy inkel nei Ix! wurkje mei en net nei Irj, wol men gjin 
foarm * [saTJia] krije, en dat er nei Ik! winliks oerstallich is. In generalisaasje 
oer alle felaren is dêrmei ûnmooglik. Dat makket de foarm -kje minder winsklik. 
Der is ek in mear teoretysk beswier: sa'n morfoleksikale regel mei net wurkje nei 
EF, dat in suver fonetysk-fonologyske regel is. It liket derop dat de Ik! postulearre 
wurde moat om in proses yn 't wurk te setten, nt!. de ferskerping fan Iy/, en 
dêmei da1iks wer weiwurde moat. Dat, men mei hjir net al te wiis mei wêze. 

Lit us it mei in justjes oar utstel yn deselde geast besykje. Wy hawwe al sjoen 
dat de Iyl fan eag oan 'e ein fan 'e syllabe stean moat, wol er EF ûndergean kinne. 
Om him dêr te krijen, kin oannommen wurde dat it ferlytsingssufftks -je ûoderlizzend 
ICjal is, dêr't 'C' stiet foar 'net-spesifIsearre, abstrakte konsonant'. It liket net 
ûnoannimlik dat -je ut sokssawat as -kje ûntstien is en al is dy k fonetysk net 
mear oanwêzich, hy beset ûoderlizzend noch al in struktureel plak.9 Wy kinne Us 
dat sa yntinke: 
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(6) 6 

~ 
X X X 

I I I 
C a 

De kar foar Ik! op it plak fan C is syngroan arbitrêr, want elke konsonant riedt 
foar de goede syllabifikaasje en kin dele arre wurde. Mei (6) generalisearret men 
oer alle felaren sûnder ekstra kosten. De öflieding fan eachje giet no sa: 

(7) ûnderlizzend 
syllabifikaasje 
EF 

/ Lay + Cja / 
( ) () 

x 

In lege C krijt gjin fonetyske ynterpretaasje, dat men krijt automatysk resyllabi
fikaasje: (I.a) (xj a). De ûnderlizzende syllabifikaasje (I.ay)(Cja) slut oan by it feit 
dat de kloft yCja net kin yn it Frysk, mar dêrfoaroer yja al. Wy geane derfan ut 
dat de syllabifIkaasjeregels op 'e X-en yn (6) wurkje, dy't yn (7) net oanjûn binne. 

Yn in represintaasje lykas (6) wurde de X-en besköge as abstrakte strukturele 
'timing units'. Yn myn analyze soe men dan in ferskil yn 'tiid' ferwachtsje tusken 
eagje en eachje, omdat eachje ien X-posysje mear beset. Mar wy moatte it abstrakte 
begryp 'timing unit' net te letterlik nimme; op it fonologyske, strukturele nivo 
kin men der wat mei, minder op it fonetyske, fer!. Clements en Keyser (1983). In 
resyllabifIkaasje fan (I.ax)(Cja) op it fonologyske nei (I. a) (xja) op it fonetyske 
nivo liket hiel wol mooglik te wêzen. Mooglik wurdt dy resyllabifikaasje yn dit 
gefal maklik makke troch it twilûd ea dat hiel goed in syllabe öfslute kin. Dat 
jildt net foar alle gefallen fan (2) en (3). In wurd as bichje hat nei alle ge
dachten de syllabiflkaasje (bIx)(xja), ferlykje wat earder sein is oer bigje. 

Op dizze wize hawwe wy in ferklearring foar it ferskil tusken tiidwurd en ferlyt
singswurd. It is al sa dat [x), neffens us oerflaktegeneralisaasje, op in foar 
frikativen fonotaktysk 'nuver' plak stiet en dêr net oanpast wurdt; dêrmei binne 
alle wurden dy't utgeane op -[xja) daliks werom te kennen as (formeel) ferlytsings
wurd, sj. ek Hoekstra (1984:140). Mei in MSK wienen der gjin fonotaktyske swier
richheden, omdat [I.axja) ûnderlizzend /I.ay + Cja/ is.lO It gong fIer bûten de 
roai fan dit stik om wiidweidich op dizze saak yn te gean.ll 

1.2 ringje en rinkje 
Nei ferlytsing wurdt tusken in stam dy't utgiet op 'e felare nasaal lrY en it 
sufflks /Cja/ in [kl ynfoege. Nei suffigearring fan in tiidwurd, troch ymplisite 
transposysje öflaat fan in haadwurd, mei it sufflks -je fan bgl. de ynftnityf fan 
'e tiidwurden swak 11 is dat sa net. Men krijt dan sokke pearen: 

(8) stam tiidwurd (ynf) ferlytsingswurd 
ring [rITJia] [rII]kja] 
string [strIJ]a] [strII]kja] 
jong OoTJia] OoI]kja] 
ronge [(ba) ro TJi a] [ roI]kja] 
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Dêrneist binne der ek haadwurden dy't ûnderlizzend op -/TJ(a)/ utgeane en dy't 
gjin tüdwurd swak IJ neist har hawwe, mar al in ferlytsingswurd. Yn dy ferlyt
singswurden fynt men in [kj: 

(9) stam ferlytsingswurd 
slang(e) (slaTjkja] 
sang [saTjkja] 
wang [vaTjkja] 
ding [dI Tjkj a] 

Der is ek in haadwurd - ik haw mar ien rme kinnen - dat in tüdwurd swak II 
neist him hat en gjin ferlytsingswurd. Yn dat tüdwurd fynt men gjin [kj: 

(10) stam 
dong 

tiidwurd (ynf) 
[dOl] a] 

Der bin ne lang safolle foarbylden net te jaan as by (2) - (4), domwei omdat der 
minder stammen op /TJ(a)/ binne. Likegoed is dit in gewoan patroan yn it Frysk. 
In fantasywurd as brong soe men (broTJia] en (broTjkja] fan öfliede kinne; it 
earste ynterpretearret men as tüdwurd, it twadde as ferlytsingswurd. Yn myn 
dialekt, dêr't /ja/ as [i] oan ' t ljocht komt, fine je itselde kontrast. 

De fraach is no hoe't men it ferskil tusken de foarmen mei en sûnder [kj fer
klearje moat. My tinkt, mei foar it ferlytsingssuffIks nei felaren -je de justjes 
abstrakt ere foarm /Cja/ oan te nimmen, is dêr wat fan te sizzen. It mei bekend 
stean dat nasalen, wat it plak fan artikulaasje oangiet, 'harmoniearje' (moatte) 
mei de konsonantyske omkriten yn ien en itselde fonologyske wurd, likegoed dy 
derfoar as dy dernei. Op it ûnderlizzende nivo sjocht rinkje derut as /rITJ + Cja/. 
Tusken de felare nasaal en de net-spesifIsearre konsonant wurdt no in [kj ynfoege. 
De epentetyske k komt, omdat de lege C fonetysk net te ynterpretearjen is, yn 'e 
twadde syllabe fan it wurd teläne neffens it Maximal Onset Principle: (rITJ)(kja). 

Twingt by de gefallen fan 1.1 de abstrakte konsonant ynearsten in syllabifI
kaasje öf dat EF wurkje kin, by de gefallen fan 1.2 soarget er derfoar dat in 
[k] ynfoege wurde kin.12 

1.3 beslut 
Yn dizze paragraaf haw ik besocht om twa ferskynsels dy't yn it earste oankom
men neat mei inoar te krijen hawwe likegoed mei inoar yn ferbän te bringen. Dêr
foar moast ik foar it ferlytsingssuffiks nei felaren in justjes abstraktere ûnder
lizzende foarm oannimme. At men sa'n abstrakte foarm op twa plakken brûke kin, 
wurdt in analyze der mei oannimliker. Hoe abstrakt oft men te wurk gean mei, 
stiet net yn 't foar fêst, mar hinget of fan 'e generalisaasjes en ferklearringen 
dêr't men op grûn fan dy abstraksje ta komme kin. 

Dizze analyze is, fansels, net sûnder 'kosten'. By de wurden op -/y( a)/ moat 
de strukturele X-posysje fan 'e abstrakte konsonant der earst foar riede dat /y/ 
oan 'e ein fan 'e syllabe komt te stean, mar spilet fierder yn 'e oflieding gjin 
rol. By de wurden op -/TJ(a)/ moat in [kj ynfoege wurde foar in abstrakte konso
nant, wylst soks mear in oerflakteferskynsel ('low level phonetics') liket te 
wêzen. Der is m.o.w. alle reden om nei te gean oft men mei in mear 'konkrete' 
oanpak net ta deselde of bettere risseltaten slagje kin. 
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2. konkreet 
~en soe ek hWnnegean 
ntl. (11) en (12): 

(11) 

(12) 

+k~nt r-
son l +stun 

+efter 

199 

kinne en nim oan dat der twa morfoleksikale regels binne 

---> [-stim] + DIM 

--- > I :r,: J I ~ :~J----
l+efter 

+ DIM 

Dy regels jouwe kreas oan wat him foardocht. No kin men sokke regels altyd meitsje; 
dan beskriuwt men ta in hichte inkel, mar men ferklearret neat. Wannear't it no 
sa is dat deselde feroaringen har yn mear morfologysk beskate omkriten foardogge, 
dan stiet men sterker en wurde regel (11) en (12) oannimliker. 

Dy oare morfologyske omkriten lykje der te wêzen. Riemersma (1979:64 eJ.) merkt 
op dat der yJ.m. regressive assimilaasje fan stim wat mei de suffIksen -lik, -ling 
en -lings te rêden is: a) nei ploffers halde dy har as suffIksen dy't mei in [-kons] 
segmint begjinne13; b) in ûnderlizzende stimhawwende frikatyf wurdt suver altyd 
stimleas foar -lik ('deeglik' en 'mooglik' binne utsûnderingen), foar -ling(s) 
minder faak. Riemersma wol net in aparte regel foar frikativen foar -lik meitsje, 
mar nimt oan dat ploffers en rûzers har foar -lik (en -ling(s)) gelyk halde en 
drage, mar dat der nochal wat utsûnderingen foar -lik binne, bgl. yslik, wyslik, 
hfulik, freeslik, erjlik, geryjlik, beweechlik, eachlik.14 ~en soe regel (11) ut
wreidzje kinne ta (13): 

(13) 
[-stim] I + {DI~ 

lak 

Foar -lik liket ek in k ynfoege te wurden nei stammen dy't op Irj utgeane, bgl. 
öfhinklik, keninklik, fergonklik. Regel (12) soe men utwreidzje kinne ta (14): 

(14) 

--- > 

[

-son ] 
-k~nt 
-stun 

+efter 

+nas 
+efter 

Op sa'n foet waard in morfoleksikale beregeling foar it halden en dragen fan 
Iyl foar de ferlytsingsutgong en foar it ynfoegjen fan k oannimliker. 

Soks is, fansels, ek wer net sûnder problemen. Yn (13) wurde yn 'e ynput fan 
'e regel de stimhawwende frikativen Iz,v,yl neamd. Dat haldt yn dat foar bgl. 
Isi:z + kal en /lI.av + kal regel (13) der foar soargje moat dat de Iz/ en /vi stim
leas wurde. De ûnöfhink!ik motivearre regels fan syUabiftkaasje en EF wurkje 
dan letter yn 'e öflieding fakueus. Al is soks ynoarder, ik fyn it net 'moai' en 
hie hjir leaver in fonologyske beregeling. 
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Fierders is it sa dat -lik in ûnproduktyf suffIks is. Dêrom hat de regel foar 
-lik in oare status as dy foar DIM. Alle foarmen mei -lik binne leksikalisearre, it 
giet om in sletten klasse fan wurden, ek al binne der aardich wat. It part fan 
regel (13) en (14) dat op -lik slacht hat inkel in analysearjende, statyske funksje 
en fungearret inkel as in leksikale redundänsjeregel. Ferlytsingswurdfoarming is 
in produktyf prosedee, dat it part fan regel (13) en (14) dat op DIM slacht, hat 
in generearjende, aktive taak. Regel (13) en (14) kinne lykswols sa stean bliuwe, 
omdat it part foar DIM ek statysk, as redundänsjeregel, fungearje kin; guon fer
lytsingswurden binne ntl. leksikalisearre (ferl. ek no at 7). 

3. by eins/uten 
Yn paragraaf 1 en 2 haw ik in mear 'abstrakte' en in mear 'konkrete' oplossing 
sketst foar de [x] yn bgl. eachje en de [k] yn bgl. rinkje. Beide oplossingen 
binne beskriuwend adekwaat, al moat dêrfoar yn 'e 'abstrakte' oanpak foar it 
ferlytsingssuffiks nei felaren in wat abstraktere ûnderlizzende foarm oannommen 
wurde. 

It foardiel fan 'e abstrakte oanpak is dat men gjin aparte regels nedich is 
foar de gefallen nei Iyl en Irj; it neidiel is dat der fonotaktysk noch wol wat te 
ferantwurdzjen oerbliuwt. Mei in ûnofhinklik motivearre teory oer de Fryske syl
labe en de hegere prosoadyske struktuer falt ien en oar faaks op syn plak. 

It foárdiel fan 'e konkrete oanpak is dat dy sûnder mear beskriuwend adekwaat 
is, mei twa morfoleksikale regels; it neidiel is by my dat er ek net mear is as 
dat en gjin war docht om ta in djipper lizzende ferklearring te kommen. It kin 
wêze dat der fandatoangeande ek wier net mear te berikken is. 

Hokker oanpak oft jo foarsteane, hinget der mei fan of hoe abstrakt oft jo te 
wurk gean wolle. Persoanlik haw ik leafst de mear abstrakte oanpak, mar ik sjoch 
dêr de beswieren ek wol fan yn. Faaks hat ien in hiele oare oplossing dy't dizze 
twa oan 'e kant reaget. Salang at dat sa net is, kies ik foar de abstrakte. 

Noaten 
~- * Hjirby wol ik Siebren Dyk, Jarich Hoekstra en Geert Booij tank sizze foar 

it kommintaar op eardere ferzjes fan it stik. 
Yn dit stik wurdt it neifolgjende fonetyske teken brûkt, oars as neffens wenst: 

ua stiet foar it lûd yn 'fuort' . 
1. Men soe ek utgean kinne fan trije suf fiksen mei elk har eigen derivasjoneel 

domein. 
2. Ferlykje ek Sytstra/Hof (1925:61): "Zelfst. nmw., die ng tot slotmedeklinker 

hebben, nemen als verkleiningsuitgang -je aan, waarbij ng tot nk wordt: 
ding-dinkje, sang-sankje,feroaring-feroarinkje. 

3. Mei sa'n notaasje jou ik yn dit stik hieltyd inkel mar oan dat de t ambisyl
labysk is en net dat it om in geminaat giet. 

4. Tiersma (1985:90) seit dat der foar it ferlytsingssufflks suver altyd ferkoar
ting is. De fraach is yn watfoar stadium fan 'e oflieding oft dat syn beslach 
krijt. Ik lit dat hjir gewurde. 

5. Ferl. it Hollänsk mei pearen lykas proef je en proefje (Berendsen (1987»; 
dêr wurdt oannommen dat it ferlytsingssuffiks ûnderlizzend -tje is. 
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6. Sjoch de pearen [tui:val] _ [tuifai] , [gri:za] - [grisa] bgl. 
7. Wurden lykas hachje, kachelachje, sechje en fer/echje binne inkel formeel 

ferlytsingswurden (it-slachte en s-meartal), omdat der syngroan gjin grûn
wurden hach, kachelach, sech en f er/ech neist besteane. De fonotaktyske 
struktuer is yn 'e es. Sokken steane yn har hiele hear en fear yn it leksi
kon, mei it suffiks yn syn abstrakte foarm. 

8. Riemersma gong ut fan -ke, -tsje, -sje, -je en -kje. Ik nim hjir inkel -ke, 
-tsje en -je (yn in wat abstraktere foarm) oan. 

9. Ferlykje it Fränske wurd héro dêr't de h nea fan utsprutsen wurdt, mar dêr't 
dochs fan oannommen wurde moat dat it mei in abstrakte konsonant begjint: 
sj och Ie héro vs. *l'héro en les héros sûnder liaison vs. les hommes dermei. 

10. Dy MSK koe der sa utsjen: yn in Frysk morfeem komt nei in lang lûd, in 
twilûd en V + konsonant gewoanwei in stimhawwende frikatyf, nei in koart 
lûd in stimleazen-ien. 

11. De neifolgjende generalisaasjes oer frikativen lykje my mooglik te wêzen: 
a. alle sekwinsjes VV)(sja) sitte yn it frj emde part fan it leksikon; 
b. by alle sekwinsjes VV)(s(j)a(C) hat men te krijen mei in nasale arre 

fokaal (Ûllderlizzend Vn); 
c. byalle sekwinsjes V(X»(xja) giet it om in formeel ferlytsingswurd. 
De gefallen dat net oan 'e oerflaktegeneralisaasje oer frikativen foldien 
wurdt, kinne sa yn in pear krekt oan te tsjutten klassen Ûllderbrocht wurde. 

12. Bgl. beamke wurdt neffens my yn 'e gewoane regel as [bj!:Dlpka] utsprutsen. 
Dy lp] wurdt nea skreaun. Is dat omdat de lp] nei bilabialen minder opfalt 
as de [kj nei de felare nasaal, want wurden op ng wurde yn ferlytsingsfoarm 
mei -nk- skreaun. It is sa dat de [kj mei [ja] in syllabe utmakket, mar de 
lp] net mei [ka]; nei alle gedachten is dat plak oan it begjin fan 'e syllabe 
opfallender. (kja) is ek in bettere syllabe as (ja), omdat er konsonantysker, 
minder sonoar begjint. 

13. Ferl. Trommelen (1983:43 e.f.) dy't foar it Hollänske -lijk in Ûllderlizzende 
foarm /alak/ oannimme liket te wollen. Hoe't se gefallen lykas koninklijk 
behannelje wol, is my net alhiel dudlik. 

14. Ferl. Kooij (1977) foar it Hollänsk. Hy komt op wurden lykas 'liefelijk' en 
'begrafenis' (ferl. begraffenis). Hy nimt oan dat der twa stammen binne, liev 
en lief, en dat foar -lijk inkel lief komme kin (mei dêrnei sjwa-epenteze). 
Yn alle gefallen wol er oan op in morfologisearre fonologyske regel. It part 
foar lak fan regel (13) en (14) drukt dat lêste ek ut. 
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