Oer -je en -JE. De morfology en fonology fan it
einichste wurddiel -je!
Willem Visser

Yn Visser (1992) wurdt in begjin fan in analyze jûn fan 'e syllabiftkaasje fan netgearstalde, monosyllabyske wurden yn it Frysk. Der wurdt ütholden dat sokke
wurden in maksimaal 'regulier' rym fan 'e foarm [VXX] hawwe kinne, d.w.s. ien
fan in (koarte) fok aal mei noch twa segminten demei. Dat kin, meidat
monosyllabyske wurden de ekstra mooglikheden oan 'e rjochter kant hawwe dy't
de meast rjochtse syllabe fan in polysyllabysk net-gearstald wurd ek hat. It rym
fan in (net-einichste) syllabe yn in polysyllabysk net-gearstald wurd soe
maksimaal fan 'e foarm (VX] wêze meie, d.w.s. mar allinnich bestean meie ut in
lange fokaal, ût in delgeand of sintralisearjend twilûd of ût in koarte fokaal mei
noch ien konsonant demei. Ien en oar wurdt in krêftige foarsizzing mei dien oer
de syllabyske opbou fan polysyllabyske net-gearstalde wurden. En tagelyk fansels
ien dy't empirysk hifke wurde kin.
De foarsizzing dat yn polysyllabyske net-gearstalde wurden gjin
wurdynteme [VXX]-rimen foarkomme, liket tsjinsprutsen te wurden troch
foarmen op -je, lykas flealje, dealje, sealje, oalje, fleinje, laarje, stoarje, dêr't
noch in hiele soad mear fan binne.
Yn § 1 gean ik yn op it foarkornmen fan [VXX(X)]-rimen yn sa op it
each net-gearstalde wurden foar it einichste wurddiel-je. Ik sil ûthálde dat -je him
yn soksoartige wurden as in suffiks häldt en draacht, dat it foarkomme kinnen fan
'te lange' rimen yn it wurd ferklearret. Yn § 2 wol ik oannimlik meitsje dat -je
ûnderlizzend de struktuer fan in (koart) opgeand twilûd hat, dêr't de dialektyske
wiksel rusken -je en -Ii 1 him moai aardich mei beskriuwe lit.

1 Hjirby wol ik Siebren Dyk, Jarich Hoekstra en Durk Veenstra tank sizze foar har
kommentaar op eardere ferzjes fan dit stik.
As fan it IPA öfwikende fonetyske syrnboalen brûk ik:
[0]: de healsletten efterfokaal, yn bgl. sQ]J
[E): de healiepene foarfokaal, yn bgl. PfJ
[N]: de felare nasaal, yn bgl. lang
It teoretyske ramt dêr't ik yn wurkje, is dat fan 'e Leksikale Fonology, al komt dat
amper mei safolle wurden aan 'e oarder.
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1. -je as suffiks
1.1 morfologyske oanwizingen
It [VXX(X)]-rym foar -je wie gjin beswier, wannear't oannimlik te meitsjen wie
dat -je as in suffiks te analysearjen is. Sokke wurden wienen dan gearstald en dan
ferwachtet men dat yn 'e syllabe foar -je alle (ekstra) mooglikheden aan rimen
realisearre wurde kinne dy't oan 'e ein fan in wurd ek foarkomme kinne.
No is -je fansels in tige frekwint ferbaal fleksjesuffiks fan 'e tiidwurden fan 'e
twadde swakke klasse (ynfinityf; ymperatyf; 1 e persoan inkeltal notiid; meartal
notiid), bgl. yn helje. Tagelyk is it ek it ferlytsingssuffiks dat oan haadwurden op
in felare konsonant fêstmakke wurdt, bgl. yn eachje. Dat soe der by de taalbrûker
ta liede kinne om alle foarmen op -je as gearstalde foarmen te beskögjen, m.o.w.
om -je altyd te analysearjen as in suffiks.
Yn 'e wurden hjirboppe fungearret -je as fleksje- noch as êfliedingsssuffiks. Foarmen as oalje enjlealje kinne dan op 'en heechsten as formeel gearstald
analysearre wurde; har leksikale represintaasje soe /o.@l+j@/ en /flI.@l+j@/
wêze kinne.ê
In earste oanwizing dat -je yn sokke wurden as in suffiks fungearret,
wurdt ûtmakke troch it feit dat alle wurden op -je haadwurd binne en it lidwurd de
by har hawwe.3 In yn dat ferbän aardich pear is iJ. sarjes - de saris, dêr't in frij
sterk ferbän tusken -je en it lidwurd de yn ûtkomt. Men moat fuort tinke oan
ferlykbere pearen wurden as iJ. sou - de souwg, iJ. bll : de bille, it festjebûs - de
festjebûse, dêr't in ferbàn tusken einichste -e en it lidwurd de yn ütkomt
(Tamminga (1985)).
Fansels binne der altyd wol in pear lestige gefallen. Sa kin de
stofnamme fleinje it lidwurd de en it by him hawwe. No wikselje stofnammen
wol mear rusken de en it, sj. Hoekstra (1986) en Van Haeringen (1962) foar it
Hollänsk. By fleinje is de oars grif it jongere lidwurd; it Friesch Woordenboek
(1900) jout s.v.jlenje noch allinnich it lidwurd it. De (feràldere?) wurden leedzje
en nedzje komme inkel mei it lidwurd it foar; se kinne as ûtsûnderingen besköge
wurde, al is it faaks net ûnmooglik om nedzje as in stofnamme te besjen. Sjoch
ek noat 7.
It feit dat der mei wurden op -je hieltyd itselde lidwurd anneks is, koe
kleare tafal wêze. Mar in mear prinsipiële ferklearring wie dat -je as haad fan it

De ûnderlizzende foann fan -je komt yn § 2 op it aljernint.
De iennichste eigenskipswurden op -je dêr't ik fan wit binne oranje, bé z]e en
kontraarje.
2

3
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gearstalde wurd de wurdsoarte en it grammatikale slachte beskiedt.t
No koe men yn dit gefal dan ek noch tinke oan in oare, lyksoartige
ferklearring. Alle wurden op -je geane ek ut op -e en dy lêsten hawwe allegearre
ek it lidwurd de by har, sj. hjirfoar. Mar mei sa'n oanpak soe men -je 'ûtinoar
skuorre' en ik hoopje sjen te litten dat dat it bêste as in ienheid besköge wurde
kin, morfologysk en fonologysk.
Net allinnich hawwe de -je-wurden it lidwurd de by har, se hawwe
allegearre ek, foar safier't se in meartal talitte, in meartalsfoarm op -s, bgl.
.flealjes en stoarjesS Neffens it Friesch Woordenboek (1903,1911) hawwedealje
en skealje lykswols twa meartalsmooglikheden: dealjes en skealjes neist dealjen
en skealjen, dat neffens Hoekstra (1991) te ferklearjen wêze soe ut it komöf, ntl.
ut dellinge en skalinge. It WFT jout foar dealje inkel mar it meartal op - s, al seit
dat fansels alles net; it Frysk Wurdboek (1984) jout fan beide wurden beide
meartalsfoarmen. No fungearret skealjesln as in plurale tantum en dat wol wolris
mear in äldere meartalsütgong fêsthälde, tink bgl. oan de Hollänske foarm
letteren neist it gewoane meartal letters. My tinkt, wy kinne ûthálde dat de -jewurden syngroan de meartalsütgong -s hawwe. Dat kin net komme fan 'e
einichste -e, dêr't it fêste lidwurd de noch al op stuiten wurde koe, omdat
haadwurden op -e de meartalsûtgong -(e)n kieze, bgl. kroaden, kranten, bûsen.
Tiersma (1985: 56, noat) ferklearret it -s-meartal fan lienwurden lykas
affysje en demonstraasje mei it komöf fan -je ut -hl en set sa de lienwurden op op ien streek mei dy op in folle fokaal. dy't yn 'e regel ek it -s-meartal hawwe,
bgl, auto's'. No hawwe net alle lienwurden op -li! in meartal op -s, sj. bgl.
genyen en yndustryen vs. mummy's en taksy's. De beskiedende faktor is klam;
moat yn 'e meartalsregel foar lienwurden op -Ii! in eksplisite rolle spylje. De
'eigen' (haad)wurden op -je hoecht net fan oannommen te wurden dat fan in foarm
op -lil öflaat binne, wylst meartalsfoarming yn dy wurden sûnder klam, m.o.w,
lineêr, te beregeljen is. Likegoed hawwe de eigen haadwurden op -je ek it -smeartal. Tiersma syn oanpak twingt jo om de eigen en lienwurden op -je apart te
behanneljen, wylst it liket te gean om foarmen mei deselde ein en itselde meartal.

4 Dat stiet bekend as de Right hand Head RuIe. Foar it Hollánsk is dêr troch de
fonologen/morfologen Mieke Trommelen en Wim Zonneveld yn ûnderskate artikels
oer skreaun. Foar it grutste part kinne de ûtkornsten foar it Hollänsk streekrjocht nei
it Frysk ocrbrocht wurde.
5 It meartal -s bringt jin de ferlytsingswurden yn 't sin. Mar de -je-wurden kinne gjin
formele ferlytsingswurden wêze. Yn 't foarste plak hawwe dy it lidwurd it by har. Yn 't
oarde plak is it sa, dat de ferlytsingsûtgong -je allinnich fêst makke wurdt oan
haadwurden dy't op in felare konsonant utgeane, mar net oan dy op bgl. -I en -r.
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Yn myn analyze wurdt it -s-meartal troch it suffiks beskaat.
Dan is der in tredde observaasje dy't der mooglik op wiist, dat -je him as
in suffiks häldt en draacht, al giet it om net mear as in oanwizing. It falt op dat
foarmen op -je gjin konverzje nei in tiidwurd (swak II) tasteane: *oaljeje,
*skripsjeje. Men tinkt foar de ynfinityf, ymperatyf, 1e persoan inkeltal notiid en
it meartal notiid fuort oan in fonologyske (ritmyske) tsjinnichheid yn twa
ûnbeklamme syllaben efterinoar. No wie soks yn dit gefal mei in regel fan
haplology te ferhelpen, omdat de twa ûnbeklamme syllaben gelyk binne. Mar
sa'n regel liket net te operearjen. De foarmen (hy) *oaljet en (do) <skripsjest, dy't
troch de wei fan sjwa-deleesje maklik ut 'oalje+et' en 'skripsje+est' of te lieden
binne, binne ek ûnmooglik. (Mor)fonologysk binne der dus mei skik akseptabele
foarmen öf te lieden, dat dêr sit de oast net.
It liket derop dat öflate foarmen, om watfoar reden dan ek, net
konvertearre wurde kinne, wannear't soks fonologysk en sa op it each ek om 'e
semantyk oars wol lije koe. Neist read stiet readzje bgl., mar neist readien net
readigje. Wannear't dat oannimlik te meitsjen wie, menen wy noch in skoandere
oanwizing dat -je yn -je-wurden as in (formeel) suffiks fungearret. Mar sa düdlik
leit it lán der net hinne. Moai wat wurden op -ich en -lik, likefolle oft se formeel
en semantysk of inkel formeel gearstald binne, litte dy konverzje al ta, bgl.
feiligje, hilligje, silligje, stevigje, besunigje.ferivigje, ûntseedlikje.ferguodlikje, opdûdlikje, fernoflikje, billikje.ferhearlikje.ferfoarlikje. By de prefigearre
foarmen wie mooglik noch wat te 'rêden' mei in beskate fyzje op it proses fan
konverzje. Wannear't dat fan it prefiks ûtgiet of ûnderdiel is fan 'e prefigearringsoperaasje, kin men mei wat redenearkeunst ûthálde dat de foarm op -ich of lik net op himsels konvertearre wurdt, mar inkel yn gearhing mei in prefiks of
prefigearringsoperaasje.s Mar de net-prefigearre gefallen bliuwe dan in probleem,
wannear't men teminsten net allegearre e-prefiksen oannimme wol.
No is it al sa dat it by de foarbylden hjirboppe om (gearstalde)
eigenskipswurden giet, wylst de -je-wurden op trije nei allegearre haadwurden
binne. En it liket derop dat konverzje fan gearstalde haadwurden minder goed wol,
tink bgl. oan alle (abstrakte) nominalisaasjes op -ens en -heid, dy't gjin fierdere
morfologyske bewurking ferneare lykje te kinnen, wêr't him dat dat dan ek mar
oan lizze mei. Dan soenen wy likegoed in tredde oanwizing hawwe foar de
suffiksstatus fan -je. Dy lêste is op dit stuit sûnder mis de wippelichste, mar de
earste twa lykje my oars dûdlikernóch ta.
6 Dat gong dan wat de be-tiidwurden oangiet wol yn tsjin Veenstra (1988), dy't derop
oan wol, dat it prefiks be- altyd oan in (besteand of mooglik) tiidwurd fêstmakke
wurdt.
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1.2 fonologyske oanwizingen: [VXX(X) ]-rimen foar -je
Lit my no in oersjoch jaan fan 'e [VXX(X)]-rimen dy't yn eigen en frjemde
wurden foar -je foarkomme. Ik behein my, lykas yn Visser (1992), ta netgearstalde foarmen.
(1)

a. nei in [VVC]-rym
op 111, bg1.
op Imf, bgl.
op InI, bgl.
op Ir/, bgl.
op Is/, bg1.
op/zJ, bgl.

fl~e,monop~e,ab~e,f~e

akadeemje, preemje
mahillY}je, seremoanje, flcinje
bomb~e,s~e,st~e
f~e,n~e,neg~e,m~e,sp~e
g~e,

horl ogzje, prestiizje, lme, bêzje, kleez-

je(#daam)7

b. nei in [V(V)Cs/z]-rym
nei IV (V)ks/, bgl.
nei !Vms!, bgl.
nei IVVns!, bgl.

dilQUe,~e,s~e,auk~e

premomsje
oainsje8

7 De sekwinsjes -aasje, -eesje, -aazje en -eezje binne net-eigen suffiksen; it part -je
fungearret dêrbinnen sa op it each net as suffiks. Likegoed stiet der in [VXX]-rym foar.
No wurdt yn De Haan (1988:52-53) ûtholden dat romaanske öfliedingen har yn it
Hollánsk foar gäns ferskynsels as monomorfematyske wurden hälde en dra ge, dat foar
it Frysk ek jilde soe. Allinnich op it djipste leksikale nivo soenen se ynterne
morfologyske struktuer hawwe; dêrnei soenen se as net-gearstald jilde. Yn dat gefal
bliuwt it [VXX)-rym foar -je in beswier. Mar men kin it ek sa begripe: op it djipste
leksikale nivo telt de romaanske ynteme morfologyske struktuer, op 'e lettere nivo's
nirnt de Fryske morfology it oer: de foarmen op -je wurde as fonnee1 gearstald
(wer)analysearre en it suffiks beskiedt it lidwurd (de) en de meartalsûtgong (-05). Merk
op dat meartalsfoarming in frij 'let' morfologysk prosedee is. Krekt yn it frjemde part
fan it leksikon sitte oars navenant moai wat wurden op -je mei it lidwurd it: horloazje,
kolleezje, mahoanje, monopoalje, prestiizje, privileezje bgl. Inkel mahoanje kin as
stofnamme beskóge wurde. It liket der op dat de weranalyze net oer alle boegen
trochgong fûn hat, moolk mei troch de druk fan it lidwurd het yn it Hollánsk, dêr't it
Frysk sokke foannen oan ûntlient.
8 De sekwinsjes -änsje -/O:nsj@/ en -insje -/e:nsj@/ binne net-eigen suffiksen. Sj.
fierder de noat hjirfoar.

73

Willem Visser

nei IVps/, bgl.
nei N(V)dzJ, bgl.

kf!ll§je, skripsje, Q12§je
trageedzje, leedzje, remeedzje,

n~e,

stf!dlje

Men sjocht dat foar -je ri men fan trije posysjes foarkomme kinne (la) en
boppedat rimen mei oan 'e ein in ekstrasyllabyske Isl of IzJ, t.w. nei in oare
obstruint of yn fjirde rymposysje (1b). Dat lêste wiist der op wer in oare wize op
dat -je it bêste as in suffiks analysearre wurde kin, omdat ekstrasyllabyske
segminten inkel mar oan 'e räne fan wurden foarkomme meie.
Yn 'e wurden sanksje, funksje en punksje kin de skreaune -<k>- as in
san. 'ynkringende ploffer' (intrusive stop) besköge wurde. sanksje bgl. hat dan de
ûnderlizzende foarm IsaNs+j@/ ynstee fan /sanks+j@l, d.w.s. mei in [VXX]ynstee fan mei in [VXXX]-rym. Itselde jildt foar de -<p>-yn konsumpsje.
premomsje sil yn 'e regel ek mei sa'n p utsprutsen wurde.
Yn 'e wurden mei -<dz>- fan (1b) kin -[ z]- ynfoege wêze troch in regel
dy't liket op 'e morfoleksikale regel dy't IzJ (en Is/) ynfoeget nei in tiidwurdsstamme swak II op Idl (en /tI) foar it suffiks -je, bgl. yn aardzje (en
boartsjey'' Mar it is deselde regel net. Yn it dialekt dêr't de einichste -<je> as -[i]
utsprutsen wurdt, sj. § 2, wurdt yn 'e oanbelangjende wurden fan (lb) yn 'e regel
gjin -[z]- realisearre, wylst in tiidwurdsfoarm as skodzje as [skodzi] utsprutsen
wurdt en net as *[skodi]. Dat häldt yn, dat de regel fan z-ynfoeging dêr't it ûs no
om te rêden is ietter wurket as de morfoleksikale, ntl. yn in stadium fan 'e
öflieding dat -<je> yn beide dialekten ûngelyk ûtsprutsen wurdt en dus yn
prinsipe ek ûngelikense soarten regels yn 't wurk sctte kin of ien en deselde regel
op ûngelikense wize. Yn § 2 hoopje ik oannimlik te meitsjen dat -je yn it
earstoan ien ûnderlizzende foarm hat foar beide dialekten.
Dy lette(re) regel wurket yn it -[j@]-dialekt, dêr't de wurden middei en
jierdei as [mIdj@] en fjldj@], mar ek as [mIdzj@] en [jldzj@] utsprutsen wurde
(kinne), sj. § 2.2. It hat der dus fan dat de morfologysk swier beheinde regel fan
IzJ-ynfoeging in lette, postsyklyske, fonologysk swier beheinde wjergader hat.
Beide regels spanne om samar te sizzen gear om de sekwinsje -dj@ ûnmooglik te
meitsjen.J?
Men koe fansels ek hinnegean en nim oan dat Izi der yn it -[j@]-dialekt
9 Alle wurden op -tsje binne bûgde tiidwurdsfoarmen swak II of (formele) ferlytsingswurden.
10 Mooglik is der inse1de tsjinnichheid wat de sekwinsje -tj@ oangiet; tink bgl. oan
it wurd netsjes dat ûntliend is oan it Hollánske netjes. Yn myn (-[i]-)dia1ckt is de
ütspraak [nEtsis]! Aardich yn dit ferbán is de foarm wolbikom'tsje, neist wol bikomm'<
't-je, dy't it Friesch Woordenboek (1900) s.v. bikomme (1I) jout. Fierders wurde de
telwurden op -tjin, bgl. jjirtjin, ek wol mei -tsjin utsprutsen.
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ûnderlizzend is en yn it -Iil-dialekt net. Mar dan soe men foar de measte
oanbelangjende wurden yn it -[j@]-dialekt it ûngewoan lange [VXXX]-rym
oannimme moatte.1 1 Boppedat waard it dan poertafallich dat de ûtkomst fan 'e
morfoleksikale en de lette regel fan /zJ-ynfoeging sa opinoar lykje. En dat wol jin
net oan, nammerste minder omdat it Hollánsk, dêr't wy de measte foarmen fan (1)
fan of troch liend hawwe, dy [z] alhiel net hat.
H falt oars op dat (1) minder mooglikheden sjen lit foar -je as dat oan 'e
wurdein foarkomme en dat it tallienwurden ûngewoane grut is. Dat kin hjirtroch
ferklearre wurde, dat wy ûs beheind hawwe ta net-gearstalde foarmen. Fierwei de
measte eigen wurden op -je binne (bûgde) tiidwurdsfoarmen of ferlytsingswurden.
Yn it foargeande haw ik sjen litten dat -je yn wurden as flealje en oalje as in
suffiks te analysearjen is, al is dat allinnich mar yn formele sin, en dat dêrmei
ferklearre wurde kin wêrom oft der sa op it each wurdynteme [VXX(X)]-rimen
foar komme kinne. Yn 'e paragraaf hjirnei wol ik yngean op 'e ûnderlizzende
foarm en it fonologyske halden en dragen fan -je.

2. -je as fonologyske ienheid
2.1 fan -je nei -[i]
It is in bekend feit ut 'e Fryske fonology, al opmurken yn Sipma (1913:41, §
175/176), dat oan 'e wurdein -[j@] en -[i] inoar ófwikselje, mei foar elke foarm
in eigen gebiet. Dat wol sizze, yn in beskaat geb iet wurdt -[i] sein ynstee fan
(oarspronklik) -[j@] yn te oanbelangjende bûgingsfoarmen fan 'e tiidwurden swak
Ir en de ferlytsingswurden en yn lienwurden dy't yn it Hollänsk op -<ie> of -[j@]
ûtgeane, bgl. [hEli], [b@tEli], [spöltsi], [kofi], [g@ra:zi] neist oars eame
[hElj@], [lJ@tElj@], [spöltsj@], [ko(i@], [g@ra:zj@]. En likegoed yn 'e fierder
bûgde foannen mei -je-, lykas (te) [bwatsin], [bwatsinde] en [spöltsisj.l-

11 Men koe folstean mei in [VXX]-rym, wannear't -dz- as in kompleks segmint te
analysearjen is, dat neffens my grif wol kin. Yn Visser (1992) haw ik lykswols
ûtholden dat sokke segminten der ûnderlizzend net binne, mar letter öflaat wurde.
12 Der binne ek ynsidintele wikselfoarmen. De telwurden op -tjin wurde ek wol mei
einichst -tyn ûtsprutsen, bgL trettjin neist trettyn. De namme frjentsjert wurdt ek wol
as fi·(j)entsy.J utsprutsen. Oft de ûtspraak fan hartwert en t.sjerbvert mei - wyt hjir ek yn
te bepassen is, wit ik net. -[i] wurdt suver nea (as -<y» skreaun, It iennichste foarbyld
fan bewust skriuwen dêr't ik fan wit, is yn 'e namme (en it wurk?) fan je skriuwster
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Om watfoar dialektgebiet oft it krekt giet, wit ik net, mar it liket my
prinsepeal in ferskynse1 fan 'e westlike Klaai en de Sûdwesthoeke ta. Yn Boelens
& V.d. Woude (1955) kin men wol wat oer de spried gewaar wurde, t.w. op kaart
13 (praatsjes), 15 (kraaltsjes) , 29 (sweltsjes), 34 (wenjen), 41 (sykje) , 80
(berntsje), 140 (jonkje), 152 (hakjen), 156 (fjochtsjen). De [i]-foarmen komme it
meast op 'e Klaai en yn 'e Sûdwesthoeke foar, alliket it by guon foarmen om in
kustferskynse1 te gean. It hat der fan dat -[i] him begongen is te setten yn 'e
ferlytsingswurden en dêr ut wei nei de tiidwurden swak II oergongen is. 13 Foar
sykje wurdt nearne noch [siki] notearre, mei hakjen en jonkje liket inkel yn
Barradiel wat te rêden te wêzen. Foar wenjen komt in pear kear in [ij-foarm foar.
Der moat al betocht wurde dat it materiaal al in fjirtich jier lyn sammele is en dat
it ferskynse1 sûnt nei alle tinken fiks wreide hat. It is dus nedich op 'en nij
neigongen.
Neffens Tiersma (1979: 163) komt de ütspraak mei -Ii] net foar nei [x],
[k] of [N], wylst Tiersma (1985: 17) ütháldt dat dy ütspraak minder gewoan is nei
de felaren eh, k of g. Yn myn Bjirmer dialekt is -[i] nei felaren lykswols hiel
gewoan. Wannear't dêr In! foar -je stiet, dan wurdt der yn 'e regel gjin -[i]
ütsprutsen, bgl. yn oranje, kastanje, franje, ynsynje.is Dêr moat fuort by
opmurken wurde, dat dat net jildt wannear't -je in (ferbaal) fleksjesuffiks is, lykas
yn wenje [vIni] en oefenje [uf@ni]. In ferklearring foar dat kontrast haw ik net, al
tinkt men alderearst oan ynfloed fan it Hollänsk, nammerste mear omdat koloanje
neffens my as [k@lo.@ni] utsprutsen wurdt; dy foarm wurdt yn it Hollänsk ek
mei in einiehste -[i] ütsprutsen.U
De oanstriid om einiehste -je om te setten yn -[i] is yn myn dialekt
grut. De wurden manlju en froulju, dêr't it part -lju fan ferswakke is, wurde
utsprutsen as [m~@li] en [frO:li].
Men kin net sizze, dat -[j@] en -[i] inoar altyd öfwikselje kinne. Dy alternänsje
Bauky Miedema.
13 Yn minder offisjee1 Hollánsk komt yn ferlytsingswurden ek gauris in einichste -[i]
ynstee fan te ABN--je foar, bgL huissie, boompie, beessie, tassie, pakkie, hopie. Dêr
binne grif beskate kondysjes op. Sa lykje bgl. bloemetie, mannetie en ringetie my
ferkeard ta. Ik lit dat hjir wêze.
14 Yn wurden op -jer, bgL anjer en banjer, kin ek gjin -[i]- realisearre wurde. De
omsetting -jer > -[ir] soe (mei) opkeard wurde kinne troch de fonotaktyske rcstriksje
dat lil net foar in tautosyllabyske Irl foarkomme mei (Veenstra (1989:63/64».
15 Resinte lienwurden lykas staatje, dy't yn it Hollänsk op in sekwinsje ütgeane dy't
gans fan -[j@] hat, wurde, at it my net mist, te uzes net mei -[i] ûtsprutsen, d.w.s. dy
binne noch net oanpast oan it eigen systeem.

76

Oer -je en -JE

is beheind ta de ûnbeklamme einposysje fan it wurd, d.w.s. dêr mei men, besjoen
ut it eachweid fan it hiele Frysk, -[j@] en -[i] mei-inoar lykslaan.lê
It terbale fleksjesuffiks -je is troch ferswakking fan Aldfrysk -<ia> yn
ûnbeklamme einposysje ûntstien. Wy koenen lts dat sa yntinke: 17
(2) a)

N <--> N

I

~

I

N

b)

-<:X

X

X

X

I

Ia

1

.I

<-->

Ia

N

c)

I

X

»<.

1

a

N

I
X

r>:
(2a) kin fan oannommen wurde dat de äldste sitewaasje werjout, doe't -<ia>
disyllabysk wie, mei -[ija] as in yn 'e reden lizzende mooglike ûtspraak, In
ûnbeklamme syllabe hat oer it generaal in koartere (fonetyske) doer as ien mei
klam. Dêrom kinne yn sa'n syllabe de fonologyske feroaringen fan (2b) nei (2d)
maklik har beslach krije, dêr't fansels net mei sein is dat in oare feroaring
ûnmooglik west me. De earste stap, fan (2a) nei (2b) , häldt in fermindering fan it
tal nukley (= syllaben) yn troch de wei fan 'sluting' (Schane (1987)) op 'e Nlaach, yn (2a) oanjûn mei in wjersidige pylk. De struktuer dy't sa ûtstiet, (2b), is
dy fan in delgeand twilûd, dat neffens Schane (1987) twa X-posysjes beset en
dêrmei as fonologysk lang telt. Dy sluting is in betingst foar de stap dêrnei, t.w.
de oergong fan (2b) nei (2c), dy't in fierdere ferkoarting betsjut, diskear troch de
wei fan sluting op 'e strukturele of X-laach, yn (2b) oanjûn mei in wjersidige
pylk. It risseltaat, (2c), hat de struktuer fan in opgeand twilûd, dat neffens Schane
(1987) ien X-posysje beset en dêrmei as fonologysk koart telt, en is fierders
alhiel yn 'e es: "For a rising diphthong, the left component must not be lower in
16 Midden yn in wurd liket it oars ek wolris foar te kommen, sa't oan foarmen as
aksjedint, pa rsjepant, reesjeda en kultsjefater te sjen is. Merk op dat yn 'e lêste foann
de sekwinsje -zie- omset is yn -tsje-, ferl. ek noat 10.
17 Mei (2) wol ik gjin inkele ûtspraak oer de datearring fan de feroaringen dwaan. It
liket my allinnich in, fonologysk sjoen, net ûnoannimlike rige fan stadia ta. It giet
hjir net om 'e iennichste boame fan -je.
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height than the right one" (Schane (1987:281». De stap fan (2c) nei (2d) háldt
yn, dat la! al syn plakskaaimerken kwyt rekket en (fer)wurdt ta de ûnbeskate,
sintrale, op it ûnderlizzende nivo net spesifisearre reduksjefokaal, oanjûn mei in
lizzend streekje. Dat is in lot dat foar alle ûnbeklamme fokalen wankt. Mei sjwa
as twadde elemint is (2d) hieltyd noch neffens Schane syn eask.lê
Men kin jin öffreegje wêrom oft beide fokalen net redusearren ta sjwa,
dat by einsluten ien inkele sjwa opsmiten bie. De ferklearring moat socht wurde
yn it feit dat (2c) twa ferskillende sets meloadysk materiaal befettet, t.w, /il en
lal, wylst foar reduksje ta sjwa in fokaal wier koart wêze moat, d.w.s. hy moat
ien strukturele posysje besette en ien set meloadyske materiaal befetsje,
Net-ferbaal einichst -je is fierders ut ûnderskate 'boarnenûntstien,
Sytstra & Hof (1925:61) en Hoekstra (1991): 1) ut -ia «-inga), yn eigenarnmen
Iykas Hanje «Hania) en Doanje «Donia); 2) ut it suffiks - inge, yn foarmen
lykas branje «brandinge), fjUlje (<.fjurringe), penje «penninge),
«wenninge), snuorje «snoringe); 3) ut -[i] yn lienwurden, lykas kafje. As
ferlytsingssuffiks sil it wol ût in palatalisearre -ke ûntstien wêze. Merk op dat al
dy reduksjes har beslach ek krige hawwe yn in ûnbeklamme einsyllabe.l?
Ik nim oan dat (2d) syngroan de ûnderlizzende, leksikale foarm (wurden) is fan 'e
(Nij)fryske tiidwurdsûtgong -je, (it diel fan) it ferlytsingssuffiks -je en fan 'e
wurdein -je by haadwurden. Tenei sil ik dêr de oantsjutting -JE foar brûke.
(2d) is neffens syn struktuer in opgeand twilûd. Dêrom kin -JE net
beklamme wurde. Yn sa'n twilûd is ntl. it twadde elemint it haad en it earste
fungearret dêr as oanset by, Klam moat troch it haad realisearre wurde. Dat no is
by -JE ûnmooglik, omdat it haad sjwa is en noch gjin fonetyske ynhäld hat,
wannear't de klamregels foar it earst wurkje. lil kin oars skoan beklamme wurde,
mar komt dêr yn -JE, as net-haad, net foar yn 'e beneaming.ê" In wurd as geny,
mei beklamme -[i], hat ûnderlizzend gewoan einichste -liJ.

18 Sjwa wurdt meast as in ûndûdlike, sintrale fokaal mei in grut 'spektrum' beskóge, sj.
bgI. De Graaf & Meinsma (1980:78179). Yn Sipma (1948:49) wurdt er as in frij lege
fokaal beneamd: "it onbitoande lûd fan de stiet tusken de twadde en de trêdde trime yn",
d.w.s. tusken 'heal iepen' ([1\]) en 'heal sletten' ([öJ) yn.
19 Yn it Frysk moatte de nammen Itaalje en Skandinaavje mooglik wêze neist [taIjjf.. en
Skandin avjjf., ferl. ek it eardere Ynje ut Yndjjf.. Yn myn dialekt komt foar de namme
Danië] de foarm Danjel foar. Dy gefallen lit ik hjir fierders gewurde.
20 Yn it delgeande twilûd li@1 is lil it haad en kin dan ek klam drage. It op- en
delgearide twilûd binne gelyk wat it fonetyske materiaal oangiet, se ferskille allinnich
yn struktuer.
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-JE kin, sa't al opmurken is, twa fonetyske realisearringen hawwe, t.W. -[j@] en[i]. Beide ûtspraken komme neistinoar foar, al kinne de fonologyske omkriten per
dialektgebiet ferskille. Dêrby ûntstiet in komplemintêre distribûsje, dat in sterke
oanwizing is foar ien ûnderlizzende foarm.
Wannear't de strukturele haadposysje fonetyske ynhäld krijt troch de wei
fan defaultspesifikaasje, komt men ut op -[j@]. De ûnbeskate fokaal sjwa beset
dan de haadposysje fan it opgeande twilûd. Yntuityf soe men sjwa en haad fan in
twilûd wêze fuort net mei-inoar yn ferbän bringe. Boppedat is it
sonoriteitskontrast tusken lil en sjwa de lytse kant it neist, wylst de gearstallende
dielen fan in twilûd krekt goed faninoar te ûnderskieden wêze moatte. It is dêrom
faaks net sa nuver, dat yn guon dialekten nei 'oars wat' omsjoen wurdt.
Dy oare mooglikheid is dat de strukturele haadposysje gjin fonetyske
ynhäld krijt, dat it sjwa net slagget om 'oan it oerflak' te kommen. 21 Ik gean
derfan ut dat de strukturele haadposysje fan in twilûd mei fonetyske materiaal, in
'meldij', ferbûn wêze moat, sil it (potinsjele) haad wier as haad fungearje kinne.
Wy krije yn dat gefal m.o.w. in fonetysk net te ynterpretearjen konstellaasje. Dat
moat ferholpen wurde: de assosjaasjeline tusken X en it haadsegmint wurdt
neffens konvinsje delearre en lil, dy't as iennichste oerbliuwt, wurdt automatysk
it nije haad. It risseltaat is: _[i].22 Wy koenen ien en oar sa formalisearje:
(3) a)

N

N

I

I

X

X

-->

~@

~
b)

N

N

I

X

~

--> [j@]

I

X

-->

-->

.~ 0

1

21 Sjwa is, diagroan sjoen, faak it lêste oerbliuwsel fan in folle fok aal foardat dy
hielen dal weifalt, Yn haadwurden stiet einichste sjwa ek net altyd like sterk, sa't
bliken docht oan wikselpearen lykas doa:e - doas.
22 Sa'n -[i] soe, oars as sjwa, yn begjinsel beklamme wurde kinne. De klamregels
hawwe lykswols al wurke, wanneart de 'utstavering' fan -JE syn beslach krijt, sj. ek
hjirnei.
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N

I
X

~0

N

I

-->

X
.I

1

--> [i]

Dy 'ütstavering' moat syn beslach krije oan 'e ein fan 'e syklyske komponint. De
regel dy't Isl of Izi ynfoeget tusken in tiidwurd swak II op It! of Idl en it ferbale
suffiks -je behannelet it -[j@]- en it -Iij-dialekt symmetrysk, d.w.s, yn beide
dialekten wurdt Isl of Izi ynfoege, bgl. [bwatsj@] en [bwatsi], [skodzj@] en
[skodzi] komme yn it Frysk neistinoar foar. Dy morfoleksikale ynfoegingsregel
liket dêrmei yn it wurk set te wurden troch it 'ûnferdielde' suffiks -JE.
giet it yn guon hoeken fan it -Iij-dialekt mei ferlytsingsfoarmen nei felaren; sa
steane bgl. [I.@xj@] en [I.@xi], [sEkj@] en [sliki], [dlnkj@] en
neistinoar.
Dêrfoaroer behannelet de postleksikale nasalearringsrege1 it -[j@]- en itril-dialekt asymmetrysk, d.w.s, yn it -[j@]-dialekt wurdt nasalearre foar -[j@],
mar yn it -Iij-dialekt net foar -Ii], Sa steane bgl. [vËj@] en [vEni], [t1~j@] en
[tryni] foarinoar oer. Soks is te ferwachtsjen, omdat nasalearring al troch [j], mar
net troch [i] kondisjonearre wurdt. Mar dan moat -JE yn dat stadium fan 'e
óflieding al opspjalt wêze yn [-j@] en _[i].23
In mooglik ekstra oanwizing foar struktuer (2d) soe komme kinne fan foarmen
lykas baaitsje en haatsje, dy't yn it -[j@]-dialekt syllabifisearre wurde as
(ba:j)~tsj@)d en (ha:)citsj@)d' Yn Visser (1992) lit ik sjen dat Itl yn 'e oanset
mar allinnich mei Isi kombinearje kin, wannear't oan Isi fuort in (koarte of
lange) fokaal, in (de1- of opgeand) twilûd of [j] + lange fokaal/delgeand twilûd
folget. Yn baaitsje en haatsje moatte [i] en [@] dêrom wol ta ien en deselde
nukleus hearre, wol de syllabifikaasje hjirboppe mooglik wêze. Dêr moat fuort
by opmurken wurde dat it hjir om gearstalde foarmen giet, wylst de beheiningen
op kombinaasjemooglikheden foar net-gearstalde foarmen formulearre binne. Dat,
de syllabifikaasjepatroanen hjirboppe kinne net mear as in oanwizing wêze dat
wy mei ûs analyze fan -JE op 'e goede wei binne.
Utgeande fan struktuer (2d) is it ek ûnmooglik om de einichste -e, los
fan -j-, as in apart fonologysk taheaksel oan 'e syllabe te beskögjen, sa't yn De
Haan (1988:56) dien wurdt. Dêr wurdt oan it wurd provinsje de neikommende
fonologyske syllabeferdieling jûn: 'pro-vinsj-e'. Soks is ek yn striid mei Kager &
23
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Zonneveld (1986), dêr't De Haan him oars al op basearret. Dy sizze op side 209
yn har (29) mei safolle wurden dat konsonantkloften foar sjwa har oan 'e
sonoriteitshiërargy hälde (moatte). Dêr is de fonologyske syllabe-opdieling 'provins-je' neffens. Boppedat stiet de sekwinsje fokaal-a-s dan noch altyd yn ien en
deselde fonologyske syllabe en dat woe De Haan brûke by it beregeljen fan
nasalearring mei rekking. Dat dy hoecht net yn 'e swierrichheden te reitsjen.
Men soe ek oannimme kinne, dat lil en I@I yn 'e ûnderlizzende foarm fan wurden
op -je los neistinoar steane en ynearsten beide har eigen N(ukleusknoop) hoppe
har krije. Troch in glidingsregel wurdt lil fan syn N losmakke en yn 'e oanset fan
I@I opnommen. Wy kommen dan ut by (4):

N"

(4)

x

I

--> [j@]

Sa'n foarmjout lykswols swierrichheden by it ferantwurdzjen fan 'e wiksel [j@] [i]. Wat bart der ntl. mei (4), wannear't sjwa net oan it oerflak komt. Yn Hayes
(1989:268) wurdt it neikommende prinsipe ûtsteld:

(5)

Parasitic Delinking
Syllable structure is deleted when the syllable contains no overt nuclear
segment

Wannear't sjwa der by wei falt, klapt de hiele syllabe yninoar, omdat der dan gjin
nukleêr segmint oerbliuwt, oars as by (2d).liI moat dan by in oare syllabe ynlive
wurde of hy wurdt delearre. Y n alle gefallen komme wy dan net sûnder ad hocmiddels op [i] ut.
(2d) is in struktuer dy't der op it ûnderlizzende nivo is, mar fierders net
öflaat wurdt, wanneart lil en I@I neistinoar komme te stean. Dat kin men moai
sjen oan tiid-, haad- en eigenskipswurden mei yn 'e stam de sekwinsje lange
fokaal -lil, bgl. draai, aai enfaai. Wannear't sokke stammen yntlektearre wurde
mei in suffiks dat mei sjwa begjint of dêr alhiel ut bes tiet, komme lil en I@I
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neistinoar te stean, bgl. yn draai-e, aai-en.faai-er. De sekwinsje -/i@l-yn sokke
foarmen wurdt altyd as -[j@]- realisearre en nea as -Ii]-, likegoed yn it -[i]dialekt. 24 De einichste -lil fan 'e stam wurdt yn sokke foarmen resyllabifisearre.
As men no oannimt dat by resyllabifikaasje segminten mar inkel yn 'e oanset (of
koada), mar net yn 'e nuk:1eus fan in oare syllabe opnommen wurde kinne, koe
men de ûnmooglikheid fan -[i]- ferk:1earje, omdat troch resyl1abifikaasje yn dit
gefal struktuer (4) ûntstiet. In ekstra oanwizing foar de krektens fan dy
oannimming is dat yn sokke gefallen ek nea it sintralisearjende, delgeande twilûd [i@]- ûntstiet; by sa'n twilûd moatte beide gearstallende dielen ûnder ien en
deselde nukleus(knoop) sitte, krekt lykas by in opgeand twilûd, sj. (2b) en (2c).
It hat der dus in soad fan dat de nukleus fan in syllabe, sagau't er foarme is,
'ûnoantaastber' is, sil de syllabe as gehiel bestean bliuwe; it fonetyske materiaal
fan Ie nukleus mei net delearre wurde, sj. (5), mar likemin mei der fonetysk
materiaal oan 'e nukleus taheakke wurde. Dat lêste soe yn 'e gefallen hjirboppe
oars al mooglik wêze moatte, omdat de nukleus mei twa segminten earst fol is.
De kwaliteit fan it fonetyske materiaal mei wol feroarje, bgl, by fokaalreduksje
en diftongearring fan lange fokalen, mar wat net feroarje mei, is de kwantiteit fan
it fonetyske materiaal. Allyksa mei it tal X-posysjes fan 'e nukleus manipulearre
wurde by ferlinging en ferkoarting fan fokalen. twa prosessen dy't net mei de
kwantiteit fan it fonetyske materiaal te krijen hawwe, mar mei it tal strukturele
ienheden (X'en). It komt jin oars wol as oannimlik oan dat de nukleus. as haad
fan 'e syllabe, dêr't dy lêste ut wei projektearre wurdt, dy eigenskip hat. De
kwantiteit fan it fonetyske nukleusmateriaal wurdt dêrmei ta de 'konstante faktor'
yn it bestean fan in syllabe.2 5

2.2 fan -[i] nei -je
Hjirfoar haw ik sein dat yn it -Iij-dialekt de oanstriid grut is om einichst,
ûnbeklamme -je om te setten yn -[i]. Oarsom is it ek sa dat yn it -[j@J-dialekt de
oanstriid grut is om einichst, ûnbeklamme -[ij om te setten yn -[j@]. In moai
foarbyld dêrfan binne de dagen fan 'e wike moandei, tiisdei, woansdei, tongersdei
24 It klitikum je bliuwt allyksa himsels gelyk, ek al wurdt it ta in ienheid mei it wurd
derfoar. Yn in sin as 'hy kaam je altyd oer 't mad' wurdt yn it -jil-dialekt kaam je net
realisearre as [ka.mi],
25 In mear funksjonele ferklearring foar de ûnmooglikheid fan -[i]- koe wêze dat
dêrtroch in sitewaasje fan twa fokalen in hiatus ûntstiet. Mar ik haw altyd wat in skalk
each op soksoarte ferklearringen, omdat se yn 'e regel net sa twingend binne, ferl. ek
noat 27.
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en de wurden jierdei en middei. Yn it {il-dialekt wurdt it ûnbeklamme wurd -dei
mei -[ij realisearre, sj. dêrfoar al Sipma (1913:34, § 134, pt. 5).26 Wannear't wy
ûtgeane fan in oarspronklike ûtspraak mei -j Ej], dan koenen wy op 'e
neikommende wize op -ril ütkomme:
N

(6) a)

N

b)

I

~

X

<-->

X

I

I
E
c)

X

E
N

I

X

~

cl)

.r>:
N

I
X

.I

1

(6a) is de struktuer fan in delgeand twilûd, ferl. (2b). Yn ûnbeklamme posysje
wol dat maklik ferkoartsje. Dy ferkoarting is hjir fonologisearre troch de wei fan
sluting op 'e skeletlaach. Dat liedt ta (6b), mei de struktuer fan in opgeand
twilûd, ferl. (2c). Mar dêr is wat mis mei, omdat de lofter komponint leger is as
de rjochter, dat neffens Schane (1987) ferbean is, sj. § 2.1. Dat häldt yn dat (6b)
'reparearre' wurde moat. 27 Der lik et suver net oan te ûntkommen te wêzen dat
26 Yn fraach lla fan 'e dialektenkête fan 'e Fryske Akademy fan 1988 is de ûtspraak
fan it wurd jierdei êffrege. De ûtspraak [jldi] komt globaalwei op 'e westlike Klaai
foar, mei in pear ûtsjitters nei de noardeastlike Klaai. De ûtspraak [jIdj@] komt yn 'e
Walden en de Sûdwesthoeke foar. De ûtspraak [jIdzj@] komt as in foech ban dwars oer
Fryslán foar, mei as swiertepunten de kriten Boalsert-Snits en de sudlike Wälden.
Dizze spried fan -[i] en -[j@] strykt aardich mei wat men dêr oer gewaar wurde kin yn
Boelens & v.d. Woude (1955).
Mei tank oan Klaas V.d. Veen foar it besjen fan it kaartsje en oan Doete StienstraVenema foar it tekenjen der fan.
27 Yn Clements (1989:8) wurdt it neikommende (algemiene) prinsipe ûtsteld:

(i)

System Conservalion Principle
Rules do not create structures which violate universalor language-particular
well-formedness conditions

De stap fan (6a) nei (6b) soe dan ûnmooglik wêze moatte, ek al giet it inkel om in
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dêrby it lofter elemint, dat as (glide-)oanset by it rjoehter (haad)elemint fungearje
moat, yn /il feroaret. Neffens Harris (1985:39) is it in "non-eontroversial
phonologieal universal" dat glides yn it ûnmarkearre gefal [+heech] binne. Hy
formulearret in High-Glide (universal):
(7)

High-Glide (universal)
[-eons, -sy11] --> [ +high]

Wy komme dan üt by (6e), in struktuer dy't net as in (opgeand) twilûd
ynterpretearre wurde kin, omdat de gearstallende dielen net faninoar ferskille, mar
inkel as it koarte ienlûd [i]. (6e) skeint it Obligatory Contour Principle, dat twa
presiis-en-gelikense e1eminten op 'e meloadyske laaeh neistinoar ferbiedt, sj. bgl.
MeCarthy (1986). Yn (6d), it koarte ienlûd /il, wurdt dat prinsipe net langer
skeind.
Itselde moat him foardien hawwe yn it suffiks -heid, yn -wei yn 'e
wurden healwei en strjitwei, yn boekwyt «boekweit), Wymbritseradiel
«Wdmbritseradiel), 'watsyt «wat'sdt), 'party (<par'tiJ..), demmy «dêrmei), sj.
Hoekstra (1988). De ütspraak fan nijsgjirricli as [n@'skjIrex] is oer [ni'skjIr@x]
ûntstien, sj. foar dy foarm Sipma (1913:34, § 134, pt. 6), dat myn oannimming
befestiget dat mar inkel koarte fokalen redusearje kinne ta sjwa. 28
hypotetyske stap yn in histoaryske rekonstruksje. No is (i) in tige krêftich prinsipe.
Faak sil it sa wêze dat it foldwaan oan 'e iene eask of tendins, yn dit gefal: ferkoarting
fan 'c syllabe yn in ûnbeklamme posysje, liedt ta it skeinen fan in oare eask of yn
konflikt komt mei in aar prinsipe, yn dit gefal: in beskate kondysje op opgeande
twilûden. Omdat de 'reparaasje' hjir ta in fonologyske universale werom te bringen is,
is de tuskenstap (6b) neffens my gjin bes wier. Clements sels moat nammers soksoarte
fan reparaasjes ek wolris ynskewiele.
28 Yn beklamme posysje koe einichste -[i] feroarje yn -ijte), bgl. yn poëzijïe),
harmonijte), ironijte), mij, dij, hij, wij, bij (ferhäldingswurd). Dy feroaring kinne wy
ûs lichtwol sa yntinke:
(i) a)

N

I
X

I

N

b)

A
X
I I

X

c)

N

r-.X

X

I

I

N

d)

AX

X

I

I

E

De ûntjouwing yn (i) is yn follen it spege1byld fan dy yn (6). De kondisjonearjende
faktor liket beide kearen klam en de dêrmei gearhingjende ferkoarting of ferlinging te
wêzen.
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Yn (parten fan?) it -[j@]-dialekt no wurde de wurden op -dei hjirboppe
mei einichste -[j@] ûtsprutsen, bgl. [ti:zdj@] en [jldj@]. De ûtspraken [mIdzj@]
en [jldzj@] komme ek foar. sj. § 1.2 hjirfoar. Neffens Hoekstra (1988) kin de
ûtspraak mei -[z]- inkel mar, wannear't der foar -[d]- in fokaal komt; [mandj@]
wurdt net as [mandzj@] ûtsprutsen, By de foarmen mei de konsonant z foar -[d]ttiisdei, woansdei, tongersdeis kinne z en -[d]- fan plak wikselje: tiidzje,
woandzje, tongerdzje [to@ndzj@]. Mooglik spilet analogy neffens it frekwinte
wurd midzje of de tiidwurden swak Ir op -dzje hjir in rol; in fonologysk
oannimlike ferklearring haw ik net. Dy trije nammen wurde ek wol as tii.rje,
woanzje en tongerzje realisearre, dus sûnder -[d]-. Dat hiele kompleks is nedich
dialektologysk ûndersocht.
Wy sjogge dus, dat der, ut it hiele Frysk wei besjoen, in idintifikaasje
is fan (ûnbeklamme) einichste -[j@] en _[i].29 Dat kin men ek oars sizze:
wannear't soks om 'e klam kin, wurde yn it Frysk einichste -[j@] en -[i]
werstrukturearre ta ûnderlizzend -JE. Yn lienwurden op beklamme -[i], bgl.
demokrasy, wurdt nea werstrukturearre. De lienwurden op ûnbeklamme -[i] sine
grif mei dy -[i] yn it Frysk komme, d.w.s. ynearsten ploffe se der samar yn. Mar
mei ferrin fan tiid passe se har, de iene earder as de oare fansels, oan it Fryske
systeem oan en -[i] wurdt werstrukturearre ta -JE. It fonetysk oerflaktefeit fan it
ûnbeklamme-wêzen fan -[i] liedt ta fonologyske werstrukturearring mei as
risseltaat is in net te beklamjen opgeand twilûd.
Yn it -jij-dialekt koe men dan lykswols ek streekrjochte oernimming
fan dy einichste -[i] oannimme. Om te ienheid en it ferbän mei de oare foarmen
kin dêr dochs better ek fan werstrukturearring ütgongen wurde. Boppedat is it dan
net tafallich mear, dat yn beide dialekten yn bgl. it wurd graasje ([gra:sj@] of
[gra:sil) de -[t]- mist dy't it Hollánske gratie yn 'e regel al hat ([yra:tsi]).
Wannear't beide dialekten elk foar oar oan it lienen sloegen, koe soks al
poertafallich wêze.

3. by einsluten

Yn § 1 haw ik besocht om oannimlik te meitsjen, dat -je as einichste elemint fan
haadwurden him as in suffiks häldt en draacht. Yn § 2 haw ik yn 'e pleit west
foar in beskate fonologyske foarm foar alle -je-suffiksen, ferbale en nominale,
29 Mooglik koe de ófwikseling yn it ûtropwurd sjesa en sisa ek yn dit ramt bepast
wurde. Ik wit lykswols net oft it dêrby om dialektferskil giet en, at dat sa is, om
deselde geografyske spried as by -je en -[i]. Dat soe dus ek neigongen wurde moatte.
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ntl. dy fan in opgeand twilûd. Beide dingen steane, logysk besjoen, los faninoar;
mar by -je wize it morfologyske likegoed as it fonologyske halden en dragen ien
en deselde kant ût, ntl. dy fan in beskate ienheid.
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