
\
:;;

;J
...

...
.m

C
>

CD
.

...,
~
(
Q o ~ (Q .....

. -
..

""""
""

CO Q
)

(J
1 -

-m
i

-a (
J
l "-, -- --tt r-
t-

-
h

D
J .., "-, < lf) ~ m -
I

Q
)

D
J - ~ c a CD





Ta de nasalearring yn it Frysk*

WILLEM VISSER

SUIIIIBry:
In present-day Frisian there is a fully prcx:luctive process of nasa
Lizat.ion, Rierrersrm (1979), working within the f'rarrework of "stan
dard" generative phonology, accounts 'for it by a rule in two stages,
although he admits that one sirnple rule is to he preferred. In this
article it is argued that nasalization should he viewed as a form
of contraction, to he accounted for by a phonological rule of the
so-called transfonmtional type. Working within a rrore "natural"
frarrework, largely based on Booij (1981), it is shown that using the
syl1able in formulating the rule, results in a "natural" and simple
account of certain facts concerning nasalization, which renders
Rierersrra" s ad hoc forms and rules superfluous . The phenorenon of
nasalization together with compensatory lengthening, treated syn
chronically by Rierersna, is shown to he an opaque process. Proposals
are nade to treat it lexica1ly by rreans of a relational rule , Other
subjects which are eermenred on are: the lexical representation of
nasalized vowels, nasa1ization and conversion rules, nasalization and
stress.

1. Eardere beskriuwingen fan nasalearring yn it Frysk

l.I. Mei aId ark

Yn 'e SO-er jierren hat der in diskusje west tusken be
nammen Van Coetsem en Hoekema oer de fraach oft oan in
nasalearre fokaal foneemwearde takend wurde moat. Van
Coetsem sei fan net, Hoekema fan al. De diskusje kaam in
ein oan troch it utkommen fan Cohen et al. yn 1961 dy't
nasalisaasje as "een combinatorische variantIvan de !!."
beskogje. Hoekema joech doe syn "flater" ta. Dat spile
him of yn it ramt fan 'e strukturalistyske fonology.

1.2. Mei njj ark

Riemersma (1979) joech in njje ympuls oan it ûndersyk
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nei nasalearring. Hy fonologisearret yn it ramt fan 'e
t.g.-fonology. De fraach oft nasalearre fokalen al of
net foneemwearde hawwe, is yn dat ramt net fan belang,
meidat it statyske foneembegryp loslitten is. Riemersma
komt dan ek ta bettere risseltaten, liket my ta, as yn
it strukturalistyske ramt mooglik wie. Boppedat besiket
er it ferskynsel "nasalearring mei rekking" ek te bere
geljen, dat hy is ek folsleiner as syn foargongers.

Omdat er wurket yn it ramt fan 'e "ortodokse" t .. g.
fonology, moat er, om alle gefallen fan nasalearring
foar syn regels te pas te meitsjen, syn taflecht wolris
nimme ta ad hoc foarmen en regels, dy't gjin ynsjoch
jouwe yn wat him ofspilet. Hy moat dêrtroch ek ûnpro
duktive regelmjittichheden yn syngroane regels ûnder
bringe.

1.3. Mei nijer ark

De fonologyske teoryfoarming hat sûnt Chomsky en Halle
har "The Sound Pattern of English" ut 1968 net stilstien.
Yn 'e 70-er jierren is, as in reaksje op dy tige abstrak
te wize fan fonologisearjen, de saneamde natuerlike fo
nology opkommen dêr't in "konkreter" en "natuerliker"
oanpak yn foarstien wurdt. Ferskillen mei de mear "or
todokse" t.g.-fonology binne û.o.:

a) der is in autonome morfologyske komponint fan
wurdfoarmingsregels;

b) der wurde 3 typen regels ûnderskaat om fonologyske
alternansjes te ferantwurdzjen, ntl.

1 fonologyske regels (mei yn Ie strukturele be
skriuwing allinnich mar fonologyske features
en fonologyske grinzen, de syllabe- en pauze
grins);

~ morfonologyske regels (mei yn 'e strukturele
beskriuwing ek net-fonetyske ynformaasje, bgl.
wurd- en morfeemgrinzen);

l relasjonele regels of fia-regels dy't leksika
le items oaninoar relatearje op in net-gene
rative manier;

c) de regels binne net yn ien fonologyske komponint
Onderbrocht, mar yn ferskillende dielkomponinten,
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dat de tapassingsfolchoarder fan Ie regels wurdt
foar in grut part beskaat troch de opbou fan 'e
grammatika en dat hat it foardiel dat jo se net
ekstrinsyk oarderje hoege;

d) de syllabe(grins) spilet by it formulearjen fan
fe (fonetysk-)fonologyske regels faak in krusi
ale rol.

Yn dit artikel sil ik Riemersma syn utstellen hifkje
en sjen litte hoeft jo yn it ramt fan in "natuerliker"
fonologymodel as sines ta in oare, en ik hoopje fan
bettere, beregeling fan Ie nasalearring komme kinne.
Boppedat wol ik wiidweidiger omtinken jaan oan it fer
skynsel "nasalearring mei rekking" as Riemersma dien
hat. Fierders binne der noch in pear oare punten dêr't
ik op yngean wol, ntl. nasalearring en ûnderlizzende
foarm, nasalearring en konverzjeregels, nasalearring
en klam. Guön dêrfan hat Tiersma (1979a en 1980), dêr't
ik in soad oan te tankjen haw, al op wiisd. Ik basear
je my op Booij (1981) syn model fan Ie wurdgrammatika
(sj. 4.3.), mar nim dêr hjir en dêr ek ofstan fan.

2. Wat binne nasalens ep nasalearring fonetysk?

2.1. Nasalens en nasalearring

Yn talen kinne nasale segminten foarkomme. Yn it Frysk
binne dat de nasale konsonanten im, n,Q i.

Van Reenen (1981:25-26) hellet seis definysjes fan
it feature "nasaal" oan, dy't "only superficial varia
tions" sjen litte. It wichtichste skaaimerk is, dat by
it produsearjen fan in nasale klank it felum sakket en
de lucht troch de noas ûntkomt.

At in segmint nasaal is, kin dat opfette wurde as in
min ofte mear konstante eigenskip; saln segmint hat dat
no ien kear, salt in oaren bgl. kontinuant is.

Van Reenen (1981:35-36,noat 4) sitearret in stikman
nich fonologenifonetisy oer it ferskil tusken "nasaal"
en "nasalearre". In soad ûnderskie wurdt net makke:
guon wolle hawwe dat by nasale konsonanten alle lucht
troch de noas giet, wylst by nasalearre segminten ek
in part fan Ie lucht troch de mûle ûntkomt. Van Reenen
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(1981:37) merkt op dat nasale fokalen nea produsearre
wurde mei de mûle hielendal ticht. In foar us doel aar
dich ûnderskied makket Clumek oer fokalen (sitearre nef
fens Van Reenen (1981:36,noat 4»:

"Nasal vowels are those which are inherently nasal,
that is, they contrast phonemically with oral vo
wels; nasalized vowels, on the other hand, are oral
vowels whose nasalization, if any, is solely a func
tion of the nasal consonant' en vi.r onmerrt ;"

Orale fokalen wurde yn 'e kloft konsonant - fokaal - na
sale konsonant yn 'e regel produsearre mei wat "nasaals"
yn 'e lêste faze (Van Reenen (1981:88» en Anderson
(1976:335) merkt op: "As is weIl known, nasality in con
sonants has a tendency to spread into adjacent vowels."
Dat ferskynsel, de ynfloed fan klanken opinoar fan wjers
kanten, wurdt gewoanwei "koproduksje", "ko-artikulaasje"
en soms "a s similaasje" neamd. Van Reenen (1981:22) jout
dêr de folgjende ferklearring foar:

"Speech utterances have a (quasi-) continuous
character. This (quasi-) continuous character
can be viewed as the result of a smoothing process.
Articulators cannot adopt their positions in the
successive sounds without transitions. Therefore,
between successive sounds coarticulation or copro
duction is inevitable. Vl

Anderson (1976:340) hat ft yn dat ferban oer:

"Processes which do not in general produce dis
tinctive oppositions, and which are of ten ascribed
to the mechanical proper ties of the vo~al apparatus
itself, under the heading of co-articulation."

2.2. Nasalearring en rekking

Nasalearring giet, fonetysk sjoen, altyd lykop mei wat
rekking fan 'e fokaal, mar dy is fonologysk net dis
tinktyf. Van Reenen (1981:112) seit dat ut ûndersyk bli
ken docht dat nasale fokalen oer 't generaal sintraier
binne as orale. Dat slacht op 'e artikulatoaryske kant
fan 'e saak. Op s. 121 seit er dat fan in nasaal makke
fokaal de oare eigenskippen perseptueel minder dominant
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wurde: "Perseptually the features HIGH, LOW and BACK
are superseded by the nasality." Mar nasalearre fokalen
moatte werom te kennen wêze as nasale klanken en as fo
kalen fan in spesifike kwaliteit. Ien manier om de wer
kenberens fan in nasalearre fokaal grutter te meitsjen
is him wat langer meitsje as syn orale wjergader.

3. Nasalearring yn it Frysk

3.1. De kondisjonearjende konsonanten

Nasalearring yn it Frysk haldt yn dat de kombinaasje
fokaal - In/ foar Is, z, f, v, r, 1, j, ~I realisearre
wurdt as in nasalearre fokaal. De fokaal is dus fan
himsels net nasaal, mar wurdt dat yn beskate omkriten.
It meast praktyske en generalisearjende is om dy acht
konsonanten, dy't net in natuerlike klasse foarm~'e,

mei sa min mooglik features te beskriuwen. [-SYll is
+kont

oanloklik, mar dan binne /g, x, hl der ek bYe Oan it
begjin fan in wurd komme /g/ en Ix/ yn it Frysk yn 'e
regel net foar, ferl. Cohen et al. (1972 2:123,132,
136); omdat nasalearring oer de wurdgrins hinne wurkje
kin, wurde Ig/ en /x/ yn dy gefallen utsûndere. Oan it
begjin fan in wurdynterne syllabe kin /g/ wol foarkomme,
bgl. yn drage; ik wit lykwols net fan gefallen dat Ig/
dêr foar nasalearring soargje koe, dus fan sekwinsjes
fokaal - In/ - /g/, ûnderlizzend of oproppen troch in
morfologyske regel. Dat is tafallich sa, /g/ en /x/
komme gewoanwei yn boppeneamde posysjes net foar. At
dat al sa wie, dan soenen se grif foar nasalearring
soargje; myn god soe sûnder mis [mix~tJ wurde en ik bin
goed [Igblgu.atJ .2 Dêrom hoege wy dy konsonanten ek net
ut te sûnder jen. At [-SYll] feroare wurdt yn [+konsJ '

+kont +kont
wie de /h/ ek utsûndere, dy't as [-kons] te boek stiet.
De healfokalen moatte dan as [-SYll~ beskreaun wurde;

-kons
+stim

[+stim] moat der wol by om se fan 'e Ih/ te ûnderskieden.
Van der Meer (1979:150) beskriuwt /f, j, 1, r, s, Z, w/
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as [-stop ]. De healfokalen wurde sa lykwols net
+consonant
-guttural

dutsen omdat dy [-kons] binne, dat it is gjin alterna
tyf.

Meat de Iml ek noch by de kondisjonearjende konsonan
ten neamd wurde? Van der Meer (1979:150) seit, at er it
oer de assimilaasje fan Inl oan folgjende bilabialen
hat:

"I am somewhat uncertain about the pronunciation of
'oan mij' and 'oanmeitsje'. Ibough of course in ac
cordance with the rule given in note 3 there is
really only one [m] in these words, this is not the
only point to be remarked on here. I in fact hear
a difference between 'oanmeitsje' [ogmaitsja] and
'ofmeitsje' [oemaitsja]; they are in other words
minimal pairs!"

It liket my ek sa ta dat yn gefallen as oanmeitsie,
fan my, in minske, ûnmacht net hielendal fokaal - Iml
- fokaal te hearren is, lykas op grûn fan regressive
assimilaasje fan Inl aan Iml mei dêrnei degeminaasje te
ferwachtsjen wie. De earste fokaal hat kleardernoch wat
nasaals oer him. Soks is mear "fielber lV as "hearber" om
mei Riemersma (1979:5) te praten. It kin dêrom ek wêze
dat men jin ferrifelje lit, meidat de nasaal Iml wat
fan syn nasalens offervet op 'e f oar'êfgeande fekaal
(ferl. ek 2.1.) en men dat foar nasalearring oansjocht.
Yn dit gefal kin better nasaal-assimilaasje oannommen
wurde, al wie it allinnich mar om Ie symmetry fan it
systeem: Inl wurdt fuortnasalearre foar [+kont] -konso
nanten en assimilearret him oan in folgjende [-kontJ
konsonant. Boppedat, at Iml ek by de kondisjonearjende
konsonanten opnommen wurde moast, as [+nasl ' wie dy

+antJ
kloft konsonanten folIe heterogener.

3.2. De healfokalen Ijl en I~I

Oer nasalearring yn ferban mei Ijl en I~I seit Riemersma
(1979:55):

"De oan- of ovêzeghyd fon un grins jaut ferskil bij
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dy njirkes
dy nwaskes

de kómbynjerring fon un Inl mai un Ijl of Iw/. Oer
un grins hinne treed nazzeljerring óp, binnen mor
feemgrinzen net. Fergelykje

dyn jirkes
dyn nwaskes
ynjitte

. "venJe

Dat de grins sa'n krusial~ rol spilet, moat wol in oar
saak hawwe yn te distribusje fan Ijl en I~/. De einklof
ten I-njl en l-n~1 kinne net. Yn 'e posysje KKF- lykwols
binne Ijl en I~I de iennichste fan te acht kondisjonear
jende konsonanten dy't mei Inl as earste konsonant in
begjinkloft foarmje kinne.

At der in wurd- of morfeemgrins tusken Inl en Ijl of
/HI is, giet de nasalearring gewoan troch, bgl. ~
jonk, dyn woartels, dyn earms, dyn oargel, oanjeie,
hunje. At der in wurdgrins is tusken de fokaal en Inj-I
of InH-I, dan giet de nasalearring net troch, bgl. Qy
njonken dy, dy noartske bolle, dy noarm. Dat de wurdgrins
hjirre de nasalearring opkeart liket net sa logysk, om
dat nasalearring him oars wol oer sa'n grins hinne foar
docht. It liket my ta, dat it beskiedende kritearium faar
nasalearring is dat de fokaal en Inl yn deselde syllabe
stean moatte. Dêr wurdt by de oare kondisjonearjende kon
sonanten automatysk oan foldien troch fonotaktyske re
striksjes. Oan Ijl en I~I docht bliken dat dat net ta~

fallich is. len en oar pleitet derfoar om by kondysjes
op nasalearring de syllabe- ynstee fan 'e wurd- of mor
feemgrins te brûken. De "gearstallende dielen" fan in te
nasalearjen fokaal, fokaal - In/, moatte yn deselde ar
tikulatoaryske ienheid stean; sa hat in nasalearre fokaal
wol wat fan in diftong (ferl. Booij (1981:19».

Yn 'e wurden enoarm, inoar, te'n earsten, yn earsten,
yn oarder nasalearje ik net. Enoarm is in aId lienwurd,
de oare fjouwer binne fan oarsprong gearstalde wurden.
Se wurde no lykwols as monomorfematysk oanfield: de wurd
grins is ferswakke en weiwurden, dat de syllabegrins faIt
der net mear mei gear, lykas gewoanlik àl yn gearstallin
gen (Booij (1981:108-110». lt hat wol eigenskip dat dy
wurdgrinsferswakking in semantyske oarsaak hat: de wur
den hawwe in betsjutting krigen dy tt ofwykt fan wat ut te
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gearstallende dielen op te meitsjen is. Yn it nUe syl
labifikaasjepatroan faIt de syllabegrins tusken fokaal
en Inl en wurdt nasalearring opkeard. Yn sokke monomor
fematyske konstellaasjes liket de syllabegrins de funk
sje fan Riemersma syn morfeemgrins oer te nimmen. Rie
mersma (1979:93,noat 29) jout foar it net nasalearjen
yn yn oarder as mooglike ferklearring "dot de grins un
segment nei foaren skood is, mar (= mei, W.V.) os ris
seltaat y~nwadder. Dy ûnderstelling hort lykvols yn
dot tróch de sprekkers y- ópfotte vurt os un prefiks
en dêr binne gin parrelellen fon". At wy yn oarder be
skogje as in leksikalisearre monomorfematysk adverbium
is y- gjin prefiks, mar stiet it op deselde streek as
de i- yn bgl. igaal en idee. Riemersma doelt dêr al op,
at er seit dat jo ek ûnderstelle kinne dat de wurdgrins
utfallen is.

It giet hjir yn alle fjouwer gefallen om "brutsen"
diftongen, lykas yn enoarm. Dat wurd en ek yn oarder
hawwe gjin llnet-brutsen" njonkenfoarmen; neist inoar,
tein earsten en yn earsten, eefkes besjoen as oarspron
klike gearstallingen, steane it ûnbeskaat foarnamwurd
oar en it adjektyf/adverbium earst, beide mei "net-brut
sen" diftong, mar yn Ie gearstalling "regelmjittichVl

brutsen (Tiersma (1979a:53».3 No wol Tiersma (197gb)
alle brutsen foarmen yn it leksikon pleatse, omdat brek
king in ûnproduktive regel wurden is. De brekking hat
it ferselsstannigjen fan dy gearstallingen
it "ferfrjemdzjen" fan har gearstallingskarakter nei
alle gedachten makliker makke.

Riemersma (1979:52) sit wat mei de ûnderlizzende
foarm fan inoar yn ferban mei syllabisearring. Dêr
neffens steane yn dat wurd twa nasale konsonanten dêrit
de earste fan syllabisearre en assimilearre wurdt yn
bgl. ·pak inoar en op inoar. 4 Hy nimt dan foar inoar de
ûnderlizzende foarm in~noar oan, mei ynskode twadde Inl
oer de wurdgrins. Om it net-nasalearjen yn yn oarder
te ferklearjen, lit Riemersma (1979:94) as tredde moog
likheid wer satn Inl opdrave. Sain oplossing foar ynoar
der kin ik it, satt wy sjoen hawwe, net mei iens wêze.
Mooglik kin it syllabifikaasjepatroan fan pak inoar en
op inoar ferklearre wurde ut it ambisyllabyske karakter
fan ie Inl dat sa sterk is dat it nei twa kanten ta ef-
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( 1 )

fekt hat, mar mear as in ûnderstelling is dat net.
Yn monomorfematyske wurden lykas oranje, franje,

Spanje, banjer, banjo, klonje, kastanje, branje, beson
jes wurdt gewoan nasalearre. Riemersma (1979:94,noat 29)
nimt oan dat yn lienwurden as oranje, franje, Spanje,
klonje, kastanje troch in oanpassingsregel "un formatyf
grins" tusken Inl en Ijl pleatst wurdt, dat it diel -k
fan dy wurden yn Fryske hollen dus fungearret as in suf
fiks. Mar branje is gjin lienwurd en dêr wurdt ek yn na
salearre. Der binne noch by It soad oare monomorfematys
ke lienwurden dylt mei nasalearring realisearre wurde,
bgl. ynjeksje, synjaal, finjet. 5 Moatte dêr dan ek alle
gear ynskode "formatyfgrinzen" oannommen wurde? Dat li
ket my wat tefolle in ad hoc-oplossing ta. De syllabe
grins is it beskiedende kritearium foar de nasalearrings
regel: fokaal - Inl moatte yn deselde syllabe stean.
Dêrmei krijt nasalearring yn sokke wurden in f ol.Le "na
tuerliker" ferklearring as wannear't ynskode grinzen
aannommen wurde. Utsoarte giet dat ek op foar wurden
mei oare kondisjonearjende konsonanten as Ijl, bgl. yn
ynfeksje, en~klopedy, konsonant.

4. De foarm fan Ie regel

4.1. Riemersma syn regels

Riemersrna (1979:56) jout in nasalearringsregel yn twa
etappen. Earst wurdt in [-nas] segmint [+nas] makke mei
de folgjende regel:

[-nasJ~[+nasJ I [- J[-SYl]
+syl +nas
-kóns +kor

De kontekst rjochts lit ik wêze, dy is hjir net fan be
lang. De twadde etappe bestiet hjirut, dat de In/ de
learre wurdt nei in nasalearre fokaal:

(2)

[

- SYl ]--.»- 0 I [+srl j-
+nas -kons
+kor +nas
ensfh

Fansels wit Riemersma ek wol dat it nasalearjen fan 'e
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(3)

fokaal en it weiwurden fan Ie /n/ net efterinoar har be
slach kr~e, mar ien proses binne. Op s. 78, noat c, jout
er in regel dy tt nasalearring as ien proses werjout:

[+S ~ l l ~-S~l] ~ [+S~l J/ - - {-konsJ +kons -kons
+nas +nas
+kor

4.2. In oar utstel

Ik leau lykwols dat nasalearring mei in oarsoartige re
gel bet ter te beskriuwen is. It is ntl. in foarm fan
kontraksje, neffens Trommelen/Zonneveld (1979:55):

"het samengaan van twee belendende klanken in één,
waarb~ het product eigenschappen van beide klanken
heeft. ( ••• ) Ook nasalisatie in het Frans wordt wel
gezien als een vorm van contractie, om te verklaren
dat de nasale consonant verdw~nt als de klinker na
saal wordt: fine vs. fË. Hier is het product van
een orale (niet-nasal~klinker en een nasale conso
nant dan een nasale klinker."

In nasalisearringsregel foar it Frysk kin der sa utsjen:

(4) [ +sylJ] [+nasJ H+kon~
+kor +kont

~SYl~-kons
+stim

1 2 3 :::=::} [+SYl~ 3
+nas

kondysje: 1 en 2 binne tautosyllabysk

Satn wize fan regelskriuwen is bekend ut Ie syntaksis
en dêrom wurdt dit slach regel wol it transformasjonele
regeltype neamd. Sa'n regel is tige goed te brûken, wan
near't yn Ie fokus mear as ien segmint represintearre
wurde moat (Trommelen/Zonneveld (1979:70».

Omdat yn te strukturele beskriuwing fan Ie regel in
opsomming foarkomt fan twa kloften konsonanten, soe it
sa wêze kinne dat ik in generalisaasje mist haw, mar
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(5)

ynearsten doch ik it sa. 6 Van der Meer (1979:150) for
mulearret nasalearring oer de wurdgrins sa:

[V nJ -7 [V 0] I - 1= 1= [-st op J
+consonant
-guttural

en neamt dan de regel "rather odd in that it does two
things at a time: it drops the [~ and simultaneously
nasalises the preceding vowel", mar dat is no krekt kon
traksje. Mei sa'n regel wurdt' neffens my better utdrukt
wat der by nasalearring te rêden iSe Boppedat kin mei
sa'n regel troch it taheakjen fan in ienfaldige kondys
je ek maklik it al of net trochgean fan nasalearring
yn ferban mei Ijl en lul ferklearre wurde (sjoch 3.2.)

4.3. De nasalearringsregel en Booij syn model fan 'e
wurdgrarnrnatika

Riemersma syn nasalearringsregel foldocht my net. Dat
hat foar in grut part te krijen mei it model fan 'e gram
matika dêr't er ·fan utgiet: de syllabegrins brûkt er net,
der is gjin morfologyske kornponint en alle fonologyske
regels wurde op ien bulte smiten. Omdat by it formulear
jen fan 'e nasalearringsregel de syllabegrins neffens my
net mist wurde kin, moast ik omsjen nei in oar grammati
kamodel. Ik haw it model fan 'e wurdgrarnrnatika fan Booij
(1981:117) as utgongspunt nornrnen (sjoch de folgjende si-'
de). Oan 'e han fan dat model hoopje ik nasalearring bet
ter ferantwurdzje te kinnen as Riemersma. Tagelyk kin ik
sa it model ek "teste" en sjen oft ik der wier mei dwaan
kin wat ik ynearsten ferwachtsje. De nasalearringsregel
(4) is in suver fonetysk~fonologyskenien. Sa'n regel
moat bûten de leksikale wurdfoarmingskomponint pleatst
wurde. Hy komt nei de regels mei ek net suver fonetyske
ynformaasje yn har strukturele beskriuwing, omdat dy
spesifiker binne en by konvinsje earder tapast wurde.
Neffens Booij (1981:120/121) moatte de syllabifikaasje
regels ek nei de wurdfoarmingskomponint har plak krije;
de nasalearringsregel heakket dêrop yn, omdat er yn syn
kondysje gebrûk makket fan 'e syllabe. Nasalearring soe
ta de automatyske fonologyske regels hearre, omdat de re
gel ek wurket op net-gearstalde wurden. Sokke regels
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fsyntaktyske komponint

1~1 leksikon I I: J
I~ [wurdfoarmingsregels I

::r;
bewurkingsregels
(kapregels, morfo-
leksikale regels,
fonologyske regels)

A
'\1,..-

Automatyske fonologyske
"'- regels dy't ek wurkje op,

net-gearstalde wurden
J.,.

fonetyske foarmen fan yn iso
laasje utsprutsen wurq,en

...v

,J..
~onoiogyske komponint I

~

(l0netY8ke foarmen -fan Slnnen I
Fig.l Model fan 'e wurdgrammatika neffens Booij (1981)

wurkje ferp1ichte op elke fonologyske represintaasje dyf t
oan ie strukturele beskriuwing derfan foldocht en se druk
ke sa dus kondysjes op utsprekberens ut (Booij (1981:79».
No binne der foarmen dy't de regel tsjinsprekke, bgl.
trans- [trans] sjans [sjans], monstrum [monstrarnJ, sen
sor [sE.nz~rJ. It giet dan lykwols om fr jemde wurden en
it is hiel wol mooglik dat dy in aparte komponint yn it
leksikon foarmje en dat de utspraak der fan gjin ynfloed
hat op eigen fonologyske prosessen (sj. Tiersma (1980:42,
noat;53». Dêrorn gean ik derfan ut dat nasalearring in
automatyske fonologyske regel is.

Nasalearring kin ek oproppen wurde troch morfologyske
prosessen. Allerearst binne der de tige frekwinte en pro
duktive suffiksen -st (2de pers. sg. by ferba), -st (su
perlatyf), -~ (pluralis), -~ ((partitive) genityf), it
ferbaal suffiks -~ en fierders fansels al dy gefallen
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fan trochsichtige, motivearre gearstalling dat it earste
wurd utgiet op /n/ en it twadde begjint mei ien fan 'e
kondisjonearjende konsonanten.

It sil klearrichheid ha dat by morfologyske prosessen
de morfologyske grinssymboalen "+" (morfeemgrins) en "1="
(wurdgrins yn gearstallingen) in rol spylje by it formu
1earjen fan 'e regels. It algemiene betinken ûnder taal
kundigen is, dat it net te ferwachtsjen is dat in mor
feemgrins in fonetysk-fonologysk proses blokkearje silo
Omdat in morfeemgrins in swakkere grins is as in wurd
grins, soe nea allinnich "+" yn 'e kontekst fan in re
gel stean meie, al [-segmint] foar n+" en "1=" tegearre
of al1innich in wurdgrinssymboal (BooU (1981:208/209,
noat 7;213,noat 4). Mar neffens BooU (1981:138) moat n+"
al yn 'e kontekst fan in regel neamd wurde kinne (ferl.
ek Tiersma (1980:77/78).

Neffens de True Generalization Condition fan 'e na
tuerlike generative fonology is in regel earst in fono
logyske regel (P-regel), at der gjin inkelde fonetyske
foarm is dy't him wjerleit; ien utsûndering is dus al
tefolle. Boppedat binne alle regels dy't troch de iene
of oare net-fonetyske faktor kondisjonearre wurde (in
morfeem- of wurdgrins, in syntaktyske kategory, in be
skaat affiks of in alfabetskaaimerk) gjin suvere P-re
gels, mar morfofonematyske regels (MP-regels).7 At in
alternansje beskaat wurdt troch sokke net-fonetyske fak
tors, moatte dy dus yn 'e strukturele beskriuwing fan 'e
regel ferantwurde wurde. Neffens BooU (1981:58;154;214,
noat 10) moat neffens de konvinsjes fan 'e hjoeddeiske
generative fonology "1=" yn 'e kontekst fan in regel
neamd wurde, at dy d~r oerhinne wurket. Dat soe ynh&l
de dat der ek in nasalearringsregel formulearre wurde,
gelyk oan (4), mar mei "+" en "1=" yn 'e strukturele be
skriuwing foar de kondisjonearjende konsonanten. 8 Sa'n
MP-regel soe dan net in kondysje by kinne mei ferwizing
nei de syllabe, omdat syllabegrinzen tafoege wurde nei
de komponint fan MP-regels. En nasalearring soe in MP
regel w~ze, want yn 'e strukturele beskriuwing steane
"" "-.1" d h d f k+ en r, at net te earren, us net suver onetys e
entiteiten binne; allinnich de syllabe- en pauzegrins
binne dat. BooU (1981:134) wol lykwols de regels dy't
kondisjonearre wurde troch in wurd- of morfeemgrins

45



dochs ek ta de fonologyske regels rekkenje, omdat sa'n
grins it grinsgefal fan in net-fonetyske kondysje is.

Nasalearrring wurdt lykwols kondisjonearre troch de
syllabegrins, wurd- en morfeemgrinzen binne net krusiaal.
De syllabifikaasje wurdt ûnofhinklik fan morfeemgrinzen
fêststeld en yn gearstallingen faIt in syllabegrins yn 'e
regel gear mei de wurdgrins tusken de twa gearstallende
dielen. Dat haldt yn dat in nasalearringsregel mei "+"
en "tf" folslein oerstallich i&. It meast generalisear
jend is om in regel te formulearjen lykas (4) dy't wur
ket op wurden mei in ynterne "+" of "tf", mar ek op wur
den dêrsûnder. Dat betsjut dat ik "tf" net neam yn 'e re
gel, wylst dat neffens BooU al moast. Hy jout lykwols
net dudlik oan wêrom en ik mien dat ik op goede grûnen
beslute kin om it sa te dwaan.

De nasalearringsregel (4) heart ta de wurdfonology,
want dêr hearre ta: a) automatyske regels foar gearstal
de en net-gearstalde wurden9 dy't kondysjes op 'e ut
sprekberens fan fonetyske foarmen utdrukke; b) redun
dansjeregels foar net-gearstalde wurden; c) regels dy't
allinnich op gearstalde wurden wurkje en part binne
fan 'e wurdfoarmingssyklus. Dy trUe typen regels beskie
de mei-inoar de noasje "mooglik wurd" (BooU (1981:132)).
De nasalearringsregel is ien fan type a.

Nasalearring krUt syn beslach ek oer in eksterne
wurdgrins, "tf tf", hinne en is dêrom ek in regel fan 'e
sinfonology. Dy regels binne faak opsjoneel, by nei
druklik praten kinne se ûnderdrukt wurde (Booij (1981:
143)). BooU lit de fraach iepen oft alle regels dy't op
syntaktyske struktueren wurkje opsjoneel binne. Neffens
my is nasalearring hjir ek in obligate regel. Fansels
kinne jo him wol ûnderdrukke, at jo beslist wolIe, mar
dat liket my gjin kritearium ta. By "gewoan" praten wurdt
altyd nasalearre, at oan 'e betingsten foldien is. De
regels fan 'e sinfonology steane yn 'e (sin)fonologyske
komponint en binne fan gefolgen natuerlik oardere nei
dy fan 'e wurdfonology. De nasalearringsregel yn 'e sin
fonology sjocht der sa ut:
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Oan Ie ein fan Ie syntaktyske, of it begjin fan Ie fono
logyske komponint wurde de eksterne wurdgrinzen yntro
dusearre en tagelyk dêrmei in syllabegrins. Yn 'e syl
labifikaasje faIt yn 'e regel in wurd- mei in syllabe
grins gear, dat in kondysje lykas by de regel ut Ie
wurdfonalogy soe net nedich wêze. Regel (6) ferskilt yn
neat fan (4) yn 'e wurdfonology, ap 'e eksterne wurd
grinssymbaalen nei. Mar op it plak fan "1= 1=11 komt ek in
syllabegrins Der wurde twa syllabegrinzen yntrodusear-
re tusken twa wurden. men soe jin in syllabegrinsdege
minaasjekonvinsje yntinke kinne dy't ien syllabegrins
stean lito Dan is de regel wer gelyk aan (4). At dit
Gnderskie tusken wurd- en sinfonology aanholden wurdt,
krUe ja in macht dûbel formulearre regels, bgl. ek dy
fan nasaalassimilaasje. BooU syn sizzen dat de regels
fan Ie sinfonology faak opsjoneel binne makket er net
wier. Assimilaasjeregels en nasalearring binne ferplich
te, mar kinne troch in pauze apkeard wurde, bgl. myn sok
[mis:>kJ [min P s-:Jk] , myn boek [mimbukJ [min P buk], mis
Bouwe [rnIzbo i.l 'CP] [mIs P bo .lJ,~. De skieding tusken wurd-
en sinfonology is faar sokke autamatyske regels oerstal
lich. Nei de syntaktyske komponint maat ien fan autama
tyske (fonetysk-)fonologyske regels aannammen wurde, re
gels dy't gebrûk meitsje fan Ie syllabe. Dat soe in aan
passing fan it model fan Ie wurdgrammatika ynhalde. Derbliu
neffens my dus mar ien automatyske nasalearringsregel
oer, ntl. (4).

(6)

5. Nasalearring en ûnderlizzende faarm

It is de fraach hoe't nasalearring yn it leksikon fer
antwurde wurde moat. Wat is mei oare wurden de ûnder
lizzende, leksikale represintaasje fan in wurd as winst?
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Deselde fraach moat ek steld wurde foar wurden dy't mei
in lange nasalearre fokaal realisearre wurde sûnder dat
se te ferbinen binne mei in foarm mei in koarte oralen
ien foar /n/, bgl. ûns, kans, mins.

It sil klearrichheid hawwe dat sokke wurden mei in
lange fokaal represintearre wurde moatte, want dy hawwe
se krigen troch in no net mear produktive regel (sj. 6).

Der binne ek wurden dy tt mei in koarte nasalearre fo
kaal realisearre wurde en monamorfematysk binne, bgl.
ynsekt, konsekwint, ynfeksje.

Is de fokaal ûnderlizzend nasaal of net? At dat sa
wie, dan stienen sokke wurden yn it leksikon yn in foarm
dy tt folslein gelyk wie oan te oerflaktefoarm. Dat soe
fan dy gefolgen wêze dat it tal fokalen ûnderlizzend ge
weldich tanaam. En dat moat krekt sa lyts mooglik holden
wurde.

It idee dat twa oerflaktefoarmen as allomorfen fan
ien morfeem opfette wurde moatte, mei dus ien ûnderliz
zende represintaasje, berêst op oerienkomsten tusken dy
twa neffens foarm en betsjutting. De folgjende kondysje
by it fêststellen fan in ûnderlizzende foarm is dus fan
belang: de ûnderlizzende foarm fan in morfeem is idin
tyk oan te fonetyske foarm of dat morfeem moat in foarm
lik-semantyske relaasje ûnderhalde mei ien of mear oare
morfemen. Dy foarmlike relaasje moat dan yn termen fan
generalisearjende fonologyske regels ferantwurde wurde
kinne (BooU (1981:69». Dat is de natuerlikheidskondys
je.

In strangere kondysje is de alternansjekondysje dy't
seit dat yn Te ûnderlizzende foarm fan in morfeem gjin
wurdûnderskiedend lûdsegmint postulearre wurde mei dat
net yn op syn minst ien fan te fonetyske foarmen fan
dat morfeem oanwêzich is (BooU (1981:72». Dat soe yn
halde dat wurden ~s winst, ûns, ynsekt ûnderlizzend as
/ve:st/, /u:s/, /is~kt/ represintearre wurde moasten;
yn gjin inkele fonetyske foarm fan dy wurden is de se
kwinsje (lange) fokaal - /n/ oanwêzich. Neffens de al
ternansjekondysje moast de fokaalynventaris fan it Frysk
dus utwreide wurde mei nasale fokalen en soe dêrtroch
gans grutter wurde.

Men hat dan drekt it idee dat der in hiel soad ûn
derlizzende foarmen mei winliks oerstallige ynformaasje
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binne, ynformaasje dy't mei in transparante regel fan
in justjes abstraktere foarm maklik of te lieden is, dat
sa'n leksikon mei oare wurden te konkreet is. Folslein
te foarsizzen ynformaasje hoecht net yn it leksikon op
nommen te wurden. Der moat ek betocht wurde dat in mor
feem in leksikale en grammatikale ienheid is dy't noch
yn in fonologysken ien omset wurde moat. Fan in oerflak
tefoarm kin alle ynformaasje ofhelle wurde dy't mei
transparante regels fan in taal te foarsizzen is. In lek
sikaal item is mei oare wurden like abstrakt as der
transparante regels binne om der de oerflaktefoarm fan
of te lieden (Tiersma (1980:52)).

Tiersma (1980:62) stelt foar de ferhalding oerflak
tefoarm - ûnderlizzende foarm de Source Condition foar:

"Given the alternating units SI' S2' .,.Sn in the
environment C-D, where S represents any and all
alternating segments or units of segments between
the constants C and D, the number of differing
surface manifestations of S must be greater than
or equal to the number of all underlying sources
UI, U2, ••• Un from which Scan be derived , "

Mei dy kondysje en mei de transparante nasalearringsre
gel (4) is it net nedich en nim underlizzend nasale fo
kalen oan; it kin no mei allinnich orale ta.

(De oare helte fan dit artikel sil ferskine yn it kam
mende nûmer fan TFT)
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BES PRE K

Frysk Wurdboek I, frysk-nederlansk. Hanwurdboek fan 'e
Fryske taal gearstald troch J.W. Zanterna. Leeuwarden/
Ljouwert (1984), A.J. Osinga Uitgeverij, Fryske Akade
my nr. 631

Isa
Der is gjin mis op, dy
Taalspegel fan hjir
njonken - frt 'e Ljou
werter fan 10-12-'84 
moat slaan op it hjir
boppe omskreaune wurd
boek, dat yn novimber
dêrfoar ferskynd is.
No, ik leau wol~dat se
der wat mei wurde kin
ne. Fansels, it waacht
deryn - myn eksimplaar
komt op twa pûn en
krapoan treddeheal ûns 
mar dy't him wat mei
't alfabet rêde kin,
nimt soks op 'e keap
tag

De heitefiguer ut
Geart Gratama syn strip
efterop De Strikel fan
des. '84 hie ft seIs
foar syn bern kocht.
Dat foeI justjes of
blykber. De iene hat
mear taboes as de oa
re, fansels, en tiden

hawwe tiden, mar likegoed leau'k dat edysje '84 fan 't
Frysk Wurdboek in fergelykbere taboetrochbrekkende rol
ha kin as "De Smearlappen" en "Fabr yk" in goed tweintich
jier lyn: yn it eigen sprutsen omgongsfrysk net ûnbe
kende en ûngebrûklike termen steane dêr no samar swart
op wyt yn sa 'n offisjeel geskrift as in wurdboek; dêr
mei binne se itige. Wa wit, is it krekt foar bern wol
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ferliedlik om ris yn sa'n turf om te sneupen op syk nei
befestiging op skrift fan wurden dy't se yn eigen fer
midden biisbaujend en earmtakkestompend hantearje (kin
ne). Soe der yn tritich, fjirtich jier sa'n hiel soad
feroare w~ze? Mar wy moasten 6s al behelpe, fansels o

Reprint 1971 fan nûmer 75, Frysk Wurdboek fan de Fryske
Akademy 6t 1952 en '56, joech meast ek noch wurden dy't
net binne wat se suggerearje:
- neukerijke, s , (Lt), hijsinrichting net. katrollen. (' 84 hat

itselde, sûnder ferlytsingsutgong trouwens; fergetten
tink: as lidwurd stiet der "it" efter teminsten)

- k u 11 e, V , , foppen, bedotten.
- h y n s t e kul, S., klisklezoor, in de lengte doorgesneden rIEtseI-

steen.
- p yst, S .. , penis.
- p y1, S., piel, eendekuikene

- pyl, s., pi.jl.,
1984 ha t dan noch "p y 1 I I I • Penis." en dan binne we

wer by it feilige, fatsoenlike Latyn. Mar fierders, der
is gjin nee te keap. Dat boek jout de romte oan termen
op 't genitale mêd en oanswettende idioomkriten. Gans
in ferskil mei '71, doelt de geslachtsdielen blykber
gjin namme ha mochtene It is ferliedlik en jou hjir in
foech seleksje, hoewol't fansels oer dit aspekt skoan
in folwoeksen artikel ferskine kinne soe, en wêrom net
yn dit nije blêd? Dat is op 't lêst ek jong en 't sil
ek wol wat wolle •••

Likegoed koe ik guon beneamings en 6tdrukkings net,
lykas fiin kut as in wasktobbe" of 1i neuks op" , en ek:
- f 0 d zeen fot se foar: 1. Vagina. 2. stevige meid .. (2. wie

bekend trouwens)
- fot s e 0 f fot s e 1 je: LÎ2 paring s daad verrichten (van ITflILTl ..

dier) •
- f 1 uts: 1. Scheut. 2. flutske, fluts je, rOIIEr drank.. 3.. een

weinig. 4. vrouwelijk geslachtsdeel .. (1971 allinnich: f 1 uts
je, f 1 uts k e, scheutje; glaasje (sterkedrank»

- ûnder kl 0 a t en kl 0 a t d roe g je:
"Men moat net sûnder kloaten nei de hoeren gean, men
moet gekleed vanhuis gaan".
't Is langer moade om wat rûger praat 6t te slaan,

fansels, tink ek mar oan "shit" dat de jongerein yn 'e
mûle bestoarn liket te wêzen (ûnsmaaklike kombinaasje,
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sjoch ik) en "fuck", mar ek earder "draaide it altyd op
stront ut" of, om mei '84 (= tenei it yn 'e kop neamde
wurdboek) te sprekken: "It draait wer op ski ten en mi
gen ut, gez. wanneer het praat banaal wordt". Dy' t bewize .
wolle soe dat it Frysk - lykas trouwens oare talen -
ek wat it kop- en kontepraat oanbelanget net swak by
hoecht te spyljen, dy kin yn '84 ut Ie folop tarre. Der
is sa'n rykdom oan utdrukkings, sizwizen, sprekwurden
en oar taaleigen te finen, dat. men jin offreget wêr't
de gearstaller(s) it wei ha(t). It is by my sels de
fraach oft it opnimmen dêrfan wol strykt mei wat dêr
oer yn 't foarwurd stiet: " •••• , moast dêrby ek in kar
dien wurde: wat mar komselden foarkaam, is net opnom
men". Dat jout de suggestje dat it neamde materiaal
(frij) frekwint foarkomme soe, en dat betwifelje Ik.
It sil - by al dy 55.000 wurden dy't ferarbeide binne 
moai wis in subjektive kar west hawwe moatte, mar near
ne kin ik bespeure wat de noarm foar opnimmen west hat
wat dy frekwinsje oanbelanget; is dêr trouwens foar 't
Frysk wol oait ûndersyk nei dien?

Begryp my goed, ik fyn 't 0 sa boeiend, sa'n rykdom,
men fynt altyd wat nijs, faak tafalligerwize, mar krekt
dat koe wolris stridich wêze mei it utgongspunt; ik si
tear wer it foarwurd:

"Dêrom hat it utgongspunt by de opset fan it
wurdboek west, dat it in kaai wêze moat op 'e
gongbere wurden yn de Nijfryske skriuwtaal en
de hjoeddeiske Fryske omgongstaal •••• "

(ûnderstreekjen fan K.C.S.)

Dat "nijs" dat ik hjirfoar krekt neamd ha, is trouwens
gauris wat "alds", yn dy sin dat it wurden ut in ear
dere-- skriftlike - faze binne; teoretys soe dat oant
1800 tebek gean kinne, fansels, mar foar in modern
hanwurdboek lykje my dy faak wat aldfrinzige foarmen
net de earst noadige. Troch se oer te litten oan it
"Wurdboek fan de Fryske taal" kin men gans romte ut
sparje. Dy soe ik dan leaver brûke wolle foar in konse
kwinte fertaling en/of taljochting by taaleigen en be
nammen sprekwurden. Yn "Oanwizings foar it gebrûk"
stiet dêroer:
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"It taaleigen om it stekwurd hinne is yn it
artikel opnommen en foar safier nedich oerset
en/of taljochte. De sprekwurden jildt itselde
foar."

SeIs by de foarbylden dêrby is dat "foarsafier nedich"
frijwat subjektyf tapast, liket my ta:
- It sil wol bedrage, sei de skroar en hy hie de mouwe

yn I t bûsgat set. (sûnder ferklearring en/of ferta-
ling dus) ,

- Op i t al jemint bringe, komme , ter sprake, aan de orde
brengen, kanen.

Mar is dy iene sizwize no safolle slimmer as dat oare
sprekwurd? De brûker fan I t wurdboek wol yn beide ge
fallen wissichheid ha, ek "minsken dy't foar it earst
dermei yn Ie kunde komme" (Foarwurd) en dêr is I t ék
foar ornearre •••••

It weilitten fan minder gongbere of slim feraldere
wurden - yn in twadde druk, en dy komt grif, mei ferrin
fan tiid, en mei rjocht - skept ek rûmte foar bgl. syl
(boat)termen lykas "sanmeter" en "hingelbeage" dy't Y.
Jonker yn in ynstjoerd stik (Lj.Kr. 10-12-'84) sa pyn
lik mist.

Ut it foargeande mei dudlik wurden wêze, dat der
skoan in foech pornoblêd folskreaun wurde kinne soe
yn I t Frysk, mei in opfallende rjocht-foar-de-raap
terminology. Benammen ut it folgjende mei dan bliken
dwaan, dat de groepearrings dy't har sterk meitsje
foar de ferheffing fan de frou ut de har tatochte rol
fan lustobjekt de tosken ek wol sette kinne yn dit
wurdboek.

Want dat dat net alhiel frou-freonlik is, ja seIs
maskuline, seksistise trekjes hat, soe ik na wol even
yllustrearje wolIe. Wa wit komt dêr op 'en doer ek noch
wol in selsstandich artikel ut.
- Dat frommis hat in jaar as in me l.kko , heeft fors ontwik-

kelde borsten.
Dat giet my eins rûch genoch; it komt foar fansels, mar
by us wurdt it dan wat behindiger omskreaun mei: "Dy
hat ek in bosk hout foar de doar •• !" Mar dat kin 'k no
krekt wer net yn it wurdboek fine; familiaal taalgebrûk?
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Niisneamde fergeliking is te finen ûnder "jaar"; de
rige oarendy' t oanjaan wol dat in bist "een grote uier"
hat, sjocht der sa 6t:
- "as in amer, baalsek, boarnamer, kret, kroade, pet!

pûde, de see, in tobbe, in wasktobbe"o (Dy lêste wie
6s yn oar ferban dus ek al bekendeooe)

Under oerein fûn ik - stomtafallich, want wa soe dêr
saks sykje?:
- "Dat frommis, hy komt my der. net fan oerein, mijn penis

vertoont geen erectie 0 "

No, spitich foar al dy froulju en foar de potinsje fan
de measte manlju, mar de measten sille by de measten
wol net oereinrize, tink, sûnder dat soks no it measte
seit oer it al of minder of net oantreklik wêzen fan
de frou yn kwestjee
Under k r û s :
- "In frommis yn 't kr6s set te , een vrouw onzedel.Ljkbetasten"
Wêrom (ek) net in man? Yn dizze tiid fan emansipaasje
en lykberjochtiging?
- fit e rh y n st. L Wild, onhandelbaar paard. 2. vrouwengek" 3.

manziek ID2isje.
- hjitgat, hjitkont en hjitsturt alle trije: wulps,

wellustig vrouwspersoon" ('71 hat foar hjitgat "wulps per
soon", dat kin teminsten op beide slaan)

- Under fe i 1: "In geil e 11 feil frommes '!I eeil onzedelijk
vrouwspersoon" •

- Under g 1 eon: "in gleon f r ornmes , een wellustig vrouwsper
soon" (mar Tetman wist al dat der ek sokke manlju wie
nen, oars hied er "Lytse gleone Piter" grif net
skreaun ..... )

- Under si t te: ilDerop si t te, de geslachtsdaad verrichten
(door man, rmrm, dier)". (sûnt "Fabr yk" al in bekende fa
riant yn 'e Fryske literatuer: mei de frou boppe; en al
hiel in ûnhaldbere, rollebefestigjende omskriuwing
no't stekproeven - in tige passend wurd, al sil dat
tafal west ha - 6twiisd ha, dat de tradysjonele koI
tushalding terrein ferliest; "koItus" stiet trouwens
net yn '84. En "hy sit ûnder 't wiif" wurdt brûkt as
yllustraasje by 't oerhearske wurden troch ien of by
ft ofhinklik wêzen fan ien, foaral finansjeel; no, om
dêrefter te kommen is sa'n wurdboekje fansels poer
geskikt.)
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Ien en oar jout wol wat hald oan myn bewearing dat
datsoarte wurdgebrûk ut de manlike hoeke wei besjoen
is; dat leit mear oan de tiidsopfettingen datoangeande
as oan de gearstaller(s), mar dy hie(nen) der al foar
soargje moatten, dat nêst homo, homofyl en flikker
yn betsjutting 4: "hanoseksuele man" de froulike wjerga-

( " .."ders opnommen wurden wienen; mar ek) lesbienne,
"lesbys(k)" en "pot" yn dy spesifike betsjutting siket
men om 'e nocht.

As men de wat tradysjoneel~manlike benadering fan 't
foargeande stikje yn 't each fettet, soe de gedachte
opkomme kinne, dat '84 oer ft ginneraal wat behaldend
utfallen is. No, wat dy frijmoedigens yn seksuele saken
oanbelanget soe 'k leafst fan in progressive~opstelling

prate wolIe.
Mar hoe behaldend is 't taalkundich, d.w.s. wat hant

havenet it~ wat hat it bûtenkeard, al of net ut hollan
do- of anglofoby (om us grutste leveransiers fan ynter
ferinsjes der mar even by te heljen) , ms o , W-. - hoe ald
frinzich of hoe nijmoadrich is '847 Dêrta na in frij
willekeurige seleksje.

Twa wurden dêrft ik - mei oaren nei alle gedachten 
even foar slokke moast loar it optipen: "willekeurige"
en "gedachte", ha 'k earst even neigien yn '84 en '71.

'84 hat wi 11 ekeur en wi 11 ekeur i c h gewoan opnaam ,
sûnder ferwizing of wat, ek gjin H. of HolI.; dat soe
ik, foaral mei 't each op letter by eventuele noarmfer
geliking mei dán, sinfol achte ha. '71 hat allinnich yn
i t Hollans -Fryske part wat: "wi 11 ek e u r - eigenwille" en
"w i 11 eke u ri g - Ce ••) eigenwillich". f84 jout foar allinnich
e i gen wi 11 i c h : 1 •Vrijwillig. 2. eigenwillig, eigenzinnig".
'84 giet hjir dus eefkes fierder as '71.

Yn dit ferban past it dwarsstapke nei besibbe foar
men fan "-keur" yn "willekeur". As tiidwurd jouwe bei
de, sûnder ferwizing, karre en k e u r e , '71 dêrnêst
karring en keuring, 184 allinnich keuring. Keur
yn 171 net, yn '84 mei fjouwer betsjuttings. It liket
dus mei '84 de -eu-kant wat ut te gean, mar njonken
karmaster gean de gearstallers net safier dat se de
yn keats- en jerappelseleksjerûnten gauris brûkte
foarm "keu(r)meester" opnimme. Dat heart fansels al
thus yn de "hjoeddeiske Fryske omgongstaal" (Foarwurd)
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en is dêr like frekwint as "keuring" en bgl. "feea(r)ts"
dat '84 en '71 - ek al, yn oare stavering - gewoan nêst
"feedokter" meidiele, wer sûnder ferwizing dy't wat yn
sicht ferskaffe koe oer de (noarmearjende) foarkar fan
de gearstaller(s).

Op s. 14 fan 't Foarwurd stiet al wat oer dat ferwi
zende pylkje en it wurdsje "Ook", dat dan stean moat by
't begryp dêr't nei ferwiisd wurdt, mar in ferantwur
ding kin 'k dêr eins net yn lêz~. Miskien stekt der wol
neat achter, mar as achterferwiist nei efter en
linker en links nei lof ter en lof t s , dan ha ik oan
striid en tink dat der nei de bettere, Fryskere, foarm
ferwiisd wurdt , Mar dan ferwiist roalje nei ruilje,
dat ik wol~altyd brûk mar likegoed foar (wat) Holl~nser

ferslyt, en dan stiet der by strate en strater al
hielendal neat dat de ûnkundige lêzer wiist op
strjitsje (purisme by my, trouwens), s t r j i t f Lu o r d e r
en strjitmakker, noch ferwiist skor nei ska ar of
heas.

It leit trouwens hippelepippich trochinoar, tinkt my.
In meunster as foarwerd stiet dêr samar iepen en
bleat, sûnder relaasje mei betingst, it iennichste
dat yn '71 brûkt wurdt. Dat liket dus in werjefte fan
in lettere ûntjouwing, mar komt dat na sa faak yn sprek
of skriuwtaal foar dat it in plakje fertsjinnet, wylst
s a c h t Cer ) dat njonken achter wol in plakje yn 'e
sprektaal beskript hat nêst sêft(er) it neamen net
wurdich liket? "Sa c h s , CDk sêfts, saf t s , Zachts, licht,
zonder bezwaar, tenminste, in elk geval. Ik kin i t sachs ris
besvkje"" Dêr maat ik it mei dwaan.

Foar't ik na ek sels hippelepippich begjin te dwaan,
maat ik earst "gedachte" ofwurkje, sa wie de opset. Yn
'71 komt it net foar, mar ik hie 't as twadde set orn't
ik der net in soad muoite mei ha om it te brûken ynstee
fan it stivere, aldmoadriger mar ek wat dichterliker
"tins". '84 lit dêr trouwens in baas (druktechnise)
stek falIe: it hiele stekwurd c.(in bytsje)a. mist tus
ken gedaante c i a , en "Earne gjin gedachten op hawwe".
Mar gedachtegang, gedachtenis(se) en gedachtich
wize dudlik yn 'e rjochting fan akseptaasje; boppedat
stean der in stik as njoggen ferklearre foarbylden
wol yn.
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Oanslutend by dy "keurderij" fan niis wol ik fan it
dêrby opnommen purisme karkloft foar "keurkorps"
(wylst "keur" en "kor.ps" normaal yn Y t Frysk mei
draaie fierder) fia in rychje yn myn eagen dubieuze
foarmen komme by de ofslutende - mear of minder sterke 
foarbylden fan dit rubrykje: oksel- Tsjin 'e wyn _~

toarne (tegen .... in) - u teinlik - d r û l d e r I c h , 'Drui
lerig .. (ek al yn Y ï1, mar dêr yn i t Hol l.ànsk-Fryske part:
sleau; (v .. h.. weer) griemerich, motsk, suterich, mottich).. Ik
bin benijd wat dêr aanst fan yn 't nije Hollans-Fryske
part komt te stean. Dat sil hast wol drukt of printe
wêze, tink. Beide foarmen mei omballingen steane be-
skreaun , mar "drukfout" is printflater noch net op
'e side kommen, wylst afdruk my wat normaler foarkomt
as p rin t s e 1 e

By f ak stiet: Vak. L afgesloten ruimte; bep. gedeelte .. En
by f e k : Vak, afgeperkte ruimte .. En dan dêr wat ik earder
ferwachte hie by fak: De skoal~ern dogge de skJiften
yn it f ek , opbergruimte in school.bank, Ofsjoen fan de hjir
suver oerstallige taljochting, dat "fek" is hast room
ser as Popie-Jopie, net?

Nêst 'ï1 hat '84 noch f i.e Lh o a r n , en neist gefoe1
leas ek fielleas (Jan Je11es Hof moast it ris 1ê-
ze •• ). Dof ut '71 liket my dan in gans nof1iker foarms
Biseksueel al, mar "b i sekt.r i se" is net cpnaam; mar
der is in (ûnreed1ik) alternatyf: h e a l h o e k s t r e e k ,
Dat giet de f11ykskonkige trijeherne" fan H"K" Schippers
silger efternei. '71 en '84 ha beide de agrarys-medise
term ni j ge r s p û st, zekere longaandoening (bij koeien), in
byldzjend wurd, dat dan "acuut longenempfyseem (van
rund)!! blykt te wêzen; dat sprekt rny mear aan as
1 i i f f e rb ol gen e n s foar baarmoederontsteking s hè ju!

Hoe nijmoadrich? Dat wie ek in fraach. Wat jout '84
oan hjoeddeiske taalskat. As we hjoeddeisk knap rûm
nimme , soe opfierd wurde kinne: f La k ba n k , fleugel
moer, b o e t y k , jochert, pripklok (marklokke(n)
fan postdowen mist), lêsblyn al, "Lê smem" net, lIal 
derpartisipaasje" ek net, team wer wol, mar noch net
as "tiim" skreaun sa't guon progressivelingen dogge,
wy k s i.n t r um , w y k e i n , mar fertaaldas weekend, alhiel
yn 'e (Ingelse sykte-)sfear fan Kramers', dy't dat-
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allinnich mar jout; en sa helpt (ek) it Hollans himsels
nei de barrebysjes •••

Kompjûterbuorkje en tankmelke, en dat yn in
tiid fan superheffing (komt yn 'e twadde druk!), mar
"bûzjy", "sjassy" en "fideorekorder" ûntbrekke; '84
hat gjin fyzje (alteast dat wurd mist ••• ). Ut 'e trans
por t wr à l d fine we: sjauffeur, t r û k en treler ("(bk
trailer"), traksje, û t Li t p Lt p , dy't elkenien û t Laat
neamt, f an scI s , De sport leveret trene (r) (Ook trai
ner"). Al dy alde minsken hoege dus tenei net mear dy
-ai- ut te sprekken en harsels in brevet fan Ingels ûn
fermogen te jaan, trem kin ek al, keep is seIs de
iennichste foarm, in helikopter sjarter je en mei in
stewardess ûnder de plaid, alles is langer mooglik.
Mar "shirt", "penalty" en "corner" binne net te finen,
"hoekskop" ek net, in goal soenen jo al meitsje tinne
mei stipe fan '84, mar as jo him "skoare" wolie, dan
giet it oer.

Ek hjir liket mear willekeur as konsekwintens tapast
te wêzen yn 'e kar fan op te nimmen stekwurden. Ik ha
fansels maklik praten, as ik sis dat it my ryklik sub
jektyf foarkomt; nei al myn eskapades yn 'e tekst wol
ik doch myn grutte wurdearring utsprekke foar de see
oan ynformaasje dy't dit eachlik prissenteard boekwurk
de lêzer en brûker biedt. In oare opset hie tinkber
west: in suver oerset-wurdboek, mar soks is neipraat:
it bern is der en moat ret wurde. De winsk ut it foar
wurd fan '71 is grif neikommen: "Winliken hie dit wurd
boek nou yn omwurke, leafst gans utwreide foarm utkomme
moatten ••• ".

Men soe sa noch fuortfarre kinne: dy "trochrinders"
(it wurd seIs stiet der net iens yn, ek net foar "(Frie
se) doorlopers", sis mar "houtsjes" - seIs dat wurd
ûntbrekt, hoe is 't móóglik! -) dy't soms in pear siden
beslagge foldogge my net wakker: minder oersichtlik, en
soms is men it foarste part fan de gearstalling suver
even kwyt. Dat alde wie direkter: even mei de finger
de kolom del en klear. Ik ha ek de yndruk dat it skriu
wen mei in haadletter fan de earste betsjutting nei it
stekwurd net altyd folhoden is; ik hie ek leaver mar de
lytse letter oanhoden, leau'k. Foar de kursist-brûker
yn 't besûnder ('84 hat bysûnder mei trije mooglike
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utspraken, wylst ik it op twa hald: be- en by-) is fer
taling/taljochting fan de hiele skat oan ûtdrukkings en
siswizen fan grut praktys belang: sy moatte ommers faak
de betsjutting omskriuwe mei oare wurden, mar dat wurdt
in poepetoer as der gjin dudlikens ferskaft wurdt oer
de (djippere) ynhald. De fonetise transskripsje is sûn
der mear in winstpunt en kin bydrage ta it tebekkringen
fan ferkearde ynfloeden op us lûdsysteem. Ik bin net
neigien oft it goed werjûn is? mar by ynsidintele
waarnimminkjes bin 'k eins net op rarichheden stuite.

Gans in hoart lyn ha 'k alris stipkes set yn '71 faar
dy wurden dy't my feraldere taliken of my seIs folslein
ûnbekend wienen. Op te earste tweintich siden hie 'k
doe al krapoan fjirtich foarbylden. Elk kin fan tinken
wol ha w&r't soks op utdraaie soe as ik itselde dwaan
soe foar dy ryklik 1200 siden fan '84. Likegoed haik
gauris ien noteard; as gearstaller(s) en oaren der na
krekt sa oer tinke, dan soe dat foar folgjende utjeften
aardich rûmte utsparje kinne. It is fansels even oppas
sen dat men jins eigen - dochs beheinde - kennis fan it
Frysk net as in te absolute graadmjitter hantearret. Ik
hie beslute kind om bygelyks it wurd 'k o a r n e n e Klonten,
kluiten (b,v, in pap)" of te wi.zen , om' t ik it noch noait
heard of l&zen hie; ferliden jier kaam de frou der mei
thûs: sy hie 't fan in kollega heard en dy har heit en
sy brûkten dat wurd gewoan.

Mar yn dat ljocht besjoen doar ik it noch wol eefkes
oan , Want wat yn 'e goedichheid moat "nadir. Nadir" no
yn '84; en w&rom dan sûnder taljochting: "voetpunt van
de hemel", want dat liket it te wêzen , En naftaline
sjoch ik ek net as sa gongber, likemin as lepsen,
Le s k e r , d a r c h , darren, i ting of bi ting, tan
derbosse, njummel, fj&r(ich), werpskeppe, wal
terje, knettel, knigge, knautia, teil, teike,
strien(mûtse), spoeksyntaast, t.u t s , tûzelsin,
joene, joft, ê f pa Lk j e , gulbert, fnittelje,
kossebanne, sentaulis, kossem, earskje, fer
jetterje, prosperearje, peupert.

No, ik stek der in spjeldsje by, it rint al wer
moai nei de fjirtich, en seIs yn krûswurdriedlingen
wurde se kwalik brûkt, tocht ik.
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Neiskrift I: Yn it foarwurd bin 'k in pear kear stuite
op "stip-komma" (s.ll en 12), wylst dat wurd yn It hie
le boek net as lemma foarkomt; stipskrapke en punt
komma binne de iennichsten. It docht wol fermaaklik
oan: 't hat wat fan in boer dylt margarine yt, net?

Neiskrift 11: Nolt dit artikel yn 't twadde nûmer fan
TFT earst ferskynd is, hat it wol doel en neam even,
dat ik der al mei oan It skriuwen wie, doelt yn Ie Pom
peblêden fan 16-2-1985 it besprek fan Auke van der Goot
en Hessel de Walle opnaam wie. Mei sin ha Ik dat doe
oerslein. Mar efternei besjrnn blike der yn opset en
wurkwize in opfallend tal oerienkomstige trekjes te be
stean. Dat is dus in kwestje fan tafal of fan: trije
sielen, ien gedachte, moatte we mar rekkenje. Ik bin 't
op in hopen plakken frij aardich mei de mannen iens,
salt bliken dien hat. ~

De Wylgen
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Kommintaar op Te krityk fan Siebren Dyk yn "Tydskrift
foar Fryske Taalkunde", jiergong 1 (1985), nû.1 op myn
bydrage "Frekwinsjeûndersyk fan it Frysk lf yn Miscella
nea Frisica

In kommintaar op in krityk is net sa botte gebrûklik.
Men ferwachtet it allinne as de kritikus de planke slim
misroait, bygelyks omdat er dudlik net goed lêze kin of
om't er syn foaroardielen te +olle bod jout.

Dyk jout my tige maklik yn 'e mûle dat it foar it
dwaan fan frekwinsjeûndersyk nedich is dat de samling
teksten "represintatyf is" (side 25), mar krekt omlt
represintativens by taalbestannen sa'n hyt hangizer is
dêr't safolle fraachtekens by set wurde - ik haw dat
oanjûn - hoedzje ik my der foar mei sa 1n pertininte u
tering te kommen. Dêrom is Dyk syn bewearing dat ik de
goede en de minne eigenskippen fan in besteand korpus
teksten ûndersykje wol !lom ta in represintative sarnling"
te kommen (side 25) de dryste kant neist.

Dan komt it lykwols. Dyk haldt ut dat ik de goede en
minne eigenskippen fan in besteand korpus ûndersykje
troch de 197 meast frekwinte wurden yn dat korpus H t e
ferlykjen mei de 197 meast frekwinte wurden fan it kor
pus B ût Woorfrequenties". It is him blykber net opfal
len dat ik foar it ûndersykjen fan ie goede en minne
eigenskippen fan it besteande korpus teksten hielendal
nearne mei ferlykje, dus ek net mei korpus B ut Woord
frequenties ..

Ik kom op gans tekoarten fan it besteande korpus. Se
komme te praat op Ie ein fan side 207, op side 208,
dêr't it û.o. giet oer globale besiferingen, it berek
kenjen ut 'en rûgens, it nimmen fan stekproeven dy't
soms gjin hàldfêst jouwe, it fan need rûmer ynterpre
tearjen en op side 212, dêr't utsûnderingen, de net-op
timale oardering, ûnkrektens en dizenigens fan it be
gryp wurdlemma op it aljemint komme. Dyk skriuwt dat er
yn it hiele artikel net fine kin wat de tekoarten bin
nee Dat is ferbjusterjend.

Fierderop docht ek allegeduerigen bliken dat de be
sprekker net yn ie rekken hat dat ik earst de eigen
skippen fan it besteande korpus ûndersykje, op grûn fan
dy eigenskippen de betrouberens foar frekwinsjeûnd~rsyk

61



foarsichtich ynskat as "net oerhaldend" en dat ik dêr
nei besykje ta wat mear differensiaasje te kommen as it
giet oer de mjitte fan betrouberens fan de heechfrek
winte wurden.

Men priuwt ut te krityk hast dat Dyk him mar leafst
halde wol by it besteande korpus: "It besteande korpus
kin it him ommers wol dwaan", as in ferwachting fan Van
der Veen wier is (side 26). En dat besteande korpus kin
it no krekt net dwaan foar frekwinsjeûndersyk, haw ik
wol oantoand. In nij, ferbettere bestan, optimaal ta
gonklik, dus automatisearre, is tige ferlet fan. It hat
der in bulte fan dat Dyk in hekel oan automatisearring
hat en dat er syn "krityk" brûkt om dat ut te wierjen ..

K.F. van der Veen

Neiskrift

1. KeF.v.d.Veen yn de Miscellanea oer represintativens:
"Doehs liket it wol mooglik oer frekwinsje wat ge

waar te wurden, as men fan it gehiel dat men ûnder
sykje wol mar in foldwaand grutte, represintative,
optimaal tagonklike seleksje ta jins foldwaan hat"

(s.207)
"De betrouberens fan te wurdfrekwinsjelist foar
skreaun Frysk (hinget) ( ••• ) of ( ••• ) fan de mjitte
fan represintativens fan it korpus" (s .. 212)

"De grutte fan Ie fragminten (yn it saneamde troch
sneedapparaat, S.D.) is nochal ûngelyk, wylst (kon
stante) genreferhaldingen net altyd yn 't each hal
den binne. It is de fraach hoefierIt soks de repre
sintativens ûnderstek docht. ( ••• ) It boppesteande
twingt min ofte mear ta de konkluzje, dat de mjitte
fan betrouberens foar skreaun Frysk fan wurdfrek
winsjes op basis fan it korpus wierskynlik net oer
haldt" (s.212-213)

2. KFvdV oer ferliking:
"Dit bringt my derta de list dochs fierder te hif
kjen en te analisearjen. Ik doch dat troch benammen
te ferlykjen mei de wurdlemmalist B ut Woordfre
quenties" (s.213)

"Ik (achtsje ) list B ( ..• ) f oar myn doel dochs de

62



bêste ferlikingsbasis" (s.213)
"Ey ferliking fan te Fryske list mei de beide Neder
lanske listen faIt de grutte mjitte fan oerienkornst
op" (s.214)

3. VdV hat yndied yn syn artikel wol wiisd op tekoarten
fan it besteande korpus. Wêrtt er it yn syn reaksje
oer ha t , binne de lit ûs sizze praktyske fasetten fan
te tagonklikens dêrfan, en ik bin it folslein mei
him iens dat dy by dat kor~us, dat net mei sin foar
frekwinsjeûndersyk ynrjuchte is en dêr't op in tige
primitive wize by teld wurde moat, net grut is~ Mar
krekt omdat dat korpus no ienris sa ynrjuchte is
fyn ik vdV syn ûtkomst net yntresant. Men mei der
fan utgean dat mei in better ynrjuchte korpus en mo
derne telapparatuer handiger en eksakter frekwinsje
ûndersyk mooglik is. Wat ik wol nijsgjirrich fyn is,
oft jo dêrfoar ek in oare tekstseleksje noarich bin
nes Oer dat ûnderwerp gong myn krityk hieltyd, en
dat hie vdV him miskien better bewust wurden at er
yn ie lêste alinea fan syn reaksje it sitaat fan s.
26 oanfolle hie. Skaat troch in stipskrapke gong dêr
nammentlik oan foarof: "dan hat it opsetten fan nije
seleksjes ek gjin inkeld doel". Mar ek aangeande de
tekoarten fan it besteande korpus yn ferban mei de
tekstseleksje wol ik vdV noch wol even helpe; ik
ferwiis dêrfoar nei it lêste sitaat fan punt 1
hjirboppe ..

4. VdV kin ut myn krityk net lêze dat ik in hekel
- seIs yn 'e foarm fan foaroardielen - oan automa
tisearring ha soe. Ik freegje my oars of oft safn
beskuldiging, dy't fierders neat mei de saak te
krijen hat, botte gaadlik is om jins gelyk mei aan
te toanen. Ofsjoen dêrfan is er ek noch net iens
wier: ik wol vdV op dit plak wol fernije dat ik ek
al oan it sparjen bin foar in eigen thuskompjûterke!

Dvk

63



o PIT M E D

Rolf H.Bremmer Jr, "Substantival Adverbs' and 'Pre
positionalization' in Old Frisian, compared with Old
English in particular'. Yn: Neuphilologische Mittei
lungen LXXXV, 4 (1984) 411-421.

Bremmer syn stik is in reaksje'en mei in oanfolling op
John R.Costello syn 'Vestigial Substantival Adverbs
and 'Prepositionalization' in Old Frisian'(Yn: NM
LXXVI (1975) 651-670). Nei oanlËdi~ fan in mannich
ûngelokkige emeridaasjes dy ' t Costello ûts t e l d hat en
dy syn rylik fier omfierrens (yn net-Germaanske talen)
sykjen fan "bewizen", ornearret Bremmer dat men by twi
felige passaazjes alderearst yn 'e taal seIs sykje moat
en ferlykje dêrnei mei talen dy't der nei oan besibbe
binne. Dat oangeande liket it Aldingelsk him foar it
Aldfrysk de gaadlikste kandidaat ta. Bremmer wiist syd
lings noch op 'e konstuksje keppeltiidwurd+adjektyf+
datyf yn it Aldfrysk.
It komt jin sa oan dat ûnder it kopke "substantival
adverb" nochal wat ûngelikenze dingen gearswile binne;
in botte algemien byld fan it ferskynsel - at it dat
is - krijt men yn Bremmer syn stik net. Dat seit oars
net dat wàt dêr besprutsen wurdt net fan belang wêze
kin. Nei oanlieding dêrfan in pear opmerkingen.
Foarst: De foarbylden dy't Bremmer (s. 417-418) ûnder
de konstruksje "euen- +adjektyf" plus datyf beflapt,
kin men jin offreegje, oft wol allegear lykweardich
binne. Neffens Bremmer hinget de datyf yn sokke gefal
len of fan it prefiks euen-. Dat is faaks wier foar de
"ekwitative" foarbylden dy't er jout, bgl. iuinhar 0

ron "Like heech as de oaren", Rl X, 44 (OTR) , mar yn
in gefal lykas ... ther hiam se bethon al iuinliaf
"dy't harren beide allike leaf binne", R2 V, 10-11
(OTR), wurdt de datyf moaiwis selektearre troch liaf
dat ek sûnder prefigearring mei iuin- in datyf by him
hat, lyk at Bremmer op s. 419 sjen lit, ferl ••.• and
alle liudem wast liaf "en alle lju wie 't nei 't sin",
B2 122, 8-9 (OTR). En in dativus respectus lykas fri
helse yn frihelse iwenethele "like eal wat frijdom oan-
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belanget", H2 11, 46-47 (OTR) , hinget likemin fan ~
of as fan it adjektyf. Dat sadwaande hat it nei myn
betinken ek net folIe eigenskip dat wy yn euenskeldich
ta tha fretha "likefolle ferplichte ta de fredell~ H2
XXIII, 43-44, in "preposisjonalisaasje" te sjen moat
te fan in konstruksje "euen- +adjektyf" plus datyf.
Oard: De foarbylden fan~konstruksje keppeltiidwurd+
adjektyf+datyf dy't Bremmer bybringt, foarmje ek net
in homogeen gehiel. It giet hy dy konstruksje neffens
Bremmer om adjektiven (faaks better: predikaten fan
adjektyf+keppeltiidwurd) dy't in datyf as (yndirekt)
objekt nimme, ferl. it niisneamde foarbyld __. . .
liudem wast liaf. Mar mank de foarbylden fynt men net
allinnich sinnen mei sa'n ynherinte datyf, mar ek guon
mei in frije datyf, d.w.s. in datyf dy't net ta de sub
kategorisaasje fan in spesifyk adjektyf of fan in oare
kategory heart. Ferlykje foar it ferskil tusken ynhe
rinte en frije dativen bgl. C.van Bree, Hebben-construc~

ties en datiefconstructies binnen het Nederlandse taal
gebied (diss. Leien 1981, s. 154-188). Sa is yn torniK
was herumbe sin.mod "lilk wie him dêrom it moedl1

, H2
XIV, 12, him in dativus sympatheticus - in "bepaling
van belang", seit de AN3 (s.213) - dy't net fan torniR
ofhinget. En yn tha was vs thio mente to fir and thi
panning to swer "doe wie us de munt te fier en de pen-'
je te swier", F 111, 10-11, is vs in dativus iudican
tis, oer te setten mei "nei us sin, betinken", dy't ek
net troch fir of swer of lykfolhokker adjektyf selek
tearre wurdt. Thet hi ene kni niar se "dat er in sib
skipsgraad neier is", El IV, 68, is net in goed foar
byld fan 'e oanbelangjende konstruksje, omt ene kni
net it objekt is fan ni (dat ferskynt net oan it oer
flak yn dit gefal), mar in bywurdlike bepaling by it
adjektyf.

(J"H,,)

D.A.Tamminga, '!lAchte bestjoer" of llAcht bestjoer"?'
Yn: De Pompeblêden 56, 6 (1985) 105.

Yn it stik wurdt besocht om dudlik te meitsjen, wêrom
oft it achte bestjoer wêze moat en net acht bestjoero
De prissentaasje is lykwols in bytsje ûngelokkichyn-
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safier dat it foarsteld wurdt as soe de -e fan achte
de ut gong wêze fan 'e adjektyfbûging. Mu~urden fan
~-tiidwurden soenen dan yngean tsjin 'e regel dat
yn 'e oanspraakfoarm it eigenskipswurd net bûgd wurdt
foar in it-wurd, ferl. smoarch fanke! De -e fan achte
is lykwoI; net de adjektyfutgong, mar de m~lwurdsut
gong fan it ~-tiidwurd achtsje, salt -~/~ dat is by
de swakke tiidwurden op -eo Mulwurden kinne adjekti
vysk brûkt wurde en krUe dan erter de mulwurdsutgong
in adjektyfutgong, deselde as by "gewoane" eigenskips
wurden. Yn 'e oanspraakfoarm wurdt dat dus in -0 foar
in it-wurd, bgl. Rju Leard0 seiskip! en Achte0 be
stjoer!, en in -~ foar in de-wurd, bgl. Rju Learde
hear! Mei't der yn dat lêste gefal by mulwurden fan
~-tiidwurden twa stomme ~-en efterinoar komme soenen,
wurdt de earste dêrfan delearre (skrast), dus Acht~e

kollega! Mulwurden fan ~-tiidwurden halde en drage
har by de adjektyfbûging sadwaande presizengelyk as de
oare eigenskipswurden.
Tamminga seit yn syn stik dat eigennammen de-wurden
binne. Dat is net alhiel krekt. Eigennammen ûnderskie
de har just fan oare haadwurden, trochdat se gewoan
wei~ lidwurd ha. Se kinne dat lykwols krUe, at se
as soartnammen brûkt wurde. Persoansnammen wurde dan
yndie de-wurden, bgl de Janke dy't ik kennen ha en dan
ek: leave Janke! Net alle eigennammen wurde lykwols
de-wurden; nammen fan lannen en stêden bygelyks wurde
it-wurden: it Spanje fan 'e midsieuwen, it Ljouwert
fan no en sa ek: earm Ljouwert!

(J.H.)

D.A.Tamminga, 'Mei de bus mei'. Yn: De Pompeblêden 56,
5 (1985) 89.

Tamminga behannelet ferhaldingswurdkloften dy't ynlaat
wurde troch in ferhaldingswurd en ofsletten mei in by
wurd, bgl. ut it lan wei, ta de doar yn. Hy wiist dêr
by op it hollanisme *mei (haadwurd) mei dêr't it twad
de mei, it bywurd, yn goed Frysk net tastien is.

Thomas L.Markey, 'The Case vs. Classifier Continuum' •

66



Yn: Zei tschrift f~r Dialektologie und Linguistik, LIl,
1 (1985) 52-57.

Nei oanlieding fan Karen Ebert har fOr t s- und Rich
tungsangaben im Fering f (Yn: Friserstudier 1980, 56
75) skriuwt Markey oer it kontinuüm dat bestiet tusken
talen mei in folslein kasussysteem en talen mei inkeld
klassifisearders. Hy sjucht de ferskynsels dy't Ebert
behannelet, ntl. it brûken fan rjuchtingspartikels en
it weilitten fan it ~-lidwurd' nei preposysjes yn it Fe~

ring, as l'a distinct rarity, namely, a transitional
stage, a turning point, between the strategies of case
and classifier"• Hoeft er lykwols op grOn fan it foar
ofgeande ta dy nijsgjirrige konkluzje slagge is, wurdt
de l~zer spitigernoch net iepenbiere.

(J.H.)

NOWELE, Volume 5, March 1985. (Los te bestellen by
Odense University Press, Pjentedamsgade 36, DK-5000
Odense C, Denemarken. Priis: 100 Dkr., eksklusyf fer
stjoerderskosten.)

Oant no ta waarden de lèzings dyf t holden waarden op
'e twajierlikse Friserdag yn Deenske Odense altyd of
printe yn in apart dieltsje fan fe rige Friserstudier.
Dat hat saft ' t skynt in ein naam, want trije fan 'e
fjouwer foardrachten fan it l~ste kongres binne no te
finen yn it tydskrift NOWELE. Dat wurdt dien sûnder bi
bliografyske ynformaasje of ferantwurding, dat wy wit
te no bygelyks net w~r't de l~zing fan Arhammar bedar
re is. Oft de trije frisistyske bydragen wol goed passe
yn 'e "editorial policy" fan it bl~d ("NOWELE will be
devoted not only to the study of the history and pre
history of a locally determined group of languages,
but also to the study of purely theoretical questions
concerning historical language development") kin in
fraachteken by set wurde, mar hawar, dat is us pro
bleem fansels net.
Yn 'Phonetic Aspects of the Frisian Vowel System'
docht Tseard de Graaf ferslach fan fonetysk Ondersyk
nei in pear aspekten fan it Fryske fokaalsysteem. It
giet hjir O.o. om fe mjitte fan kontrast tusken lange
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en koarte hege fokalen, dêr't fan konstatearre wurdt
dat dy by jongere sprekkers minder wurdt, faaks omdat
it Hollansk it lang-koart-ferskil by dy fokalen net
hat. Fierders wurdt ut in al earder publiseare ûnder
syk oanhelle dat brekking in wat fierder geande foarm
fan ferkoarting is dy't yn in ferlykbere kontekst him
altiten foardocht. Maai binne de figueren op s. 32
dêr't ut bliken docht dat in brutsen diftong neffens
it formantepear in soad liket op syn net-brutsen wjer
gader, utsein it begjinstik dan. As lêste besprekt De
Graaf it ferskynsel dat it kontrast tusken fokalen min
der wurdt neigeraden oft se los, yn wurden of yn ge
woan rinnend praat utsprutsen wurde. Ferliking mei oa
re talen smyt op dat de mjitte fan kontrastferlies net
ofhinget fan it tal fokalen yn in taal.
Durk Gorter behannelet yn 'LanguagePlanning Efforts for
the West Frisian Language at the Level of Provincial
Government' de provinsjale taalpolityk oan 'e han fan
planningsmodellen fan Haugen en Dror. Ofsjoen fan dy
modellen sil der foar de Fryske Ckrante)lêzer yn dit
oars nuttige oersjuch net in soad stean dat er noch net
wist.
Jarich Hoekstra hat yn 'T-Deletion before Suffix-Initi
al ST in Modern West Frisian' krityk op Tiersma syn be
hanneling fan ~-deleesje yn dy syn Aspects. Hy makket
oannimlik dat Tiersma syn regel kwa ginneralisearring
net al te lokkich utfallen is en dat de ferskillende
parten dêrfan better los ûnderbrocht wurde kinne yn 'e
ûnderskate komponinten fan 'e natuerlike ginnerative
fonology, it model dêr't Hoekstra yn syn beskriuwing
fan utgiet. Yn syn helder ferhaal sitte oars al in
pear steurende printflaters.

CS.D.)

OANKUNDIGING

Op 5 novimber 1985 wurdt op 'e Universiteit fan Odense
yn Denemarken de 4de Friserdag hoden. De neikommende lju
silledêr sprekke: G.van der Meer, Rolf Bremmer Jr, Inge
Hiemstra, G.A.Piebenga en Volkert Faltings.
It kongresjild is 125 Dkr. Cf40,-). Dêr binne yn begrepen
in miel en it boekje mei de lêzingen fan te Friserdag.
Oanjefte by: Prof.Dr. Niels Danielsen, Lille Tornbjerg
vej 149, DK-5220 Odense S0, Denmark.
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