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It augmj..nt yn gearsettingen fan it type VN

J ARI CH gOEKSTRA

SUrrmary:
This artiele deals with augments (linking elernents) in VN-canpounds in
Frisian. It seeks to answer the question how and why they have been
developed... It is argued that the augments -el-, -er- and -en- have been
abstracted trem verbs on -el(je), -~ and -en(je) respectively.
They were initially inserted in VN-carg;:ounds with an ~augment (the
ariginal thane vowel of the verb in Ol.d Gennanic VN-carg;Jounds). This ~
augment had becane obsolete and inserting -el-, -er- and -en- can he
considered. as a rneans to elirninate it. The augments -ers- and -ens
.have been derived fran -er- and -en- by adding an extra §:"augment.. The
-ers- augment has becane quite productive in Frisian, probably because
it gat support fran the -ers- that could be abstracted fran NN-canpounds
like haaierswaar, originally meaning • (fine) weather for a haymaker
(haymakers)', but reinterpreted as a VN-carg;:ound: • (fine) weather for
.haymaking· .

o. Ynl ieding

Der is yn it Frysk in produktyf type fan nominale gearset
tingen mei intiidwurd as earste lid. Ferlykje:

(1) wachtkeamer
printflater
boareilan
knyptange

skearapparaat
süchdier
skopsek
typmasine

küsdoekje
draaitrep
smartsiis
skuorwyn

Yn guon gefallen ferskynt yn sokke gearsettingen tusken
it tiidwurd en it haadwurd in augmint, in ütwreiding fan
'e tiidwurdstamrne. It frekwintst binne deselden mei -ers
(boartersguod), mar der binne ek guon mei -el- (hingel
slot ), -~- (heinderbal ), -en- (1 ipenbek), -ens- (dr in-
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kenswetter) en -~ (gnoarrebek).l Om dat augmint is it my
yn dit artikel te r~den en wat my hjir dan benammen ynte
ressearret, is de fraach nei it ûntstean fan 'e augminten
yn vN-gearsettingen. 2

Yn 1. steane de gearsettingen mei -el- sintraai. Ik
reagearje yn dat part op in artikel fan Reker (1985) oer
sokke gearsettingen yn it Grinsl~nsk. Reker wol der op ut
dat -~- ûntstien is troch it ynfoegjen fan in ~ nei in
tusken-~ yn in beskate fonologyske omkrite. Ik sil sjen
litte dat Reker syn stelling Qnh~ldber is. Ynpleats sil
ik óthalde dat -el- besköge wurde moat as in augrnint, in
ótwreiding fan 'e tiidwurdsstamme, en ik sil neigean
w~r't it weikomt. Yn 'e rin fan it ferhaal kamme de aug
minten -~-, -er- en -~- ek oan bod.

It iennichste "produktive" augmint yn VN-gearsettingen,
-ers-, komt apart op it aljemint yn 2.

Yn 3. fetsje ik de ótkomsten fan dit ûndersyk gear.

1. De ûnproduktive augminten

1.1 It augmint -el-

Ynfoegjen fan -el- is net produktyf. It neikommende is in
moai folsleine list fan 'e eI-wurden dy't yn it Frysk
foarkamme. 3 At der in rige el-gearsettingen is mei itselde
earste lid, bgl. mei hingel- of sieddel-, dan neam ik
hyltyd mar ien foarbyld:

IIn espeltsje VN-gearsettingen mei in ~augmint lit ik. hj ir gewurde.
It giet on sokke gefallen as hiersman, liedsman, skiedsman, r Iedsman,
praatsman, skiedsrjuchter (ferl. De Vries, gj in j iertal, 64).

Loer de teoretyske status fan augminten sil ik letter nochris gear
(Hoekstra, op karmende weis).

3In beskriuwing fan 'e Pryske el-gearsettingen fynt men by Tarrminga
(1963) •
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(2)a. sJ< rt kkelj i er stikelpenjen merkeldei
sJ< iedelmuorre snjittelflok treastelbier
tr iuweltsiis wurkeldei krûpelhin
IO\lelbier tizelkleaune sinkelsûs
hingelslot ferjittelboek skiteldoek
d-Qkele in sieddelsie dr inkeldeade
d e nke Lkoc k j e tOkelteammen hinkelhok
f @steldei skrabbelkoekje hevelpeal

b. s}: er teldoe k, skeldoek, skelk
mestelbank
p r oev e Lk e ap

c. s k iteldeft ich d. skitelearzich e. knarseltoskje
PYfkelsi ik krizeltoskje

Yn (2a j b ) steane nominale gearsettingen mei respektyflik
in ferbaal en in nominaal earste lidi skiteldeftich yn (2c)
is in adjektivale gearsetting j foar 't neist mei in nomi
naal earste lid, f e r L, skytskj in en skytsindlik nj. ski
telsindIik, skytwiis nj. skitelwiisi skitelearzich yn (2d)
en knarseltoskje j krizeltoskje yn (2e) binne gearsettende
öfliedingen, s ünde r mis mei in ferbaal earste Lid , 4 By
guon gearsettingen yn (2a) mei men der oan twifelje oft it
earste lid in net-gearstald tiidwurd plus it augmint -el
is, in gearstald tiic1wurd mei it suffiks -el of in net
gear s talc1 ti idwurd op -el (hinkelhok r dOkele in, tûkel
tE:ammen ) .

It Midfrysk smyt noch in einnel-pealle op dy't by it
type (2b) heart en yn it Aldfrysk komt in k~ar snuwttel
doeck foar, dödlikernöch fan it type (2a).

Fan~lds komme el-gearsettingen yn it hiele Hallansk
Fryske, Leechsaksyske en Leechdötske taalgebiet faar (sj.
Van Lessen 1928,96-98). Yn it moderne Holl~nsk binne se
fierhinne ferdwQn (schrikkeljaar, endeldarm). Om in bytsje
in idee te krijen fan 'e spried fan -el- jou ik in stik
n.ann i c h faarby1c1en n t 'e ûnderskate talen en dialekten:

4In apart; gefal is l<:wispeldoar, -daas (Holl. kwispedoor) dat etyrro
logysk gj in %1-gearsetting is, mar faar 't neist sa opfette is en doe
ek ynfceç inq fan -el- Ondergien hat ,
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( 3 ) Midhollansk
drogeldoec
lopeljaer
strooyelgelt
ontseggelbrief
(Schönfeld 1947 4)

TWintsk
waskel(d)öok
schollÖok, scholk
wörkeldag
GÖonseldag
(Wanink 1948)

Grinslansk
waskeltobbe
richtelbair
kroakelboantje
schrikkeldroad
(Reker 1985)

Eastfrysk
i!telwi!re
drinkelfat
tröstelbêr
hangel schap
(Doornkaat
KooIman 1965 2)

Drintsk
messelzwien

mennelpeerd
slachtelbiest
etelhoorn
(Naarding 1960)

Westfaalsk
droegeldauk
wiskeldauk
etelwaare
bieteltiewe
(vvoeste 1930)

Yn 'e neikomrnende paragraaf besprek ik no earst twa teoryen
oer it Ontstean fan -el-.

1.2 Schönfeld en Reker oer el-gearsettingen

Schönfeld (1947 4,188-189) skriuwt oer de l\lidhollanske el
wurden: 'In 't mnl. is bij een aantal woorden de verbin
dingsvocaal ~ die gevaar liep te verdwijnen, bij wijze
van reactie verzwaard tot el. Het uitgangspunt vormden
daarbij de vele werkwoordelijke stammen ( •.. ) die op -el
uitgingen. ( ..• )In sommige gevallen zal de verzwaring van
de ~ bevorderd zijn door de neiging om te voorkomen, dat
te veel consonanten samenstieten bij de wegval van de ~'.

Reker (1985) bestriidt Schönfeld syn ferklearring fan
'e ~-ynfoeging foar de Grinslanske data. Neffens him
waard in ;L ynfoege yn in gearsetting op plakken d ê r ' t
oars allinnich in sjwa de oergong f oa rmj e- soe tusken 'e
beide lidden en dêr't it earste lid einige op in eksplosyf
en it twadde dê rme i begOn. Dy ferswierring fan 'e sjwa
mei in ~ soe dan plakfOn ha om de kloft eksplosyf + sjwa
+ eksplosyf dy't 'kennelijk ongewenst' wie, te mijen. Yn
foeging fan ~ soe fierders neat te krijen ha mei de tiid
wurden op -el(en), sa't Schönfeld ha woe. Dat krekt in ;L
ynfoege waard, soe, ornearret Reker, wolr is komrne k inne
omt de ~ nei de ~ de swakste (meast sonorante) konsonant
is; ynfoeging fan r soe net mooglik west ha orot de ~ yn
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it Grin.sl~nsk sa maklik weiwurde kin en ynfoege nei in
sjwa yn itselde wurdlid.

Probl-ematysk foar Reker syn hypoteze binne gearsett ingen
dë r ' t i t earste lid net einiget op in eksplosyf e nyof
d~r't it twadde net mei in eksplosyf begjint. Hy obser
vearret Lykwol s dat yn syn data lofts of rjuchts fan -el
yn all e gefallen al tyd ien eksplosyf st iet. In earste of
twadde J..id sOnder ein- of begj ineksplosyf soe yn 'e el
gearsetting bedarre w~ze troch respektyflik 'rjuchter-'
of 'loft.er-analogy'. Sa soe WASKELgoud troch 'lofteranalo
gy' üntstien w~ze neffens waskeldag, -douk, -döbbe ensfh.
en dreugeldouk troch 'rj uchter-analogy' neffens waskELDOUK
en schiedELDOUK.

Tsjin Reker syn analize fan 'e el-settingen is nochal
wat yn te lizzen. Fuort yn 'e ynlieding fan syn artikel
rnakket er al in slimme metodologyske flater troch te
sizzen dat er him sa folIe mooglik beheine sil ta 'klank
zaken' en dat er de fraach by hokker grarnrnatikale katego
ryen oft -el- meastentiids foarkomt fierhinne gewurde
litte silo Hy giet der mei oare wurden al yn 't foar fan
öt dat ynfoeging fan -~- in bleat fonologyske kwestje
is en net morfologysk of morfonologysk beskaat. Dat is
nochal foarbar Lch , benammen omt men mar ien each op 'e
data smi te hoecht om te sj en dat -~- yn fierwei de
measte gefallen nei in tiidwurd komt; morfologyske kondi
sjonearring kin dus net fuortendaliks utsletten wu r de ,
Krektoarsom, dy leit tige yn 'e reden.

ren en oar is frijwat lestich foar Reker syn teory. Hy
soe net allinnich utlizze moatte werom oft -~- ornaris
nei tiidwurden komt, hy moat boppedat ferklearj e wêrom
oft -~- net ynfoege waard yn gearsettingen fan it type
NN dêr't in tusken-~ en d~rmei de 'ferspeine' kloft eks
plosyf + sjwa + eksplosyf wol sa faak foarkaam as yn
gearsettingen fan it type VN. Reker lit de kwestje lykwols
by foarrie bOten besköging.

Yn 'e teory fan Schönfeld is it boppesteande gJln
probleem. Schönfeld woe der ommers op ut dat it utgongspunt
fan it ynfoegjen fan -el- de tiidwurden op -el{en) wienen.
SOnder dat er dy mooglikheid ek mar besprutsen hat, kon
kludearret Reker (1985,96) dat de tiidwurden op -el{en)
neat te krijen ha. mei -~-ynfoeging.

Reker syn eigen, suver fonologyske, teory oer de -~-
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ynfoeging is tige wippelich. Dy stuolket hielendal op 'e
Onderstelling dat de kloft eksplosyf + sjwa + eksplosyf
net-winsklik wêze soe. Dy Onderstelling is yntui tyf al
net botte oannirnlik. Boppedat doocht it iennichste argurnint
dat er der foar bybringt net.

Neffens Reker soe it idee dat in sjwa tusken eksplosi
ven ferswierre wurdt troch de -!,.-, stipe krije fan it
omkearde, n t L; i t weifallen fan in sjwa yn dyselde ornk r i te:

(4 ) aptaik
aptiet
dikturn

'apteek'
'appetyt, sin oan iten'
'dikketon'

It weifallen fan 'e sjwa yn wurden lykas yn (4) fynt
lykwols, sa't Reker aars seIs al seit, allinnich plak at
de sjwa yn pretoanyske posysje stiet en is boppedat net
beheind ta gefallen d~r·t de sjwa twa oansettende eksplo
siven hat. It weifallen fan 'e sjwa is hj ir mei oare
wurden in bleat ritmyske kwestje en kin net as argumint
foar Reker syn teory brOkt wurde.

Reker syn riddenaasje is nammers yn dit stik fan saken
net botte logysk. Oan 'e iene kant folget er Schönfeld
ynsafier dat er oannirnt dat it ynfoegjen fan -(e)l- nei
de sjwa it wankende weifallen fan dy sjwa tefoaren komme
moat (ferl. side 96) en oan 'e oare kant haldt er üt dat
dat weifallen fan sjwa just in goed ding is. Wêrom maat
it dan opkeard wurde?

Dat is ek it wrakke steed yn Schönfelà syn analyze:
w~rom mei de sjwa winliks net weifalie? Sa't Reker mei
rjucht seit, kin it gearkloftsjen fan te folIe konsonanten
net as reden brOkt wurde. Ik sil aansen sjen litte dat
-el- net ynfoege waard omt de sjwa wei drige te fallen,
mar krekt ornt er stean bleau.

Dat de !.. ynfoege waard en net de ten slachje swakkere
~ smyt Reker op it feit dat dy ~ nochal wif is yn Onbe
klamme wurdlidden; hy kin nei in sjwa maklik weifalie en
maklik ynfoege wurde. Reker ljochtet dat ta mei de neikorn
mende Grinslanske foarbylden:

(5)a. verkaanzie
ferduutsie

6
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Ofsjoen fan Ie fraach oft it bestean fan sokke fariabele
en diffbS operearj ende regels as ~deleesje en ~-ynsersje
yn i t Grinslansk i t ynfoegj en fan in E.. nei sjwa yn Ie
oanbela ngj ende gearsett ingen überhaupt opkeard ha soe,
tinne dY regels yn Ie oanbelangj ende omkr i te net iens
operatyf &

Hoewol ' t it n t s ünde r Lf.ke foarbyld verkaanzie j in wat
op Ie doele bringe kin, is i t ntL, sa dat ~deleesje en
E..-ynsersje gewoanwei allinnich plakfynt foar in dentaal
fan i t ne ikommende wurdl id. En da t wurdl id moa t dan e k
noch de haadklam ha. Yn Ie gefallen dêr't it Os hjir om
giet is it earste segmint fan it neikommende wurdlid, at
Reker gelYk hat, altyd in eksplosyf. Dat kin in dentaal
wêze (~~)f mar yn gans gefallen is dat net sa. Boppedat
hat it neikommende wurdlid nea haadklam. Der soe dus net
alte fo~le beswier wêze hoege tsjin it ynfoegjen fan in E..
yn dy omkrite.

In by kommend punt is dat Reker E..-ynfoeging ötslüt mei
in argumint basearre op it Grinslansk. Hoe jildich is dat
argumint foar oare talen en dialekten mei el-gearsettingen?

By e intsjebeslöt noch in wurdrnannich oer Reker syn
analogyfoarrningen. Alderearst is it tal wurden dat de
basis fan sokke analogyen foarme ha soe, yn Ie measte
gefallen wol benaude lyts. Boppedat soe it grutste part
fan Ie analogyfoarrning dy' t Reker Onderstelt, Ontstien
wêze troch wat hy 'rjuchter-analogy' neamt. En dy 'rjuch
ter-analogy' sit neffens my in rookje oan. ILofteranalogy'
is in hiel gewaan prosesi sa kinne yn it Frysk op basis
fan Ie besteande wurden me i hingel- nij e makke wurde,
ferl. hingelbrêge, hingelmap. Fan rjuchteranalogy fernimt
men lykwols neat. Dat soe tafallich wêze kinne, mar ik
tink earder dat der in prinsipiêlere oarsaak foar is.
Reker jout el-gearsettingen de struktuer: X+el+Y. Yn syn
struktuer is el in tuskenelemint dat tusken X en Y yn
bongelet en yn it gefal fan analogyfoarming likegoedby X
as Y rekkene wurde kin. Der kin lykwols maklik sjen litten
wurde dat el net in tuskenelemint is, mar dat i t by X
heart, dêr' t it in augmint of stamutwreiding fan is.
Konjunksjereduksjefeiten wize dat bygelyks ut:

(6)a. fêstel- en wurkeldagen.
*fêst- en wurkeldagen
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b. hingelliven en -boarsten
*hingelliven en -elboarsten

De struktuer fan 'e el-gearsettingen is dan: [X+el]+[Y].
It si1 klearrichheid ha dat Reker syn 'rjuchteranalogy'
by sa'n struktuer in apart proses wêze soe: it giet der
fan üt dat it twadde lid fan 'e gearsetting tegearre mei
in stik fan it earste lid as ien elemint opfette wurde kin.

Men moat konkludearje dat Reker syn teory it oer alle
boegen sitte lito Nijsgjirrich bliuwt lykwols syn obser
vaasje dat foar en/of nei -el- hast altyd in eksplosyf
stiet. Yn 'e neikomrnende paragraaf sil ik besykje OIT in
alternatyf te jaan foar SchOnfeld en Reker har teoryen
oer de el-gearsettingen.

1.3 El-gearsettingen op 'e nij besjoen

SchOnfeld en Reker nimme beide oan dat it wankende weifal
len fan 'e tusken-~ yn VN-gearsettingen de oantrön west
hat ta it ynfoegjen fan -(e)l-. Sa't ik al sein ha kinne
beide mannen net oertsjOgjend bewize dat it weifallen fan
'e ~ no wier sa'n min ding west ha soe. Lit my dë r om
earst ris sjen nei de tusken-~ en neigean, hoe' t dy in
rolle spylje kinnen hat by it Ontstean fan 'e el-gearset
tingen.

Gearsettingen fan it type VN foarmje yn it Germaansk
in ynnovaasje. Se binne ün t s t i en n t NN-gearsettingen
d@r't it earste lid nei de foarrn oerienkaam mei de tiid
wurdsstamme. Op 't lêst begünen de lju sa'n earste lid ek
as in tiidwurd op te fetsjen en d ê r ne r wie it paad sljuchte
foar gearsettingen dy't streekrjucht foarme waarden fan
in tiidwurd en in haadwurd.

De temafokaal nei de stamme fan i t earste 1 id bleau
ynearsten stean, alteast foarsafier't de 'Auslautgesetze'
dat talieten. Yn 'e tiid dat de el-gearsettingen Ontstien
binne, wie dat tuskenlOd yn 'e oanbelangjende talen en
dialekten redusearre ta sjwa en bytiden ek weiwurden. In
wichtich punt liket my ta dat nije VN-gearsettingen net
in tusken-~ mear krigen. Dat betsjut dat de tusken-~ by
gearsett ingen fan i t type VN stadichoan hyl tyd mear in
apartichheid waard, in relikt. Ik soe no oannimme wolle
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dat it ynfoegjen fan el yn sokke gearsettingen fuortkaam
ut 'e oanstriid om dy apartichheid ut 'e wei te romjen,
om de gearsettingen mei in tusken-~ yn 't lyk te bringen
mei de gewoane 'keale' VN-gearsettingen. It weifallen fan
• e -~ hie it selde effekt en der binne faaks ek gans
tusken-§:..'s weifallen. It probleem wie dus net sa lyk dat
de tusken-~ weifalle soe , Krektoarsom, it probleem wie
dat er éler stie.

Nettsjinsteande it weifallen fan 'e sjwa, el-ynfoeging
en, sa' t wy aansten sjen sille, oare ynfoegingen, binne
der yn ~t hjoeddeiske Frysk dochs noch in stealtsje gear
settingen mei in augmint -e- oerbleaun:

(7)a. gnoar(re)bek, -pOt
snjittepoep(ert), -pop
skitebroek
pronkepop, -punt
(ferl. ek pronkemoai)

b , knikkebolj e
tr illeb ilj e

swalkebroer
swankebast
rOzebroek
tizekop

sOzebolje
trekkebekje

tutebekj e
hudekop
habbegek
dogeneat

pOlemOlje

c . keats(e)bal
heinebal (nj. heinderbal)
hinkebaan (nj. hinke1-, hinkersbaan)

knars(e)bien
hevetille

Op 'e c-foarby1den nei giet it om foarmingen dy't yn 'e
morfology fan it Frysk frijwat utsOnderlik binne. Yn (7a)
fynt men njonken in eksosintryske Oflieding as dogeneat
öf1iedingen mei affektive healsuffiksen lykas -pOt, -broek,
-kop ensfh. En yn (7b) steane allegearre tiidwurden fan
it selsume type [VN]V' dêr't it rjuchterpart fan it wurd
net it morfologysk haad is yn 'e sin fan Wil1iams (1981).

Ien en oar betsjut dat de oerbliuwse1s fan VN-gearset
tingen mei in tusken-~ benammen te finen binne y-n it
perifeare part fan 'e Fryske morfo1ogy. Dat is, tinkt my,
in sterke oanwizing dat de tusken-~ op in stuit in apar
tichheid wurden is; hy hat him foar in part hanthavenje
kinnen yn wurden dy' t doch al bOtenwenstich wiene yn
morfologyske sin.

In foardie1 fan myn teory oant no ta boppe Reker sines
is dat ik net ferklearje hoeeh, w~rom oft -el- gewoanwei
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net ynfoege waard yn NN-gearsettingen mei in tusken-~. It
~-augmint yn sokke gearsettingen is oant hjoeddedei pro
duktyf bleaun en wurdt as in normaal part fan NN-gearset
tingen opfette, yn tsjinstelling ta de -~ yn VN-gearset
tingen. Reker syn fonologysk beskate -~-ynfoeging soe
lykwols, yn al syn fariabelens, "blynwei" wurkje, at him
in kloft eksplosyf + sjwa + eksplosyf yn in gearsetting
oppenearre.

Mei SchOnfeld en tsjin Reker nim ik oan dat -el- oar
spronklik it -el- is fan re tiidwurden op -el(je), dat
dêrom trochstrings ek allinnich mar nei tiidwurden ynfoege
waard. It oarspronklike iteratyfsuffiks -el (ferl. stoarte
stoartelje, ride-ridelje) koe de funksje fan augmint
krije troch metanalyze. Guon gearsettingen mei in tiidwurd
op -el (j e) en in haadwurd waarden op in stui t werynterpre
tearre as gearsettingen fan in tiidwurd (sOnder -el) en
in haadwurd mei dêrtusken it augmint -el-. Dat saun weryn
terpretaasje syn beslach krije koe, kaam omt guon tiidwur
den op -elje net mear oanfield waarden as iterativen en
-el syn funksje as iteratyfsuffiks d~r min ofte mear kwyt
rekke wie. It -el yn tiidwurden Iykas trOzeIje, rattelje
en prottelje, dyrt gjin besteand grOnwurd (mear) hiene,
kin ek as foarbyld tsjinne ha.

Nêst it iteratyfsuffiks -el komt it like produktive -er
foar, bgl. yn slomje-slommerje, snjitte-snjitterje, stjit
te-stj itterj e. Op "e selde menier sa' t men jin by Reker öf
freegje kin: wêrom ~-ynfoeging en gjin ~-ynfoeging? soe
men yn myn teory de fraach dwaan kinne: wêrom -el al en
wêrom -er net? In mooglik andert is ditte: Wylst in tiid
wurd otwreide mei -el- noch Onambigo opfette wurde koe as
in tiidwurd, koe by in tiiàwurd ttwreide mei -er- betizing
üntstean mei it tige produktive suffiks -er, dat fan
tiidwurden nomina agentis foarmet. Hielendal Onmooglik is
in augmint -er- yn it Frysk nammers ek net. In foarbyld is
heinderbal (nj. heinebaI!) en faaks wyndermole (nj. wyn
mole) 'male om mei te wynjen' (betink dat it ek besteande
tiidwurd wynderje net in betsjutting 'wynje' hat).

Nomina agentis op -er moatte oars, at se it earste lid
fan in gearsett ing foarmj e en [+minskl ik] b inne, f erpl ichte
tltwreide wurde mei in §,,:-augmint (bakkerskarre, fiskersboat,
aisikerspet). It is skoan mooglik dat guon oarspronklik
gearsettingen mei it augmint -er- Onder ynfloed dêrfan in
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~-augmin.t krige ha en sa formeel gearfallen binne mei de
gearsett ingen mei it augmint -ers- (sjuch 2.).

N~st gearsettingen mei -el- en -er- hat it Frysk ek
noch guonmei -en-, ntl. gappenbek, lipenbek, hippentrip,
en me i - ens-, ferl. dr inkenswetter (ek dr ink (ers )wet ter),
drinken.sdobbe (ek drinkdobbe), itenspanne,

ek itecs-). It ötgongspunt foar it augmint -en- ha foar
t neis-t: de tiidwurden op -en(j e) west lykas rekkenj e,

hoffenj e ..
I t augmint -ens is faaks üntstien nt, -en- troch i t

ynfoegjen fan in §:"augmint, f e r L, Grinslansk drinkadàb (nj.
dr inkeldöbbe), eetBkoamer (nj. eet8skoamer) (Van Lessen
1928,97 • Betink dat nomina actionis op -en as earste lid
fan in gearsetting hast altyd id k r
f e r L, lijenswei,
lesting).5

In ll'èste, wichtige fraach is wêrom oft -el- meastentiids
yn 'e ornkrite fan eksplosiven ynfoege waard. It kin doel
ha om d~rta earst ris te sjen nei de omkrite d~r't in
tusken-~ yn VN-gearsettingen yn bewarre bleau. Mei't -el
neffens myn hypoteze yn alle gefallen yn 'e earste opslach
ynfoege wurden is om sokke tusken-s's kwyt te wurden, mei
men oannimme dat -el- syn omkrite (foar in part) oerurven
hat fan -e-.

Van Lessen (1928,94-95) jout foar in alder tiidrek fan
it Hollänsk de tentative regel 'dat de e in een dergelijk
compositum behouden bleef, of anders werd ingevoegd, voor
of na een stemhebbende explos ief f d , w. z . .9.. of ~ (misschien
oorspronkel k ook ~), maar niet in een andere positie'.
It 'voor een stemhebbende eksplosief' is bedoeld om foar

Ot it hjoeddeiske Hollansk lykas
stokebrand en ünde r de

regel te beflappen. By de Fryske foarbylden yn (7) faIt
jin oars ek it grutte tal wurden op d~r't it twadde lid
mei in ~ begjint.

Foar it Dötsk, d~r't it ~augmint yn VN-gearsettingen
noch folIe gewoaner is as yn it Hollansk en it Frysk (en
d~r I t el- of oare augminten net foarkomme of -jcamen ï )

Sutsûnderingen binne kakkeneed en pisse-, pisjeneed (ferL De

Vries, gj in j iertal, 64).
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jou t Fleischer (1983 5,129) de ne ikommende beskr i uwi.ng:
'Endet die erste Konstituente auf -e., -~ -~, -!l2., -§..,
zeigt sich eine mehr oder weniger starke Variation; endet
sie j edoch auf einen stirnmlosen Konsonanten oder auf
Nasal bzw. Liquida, fehlt das Fugen-~ fast durchgangig'.
Foarbylden fan gearsettingen mei in -~- yn it Dütsk binne
Lebemann, Nagetier, Bindeglied, H!ngelampe en Lösegeld.
Grube (1976,196) neamt de ~ ek noch as konsonant d~r't in
~~augmint efter foarkomme kin (Ratespiel, HaltestelIe).

De beskriuwingen fan Van Lessen en Fleischer binne
uteraard frijwat rOch en it bliuwt ek Ondüdlik wêrom't de
-~- krekt yn 'e boppeneamde omkriten stean bleau. Mar at
men oannimrne mei dat de kearn derfan goed is en oerheuvele
wurde mei nei oare talen en dialekten yn it Nederlanskj
Dütske gebiet en at it sa is dat de VN-gearsettingen mei
tusken-~ it ütgongspunt west ha foar de el-ynfoeging, da~

is it net sa nuver dat yn it meastepart fan 'e el-gearset
tingen yn 'e direkt omkrite fan -el- yn alle gefallen ien
eksplosyf stie. Fan 'e gearsettingen mei in tusken-~ hat
el-ynfoeging nei alle gedachten wreide nei gearsettingen
sOnder tusken-~. Dêrby sille bases mei in (stimhaw~ende,

mar letter faaks ek stimleaze) eksplosyf yn 'e omkr i te
fan 'e ynterne grins ynearsten de pree hän ha. It feit
dat yn 'e omkrite fan -el- almeast in eksplosyf s t i e ,
hoecht dus net in argumint te wezen foar Reker syn teory
fan fonologyske ~-ynfoeging.

De teory oer it Ontstean fan el-gearsettingen dy't ik
hjir nei foaren brocht ha, biedt nei myn betinken in
oannimlik alternatyf foar de teoryen fan Reker en Schön
feld.

2. It augmint -ers-

It iennichste augmint dat ik no noch net behannele ha, is
-ers- yn bgl. boartersguod. Ik ha dêr in aparte paragraaf
foar ri sservear re, omt - ers- der ynsa f i er ü tk ipt dat i t
yn i t hj oedde iske Frysk noch al tyd produktyf is. Wylst
-el-, -er-, -en- en -ens- allang "ütpoept" binne en foar
in par t e k kweal ik produktyf west ha, kinne der noch
hyltyd nije gearsettingen fan in tiidwurd en in haadwurd
foarme wurde mei in augmint -ers-. Ik jou yn (7) in rOfel-
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tsj e foa ~brlden:6

(8) boaxtersguod oansetterskeal kofjedrinkerstiid
wask~sdei ferklaaiersklean Ofdroegersdoek
ite~sLedersboek oankrüperswaar sliepersb~d

hierdroegerskape Ofwaskerswetter jirpelskyldersmes
hosbaLdersjild guorreldersdrank bitersplak
smokersark toudOnserstou hinkershok
otfanhuzerskeammerke ferstjoerderskosten

Yn somlike gearsettingen fariearret -ers- mei -~- (wask
(ers)dei) en oare augminten (hinkershok, hinkelhok, hink
hok; druierswaar, druienswaari drinkerswetter, drinkens
wetter, drinkwetter; ferjittersboek, ferjittelboek, fer
j itboek) •

Schönfeld (1947 4,172-173) syn observaasje dat it tal
el-gearsettingen mei as twadde lid in wurd lykas -dach,
-jaer, -tijt moai grut is, kin m.m. ek by de ers-gearset
tingen dien wurde. Sa fynt men frijwat ers-gearsettingen
mei as t.wadd e lid -guod, -tiid en -waar:

( 9 ) boartersguod
str ikersguod
toskboarstelersguod
skuonpoetsersguod
hierwaskersguod
Ofwaskersguod
wriuwersguod
rOkersguod
ferdOversguod
banplakkersguod
snobbersguod
lizzersguod

topperstiid
aisikerstiid
sluterstiid
melkerstiid
iterstiid
fuorderstiid
fiskerstiid
b~dgongerstiid

kofjedrinkers-
tiid

htlshimmelders
tiid

sylderswaar
droegerswaar
oankrOperswaar
aanpakkerswaar
biterswaar
riderswaar
Ongetiderswaar
bOtendoarsit-

terswaar

Guon tiidwurden ha, at se it earste lid foarrnje fan in

6Ni j sgj irrich b inn sokke gefallen as fj uchtersbaas, slaggersbaas,
ridersbaas, ligersbaas ensfh, It leit net bot yn 'e reden an it earste
lid dêr as in namen agentis te beskOgjeni in ligersbaas is tien dy't
slim liicht'. Faaks mei men -baas as in efterheaksel opfetsje en -ers
as in augmint.
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VN-gearsetting, ek alleafst it elemint -~rs- by har. In
dödlik foarbyld is boartsje:

(10) boartersguod
boartersplak
boarterstön
boartersstek

boartersding
boartersbear
boarterspop
boartersauto7

boartersgreiàe
boartersdoaze
boartersfeint, -faam
boarterskammeraat(ske)

mar: boartlapke, boartfeint, -faam

It sil dödl~k w~ze dat de 'rjuchter-' of 'lofter-analogy',
om yn Reker syn termen te praten, hjir net swak byspile
ha t. (T ink der wol om dat - ers- by my inkeld by i t ti i dwur d
hearre kin, net by it haadwurd.)

Utsein datsoarte fan analogyske tendinsjes haw ik gjin
dödlike regels fine kinnen foar it ynfoegjen fan -ers-.
It iennichste dat men sizze kin is dat -ers- ynfoege
wurdt yn in gearsetting fan it type VNG It twadde lid is
meast ienwurdliddich. Dat soe der op wize kinne dat rit
myske faktoaren lykas it stribjen nei in öfwikseling fan
beklamme en ünbeklamme wurdl idden in rol spylj e by ers
ynfoeging. Fonologyske behe Ln i nqe n op i t ynfoegj en fan
-ers- binne der fierders net. At se der fan ~lds al west
ha, binne se no oergroede troch de swette-utlizzende
produktiviteit fan -ers-. Kleare semantyske restriksjes,
bgl. op 'e relaasje tusken 'e gearsettende lidden, haw ik
likemin üntdekke kinnen. Mar faaks kin in systematysker
ünde r syk as ditte noch wolris in pear tendinzen aan it
ljocht bringe. Foar it grutste part sil it ynfoegjen fan
-ers- lykwols wol utgean by de smaak fan 'e taalbrOker.

W~r komt it augmint -ers- no wei? De Vries (gjin jier
tal,64) wol der foar de wurden mei -ers- yn it Grinsl~nsk

fan it Westerkertier op ut, dat se Ontstien binne troch
metanalyze fan sokke gearsettingen as hooiersweer (haai
erswaar) dy't likegoeà opfette wurde koene as 'goed waar
foar in haaier (haaiers)' as as 'goed waar om te haaien'.
Foar it Westfrysk, d~r't de stamutwreiding -ers- ek foar-

7Wurden lykas boartersguodauto, boartersguodbear ensfh. binne by
rny hollanisnen.
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komt,8 n.inlt Pannekeet (1979,18) De Vries syn ferklearring
oer.

It be stean fan dübelsinnige gearsettingen as haaierswaar
sil sünéler mis sines dien ha ta de opgong fan -ers- as
augmint. Lykwols soe men jin öffreegje kinne oft de oar
sprong fan -ers- wol all innich yn sokke gearsettingen
leit. At it ynfoegjen fan alle oare augminten yn VN-gear
settingen by eintsjebesltlt smiten wurde kin op in strategy
om VN-gearsettingen mei in ~-augmint kwyt te wurden, dan
hat it doel en tink dêr yn it gefal fan -ers- ekris oan.

Ik soe de suggestje dwaan wolle dat ers-gearsettingen
yn 'e earste opslach üntstien binne ut er-gearsettingen.
Dy koene har, sa't ik niis ornearre ha, min hanthavenje,
omt it earste lid frijwat wei ha soe fan in nomen agentis
op -er. Nomina agentis op -er dy't [+ minsklik] binne en
it earste lid fan in NN-gearsetting foarmje, wurde steefêst
ötwreide mei in ~augmint. Ik nim oan dat soks ek bard is
by de measte VN-gearsettingen mei -er- (heinderbal is in
relikt). Lykas -ens- yn drinkenswetter ensfh. dat foar 't
neist ut -en- üntstien is, soe -ers- ut -er- dan in sekun
dè r augmint wêze .. Doe' t -er- ienkear -~- wurden wie,
ha t i t f aa k s de fuortsterkj ende ynfloed fan wurden as
haaierswaar west dy't makke hat, dat -ers- yn it Frysk sa
bot wreide hat.

3. Gearfetting

ut in histoarysk eachweid wei kin men de augminten yn VN
gearsett ingen yn i t hj oedde iske Frysk sj esa klassifisearj e e
( i) -~-, oarspronkl ik i t oerbl iuwsel fan 'e temafokaal
fan it tiidwurd yn 'e à Lde germaanske VN-gearsettingen;
(ii) -el-, -er-, -en-, stamutwreidingen abstrahearre ut 'e
tiidwurden op -el(je), -er(je) en -en(je) en ynearsten
bedoeld om de selsum wurden tusken-~ yn VN-gearsettingen
fuort te arbeidzjen; (iii) -ens-, -ers-, sekondêr üntstien

Syn it Westfrysk kant -ers- net allinnich foar yn gearsettingen
fan it V:N-type, mar hat it dërbüt.en ek wreide. Nêst foarmingen lykas
verskoöndersgoed en huisuitdoenderstoid fine wy dêr bgl. wurden as
pankoekerspan en opperstoid 'tiid cm deröf ' •
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ut -en- en -er-, it lêste mei stipe fan in augmint -ers
dat losweakke wurde koe ut gearsettingen as haaierswaar.
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o P 1\j E :R KIN G S

Sandhi en gj in ein

E N DIS KUS J E

(Oer: Geart van der JVJeer and Tseard de Graaf: "Sandhi phenanena in Frisi
an", Yn: Berning Andersen (ed.): Sandhi Phencrnena in the Languages of
Europe. BerlinjNew Yorkj..fiInsterdam, t-buton de Gruyter, 1986, s. 301-328)

VJILLEr.1 V I SSER

It stik begj int mei in yntroduksj e, in oersjoch fan 'e
fonemen yn it Frysk en in kaart besprek fan 'e ünderskate
sandhiferskynsels. D~rnei wurde behannele: assimilaasj e
(progressyf en regressyf), deleesje (progressyf en regres
syf) en ynsersje, allegear foar sa fier' t dat nedich
achte waard neffens "external processes" (op 'e wurdgrins)
en "internal processes" (yn it wurd). Oer wat sandhi no
krekt is, geane Van der Meer en De Graaf öfgryslike kaart
om 'e hoeke. Der wurdt net mear fan sein as dat "The term
covers all phenomena where two neighboring sounds or
groups of sounds affect each other in some way" (s. 302)
en dat de ferskynsels "traditionally" ferdield wurde yn
progressyf en regressyf, assimilaasje fan stim en assimi
laasje fan plak. Fierders liket it wichtich te w~zen om
in ünderskied te meitsjen tusken diagroane en syngroane
s andh Lp r o se s s en r mar dêr wurdt yn it stik fierder neat
mei dien.

Yn na careful pronunciation" (s. 302) soe minder assi
milaasje w@ze as yn "more casual speech (allegro instead
of lento)". Neffens my wurde hj ir twa dingen mei- inoar
betize. By fluch praten passe jo grif mear assimilaasje
regels ta om de boel sis mar oaninoar te breidzjen, mar
is dat praten dan ek fuort "casual", "sloppyarticulation"
of hoe't saks ek mar hite mei? Justjes letter hyt it dat
gans assimilaasjeprosessen opsjoneel binne en tanimme
" f r om lento to allegro" (s. 303) en dan liket faasje it
iennichste kritearium te w@zen. My tinkt, it is oppassen
n.e i negative kwalifikaasjes lykas "casual" en "sloppy"',
salang't dêr foar it Frysk net mear of gjin ündersyk nei
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dien is en wy amper doel hawwe wêr't wy oer prate.
In prinsipieel beswier achtsje ik dat yn dit stik de

t eor e cys ke utgongspunten net ferantwurde wurde. Wat ik
hjirboppe beskreaun en oanhelle haw, is alles wat fandat
oangeande sein wurdt; dêrnei giet it fuort nei de beskriu
wing ta. Mooglik wölle Van der Meer en De Graaf ek inkel
mar b€skriuwe. Mar jo halde josels öfgryslik foar de gek,
wannear't jo miene dat jo wol objektyf de 'feiten' waar
n rmme en oarderj e kinne. Feiten besteane net sû.nder in
teoretysk ynterpretaasjeramt, sj. ek Smits (1986 :399
400). Dêrom net, Van der Meer en De Graaf hawwe wol in
t eor e tiys k utgongspunt, mar i t is krekt as wolle se dat
net w@ze, omdat se leafst 'oan it oerflak' fan 'e ferskyn
sels bliuwe. Dat liedt derta dat se ek net om 'dj ipper
1 izzende' general isaasj es sykj e en elk ferskynsel suver
as op himsels steand beskr Luwe , Men komt der as Lèz e r
sawat yn om, it komt op jin oer as in gaos.

It is sa dat de teory de waarnirnming stj oert en ek
stjoere moat. Om mei Booij (1982:24) te praten: "theorie
zonder descriptie is leeg, maar descriptie zonder theorie
is blind". Ik leau grif dat der op grOn fan wat jo om jo
hinne hearre, of miene te hearren, amper in generalisear
jende fonologyske regel te formulearjen is. Wat der sein
wurdt is dan ek fan minder belang as de yntuysjes dêroer,
yn i e fonology al teast. At wy bgl. op qr ün fan wat ä s
allegearre ta de mOle n t; rOgelet syntaktyske regels opstel
Ie moasten, liek it hiel oars as wannear't wy ütgeane fan
us idee oer hoe't goede Fryske sinnen derüt sjen moatte,
en dan is it fansels noch slim genöch. En at jo al ta in
regel kommen binne, dan hoege jo ek fuort net wekker te
lizzen fan in pear tsj infoarbylden. Dy kinne ynearsten
gewoan stean bliuwe en faaks kinne jo dêr dan letter noch
wat aarqichs mei dwaan.

Wurdt yn Van der Meer (1979) noch omtinken jUn oan it
begryp 'regel', yn dit stik nearne. Wylst it wol dódlik
is dat it yn 'e fonology net sû.nder in goede regeltypology
kin. Net dat der dêrmei gjin swierrichheden oerbliuwe,
mar jo witte dan in bytsje wêr't jo it sykje kinne. Yn
dit stik wurde regels foar ien wurd of mei in tige leksi
kaal beheinde kontekst fleur ich op deselde wize presintear
re as dy foar in regelmjittich proses. Dat de regels al
yn 'e ut 'e TG-fonology bekende notaasje opskreaun binne,
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wol noch net sizze dat it ek om datsoarte fan fonology
giet, f!1ei in sa restr iktyf moogl ike teory oer wat kin.
Da t de r, sa 't i t I iket, fan ien konsept fonologyske
regel 0 i:.gongen wurdt, makket da t foar sokke 'Onfonologyske'
regels ek gjin alternatyf socht wurdt yn bgl. leksikali
searre foarmen, relasjonele regels of in oare generali
saasje. Mei mear teoretyske besinning wie it noait alle
gearre sa beskreaun. It ynsjoch dat yn 'e Fryske fonology
j ün wurdt, bliuwt tige Ly t s ,

Lit my wat konkreter wurde en in péar regels ris wat
neier b e sj en , Regel (I) (s. 303)

(I) [d] --~ [t] I k # #
p # #
t # #

seit dat de inisjele /d/ fan in stikmannich wurden, bgl.
~, dat, dan, der, dêr ta [tl wurdt nei in wurd dat àtgiet
op /k,p,t/, dêr't letter /s,f/ en yn guon gefallen /xl
noch oan taheakke wurde. Regel (2) (s. 305)

(2) [sJ --~[z] I [+voice]
# #

[-plosive]

jildt inkel foar it wurdsje /s@/ dat ta [z@] wurdt nei in
stimhawwende kontinuant (fokaal, nasaal, likwide, rOzer).
Twa regels dy' t as fonologyske regel uterst fertocht
binne fanwegen in grut tekoart oan generalisaasje. Boppedat
soe it hjir gean om progressive assimilaasje, dy't "excep
tional" neamd wurdt, en giet it by de ~-wurden om leden
fan "closed lexical classes of deictic pronouns and ad
verbs". Dy twa dingen wurde neamd, mar fierders net brûkt.
Men soe sizze: at progressive assimilaasje sa otsOnderlik
is, besykje dan om de ferskynsels sa te ynterpretearjen
dat it dè r sünde r kin; en it mei bekend stean dat mei
wurden fan in sletten klasse faak wat aparts te rêden is.
It skuort net n t , hj ir wurde generalisaasj es mist. Dat
komt, dizze ferskynsels wurde op gj in inkele wize yn
ferban brocht mei klitisearring, dêr't dochs al sa'n soad
oer skreaun is en noch hiel tyd wurdt dat i t j in amper
Ontkomme kin.
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Om mei /s@/ - /z@/ te begjinnen. In generalisaasje oer
de opbou fan it fonologyske wurd yn it Frysk is, dat de
st imhawwende kont inuanten /z, &/ inkel foarkomme aan i t
begj in fan in Onbeklamme syllabe nei in syllabe mei in
lange fokaal, in diftong of in dutsene koarte fokaal, dus
yn ien en i tselde fonologyske wurd. Hoekema (1984) hat
derop wiisd dat /s@/ de (en)klityske foarm njonken /ja/
is. Algemien wurdt oannommen dat gastwurd en klitik ien
fonologysk wurd utmeitsje: in wurd as dize stiet wat dat
oangiet op deselde streek as hie se. Men hoecht net in
berop te dwaan op sokssawat as progressive assimilaasje
om dy [z@] te ferklearjen, at oannommen wurdt dat sa'n
fonotaktyske restrik~je net allinnich in (statyske) kon
dysje is op 'e fonologyske wurdstruktuer, mar ek feroar
jende/oanpassende krêft hat. In foarm as ha se [haz@] is
in probleem, me i dy koarte fokaal , mar da t is i t net
gearstalde wurd hazze ek. Jo kinne utgean fan ien ünder
lizzende foarm /s@/, mar der kinne ek allomorfepearen,
/ja/ - /z@/ en /s@/ - /z@/, oannommen wurde. It hinget der
mar fan öf hoe't it yn jo grammatikamodel past.

De funksjewurden mei ~- lizze ek allegearre bleat foar
klitisearring; se meitsje dan mei har gastwurd ien fonolo
gysk wurd ut. Zonneveld (1983:302) komt foar it Neder13nsk
ta de neifolgjende generalisaasje: "Clusters of obstruents
are voiceless within words". utsoarte kinne wol wer in
stikmannich tsjinfoarbylden bybrocht wurde. Foar it Frysk
soe ik him ynearsten oernimme wolle. Yn alle gefallen is
it sa dat obstrulntekloften gelyk wêze moatte wat it
feature [stim] oangiet. No kin men wer oannimme dat dy
generalisaasje net allinnich mar in statyske kondysje is,
mar segminten ek in beskate foarm öftwinge kin. Troch
einlOdferskerping, in regel dêr't ik fan oannim dat er as
domein fan tapassing de syllabe hat, wurdt de hiele kloft
fan regel (1) dan stimleas omdat de begj inkloften /kt,
pt,tt,ft/ net mooglik binne yn it Frysk. Yn 'ik mis dy
[mIstEi] sa' is de /s/ fan miss(e) fansels Underlizzend.
Op s. 304 wurde noch neamd 'ik draach dy' en 'ik joech
dus', mei de kloft [ dJ; dat de kloft [xt] dêr net foar
komt, kin neffens my sUnder folle beswier mei de generali
saasje oer de stimhawwende kontinuanten yn ferb3n brocht
wu r d e .

De mea s te kl i tyske f oa r roen hawwe i n sjwa, lykas moa i
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wat affil<sen, dat se kinne gj in klam drage. De funksj ewur
den fan regel (I) hawwe de measten in f o Ll.e fokaal fan.
Dy kinne dan ek klam drage en moatte yn dat gefal rekkene
wurde foar in OnOfhinklik, los wurd. Yn it Frysk soe men
dan r e qrr es s i ve ass imilaasj e f erwachtsj e, omda t da t syn
beslach kr ij t tusken ünöf h i nkLike wurden. Dochs k inne yn
dat gefal yn it Frysk e k wol foarmen mei [t], bgl. 'dat
ik dIj [IktEi] hjir tref'. Faaks telle dy wurden mei
folIe fokaal wol as pseudo- of ynsidintele klitiks.

Yn a~le gefallen kinne de ferskynsels dêr' t Van der
Meer en De Graaf regels fan progressive assimilaasje foar
oannimme gans better ynterpretearre wurde as klisisfeiten.
Dan kin der in berop dien wurde op regelmj ittichheden
dy't op in aar plak yn Ie grammatika ek al in rol spylje
en berikke jo in generalisearjender oplossing.

Wannear't jo foar dizze gefallen progressive assimi
laasje öfwize, twinge jo josels boppedat om foar de oare
gefallen dy' t d ê r wol ta rekkene wurde e k om in oare
oplossing te sykjen. It giet dan om Ie assimilaasje fan
'e sonantyske [~]; om 'e assimilaasje fan in oan in foar
öfgeand wurd (in klisisferskynsel); om 'e assimilaasje
fan ent, de klitisearre foarm fan net; om it efterheaksel
fan 'e doe-tiid by de swakke tiidwurden fan 'e earste
klasse d ê r ' t moai algemien as Onderlizzende foarm /d@/
foar oannommen wurdt. Ik leau gr if dat foar al dy gefallen
in oplossing sOnder progressive assimilaasje mooglik is,
mar it f a Lt bOten it bestek fan dit stikje om d~r wiidwei
dich op yn te gean.

De "progressive deletion" by it lidwurd de (s. 314/315)
wurdt ek in regel foar jOn, (8),

(8) [dl --.- ~ I [m]## om de [om@] 'oersetting'
[n]## tsjin de [tsjIn@]
[p]## ~ [op@]
[t]## ut de [yt@]
[r]## Onder de [undá@]
[n]## en de [En@]

with de following restrictions:
(a) the rule applies to the artiele de only, and
(b) the rule applies af ter prepositions in parti-

cular.
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mei in generalisearjende krêft dy't net oerhaldt. A1wer,
it giet hjir om in k1isisferskynsel. Dochs wurdt op s .
315 sein: "This rule is still a fact of the language, but
( ... ) it is certainly not productive for most speakers".
Is de regel dan noch wol in feit? Hy soe dan as redundan
sje- of as relasjonele regel opfette wurde kinne, mar dêr
dogge Van der Meer en De Graaf net oan. Begryp my goed,
oerflakkich sjoen rekket de nei bgl. ~ faak de ~ kwyt.
Mar dêrmei is dat noch net in feit. Dat wurdt it earst at
it ynpast wurdt yn in teoretysk ramt. Van der Meer en De
Graaf sille my wol net leauwe wolie, mar seIs sandhi is
gj in obj ektyf feit dat jo gewoan waarnimme kinne. It
brOken fan sa'n term yn 'e taalbeskriuwing Onderstelt al
gans tige grutte abstraksjes oer taal en taalstruktuer.
'Gewoan mjitte wat der sein wurdt' helpt ek gjin sprot,
alles is ynterpretaasje. Mooglik slane Van der Meer en De
Gr aa f taalmodel en taalwerkl ikhe id wol tefölle lyk of
hawwe se in tige nayf idee oer de ferhalding fan dy twa.

It sil klearrichheid hawwe, dat yn myn model fan 'e
Fryske fonology gj in plak oerbliuwt foar progressive
assimilaasje. ner liket it aardich Lenf äLd i qe r fan te
wurden en dêr giet it om. Fansels, in kin hiel goed dat
in oar in superieure analyze otstelt, dy't mines aan 'e
kant reaget.

Yn har öfkear fan abstraksjes geane Van der Meer en De
Graaf sa fier dat se de fraach oft read Onderlizzend
('basically' or 'underlyingly', skrapkes fan VdM/DG) no
jrI.@tj of jrI.@dj is in "controversy" (s. 311) neame.
Sjoch, soks is no bewust net rneidwaan wolle.

Op s. 312 geane se wiidweidich yn op foarmen mei it
suffiks -achtich, bgl. readachtich, dy't mei [tl en [d]
real isearre wurde kinne en dë r ' t dan semantysk ferskil
tusken bestiet. Der wurdt ek wiisd op it ferskil tusken
rèl1s[s]achtich en reus(z]àchtich, ek wat de betsjutting
oangiet. Foar itNederlansk is al wer moai wat jierren in
analyze foarhannen dêr't -achtig yn opfette wurdt as in
selsstannich fonologysk wurd, it is dan ek in suffiks mei
in folle fokaal, sj. Booij (1977), Booij (1981:103-106).
Foar it Frysk kinne wy dy sOnder beswier dat makket oer
nimme. Ferlykje in fonologysk Onselsstannich suffiks
lykas -Jeh mei -achtich:
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*sj ipp e - sj ippich sj ippeich sj ippe-achtich
snie - snielch [snij @x] snie-achtich [sni. @axtex]
read en grienich (net ambigu)
read( -) en grienachtich (ambigu)

It tsj Ll hoecht wier net hiel tyd op 'en nij n t.f üri te
wurden.

Yn it fierdere fan it artikel wurde noch g~ns ferskyn
sels beln enneLe dy' tOnder deleesj e beflapt wurde. Mear
idee oer (graden fan) leksikalisearring hienen hjir de
waarnimming stjoere maatten. It bliuwt na by ien grutte
enumeraasje fan deleesjes, sUnder ferban.

Hen rnoat; jin e k öffreegj e aft alle ferskynsels wol
Onder sandhi falle. Tekenjend is dizze redenaasje (s.
316): "In this section we again describe a minor phenomenon
that applies to a small handful of words only. As i t
involves the complete deletion of a final segment it is
not assimilation proper. It is, however, very frequent,
and since it occurs before certain sounds it is in that
respect a regressive sandhi phenomenon". Ja, op sa'n foet
is der fansels suver neat dat gjin sandhi is.

Myn grut en prinsipieel beswier tsjin it stik, ik haw
i t al in pear kear sein, is i t tekoart oan teoretyske
eftergrün en ferdj ipping. Myn twadde beswier i s d ê r in
streekrjocht gefolch fan: der is gjin probleemstelling en
gjin dudlike, restriktive omskriuwing fan wat sandhi is.
At j 0 ne~ t sykj e en inkel 'gewoan' de saneamde feiten
beskriuwe wolie, dan is letterlik en figuerlik de ein
dë r f an wei, mar sjogge jo tagelyk troch de beammen de
bosk net mear.

Noch twa konkrete punten. Foarst: yn 'e fonetyske
transkripsje wurdt it foarsteld as sprekke jo de wurden
stik foar stik, yn isolaasj e, • ut en wurdt degeminaasj e
net oanjün. Dat lêste wurdt op s , 304 wat fan sein, it
oare hearre wy neat oer. Poar de düdl.Lkhe f d kin sa' n
f oa r steIl ing fan saken syn nut hawwe, mar i t moatal
fe r a n twurde wurde. Oard: oer de r epres intaasj e fan 'e
sonantyske nasalen is net bot neitocht, liket it. Hoe
komme jo aars op: [mEm~I], [dI!)QJ, [t@ha:vr;;~], [stjln~~],

[mEmwwJ, [dIDQQJ (s. 307/308)? It fonetyske korrelaat fan
syllabisearring sil wol net sa klear wêze, mar saks komt
jin wol as hiel wOnder aan.
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Yn dizze reaksje kaam de folIe klam op ie krityk te lizzen.
Dêr t r oc h hawwe de goede kanten fan i t artikel har gerak
net krige. Der sit in soad materiaal yn dat men foar oare
dingen noch wolris brOke kin. Dat 'in soad 1 is tagelyk de
swakte. Ik hoopje dat de Fryske taalkunde net mear sok
soartige stikken te ferwurkjen krijt. It mar aan en mar
wei sarnrneljen hat syn tiid han en dat jildt seIs foar de
frisistyk.

Amsterdam, ein oktober 1986
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Sandhi -- en gj in ein?

GEART VAlJ DER M~ER

Graach lTleitsje ik fan de mij troch de redaksje beane
gelegenheid gebrûk om te reagearjen op Visser. Omt it
sandhi-s tik d~rl t it om giet foar 90 persint troch mij
skreaun is, doch ik dat persoanlik, al is it wol sa dat
Tseard de Graaf dizze tekst bekomrnintarisearre en goed
kard hat ..

Earst even in pear wurden oer de opset fan ns stik. Tt
hjit fan "Sandhi phenomena in Frisian" en it stiet yn in
boek mei de namme Sandhi Phenomena in the Languages of
Europe. Dë r is al mei oanjûn dat it foaral om de fer
skynsels giet, en net needaaakl Ikerwfae om allegearre
teoretyske hypothesen oer dy ferskynsels. De opset fan ns
stik is ek fierhinne beskaat troch in rûnskriuwen fan Ie
redaksje, dat wy in jiermannich lyn tastjoerd krige haw
we, en wy hawwe DS d~r oan hoden. De bedoeling wie blyk
ber om in oersjoch te jaan fan ferskynsels, as basis foar
fierder teoretysk Ondersyk. De yndieling fan it boek (sj.
de ynhaldsopjefte) wiist dy kant ek nt.

Twad in wurdmannich oer de ynstelling d~r't Visser DS
stik mei l~zen hat. Visser is de lêbige kant neist, en
tsjOget net fan folIe goede wil om te begripen wêr't it
om giet, of om tusken de rigels ek noch wat te lêzen. Sa
bewear t ~r dat wij "fleur ich" regels mei in beheinde
leksikale omtekst op deselde wize presentearre hawwe as
regels foar algemiene regelmj ittige prosessen. Hij wit
wol better r want foar saf ier I t wij "regels" formulearre
hawwe, ha wij dat al tyd dien me i in sa krekt moogl ike
omskriuwing fan de beheinings, en dy wiene foar de iene
folIe restriktiver, en fan in oar soarte, as foar de oare
-- d~rlt jo n t opmeitsje kinne dat it om ferskillende
soarten fan regels gean moat.

Dat wij gjin gebrOk makke hawwe soenen fan begripen as
"leksikalisearre foarmen" is e k al wer net wier: op s ,
305-306 ferklearje wij (ja!, wij dogge seIs oan ferklear
jen sa na en dan) guon ferskynsels troch oan te nimmen
dat der wolris sprake w~ze kin fan "petrification of
farms lost elsewhere". Walt it Ingelske wurd petrifica
tion begrypt, begrypt ek dat it hjir om in metafoar foar
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ftleksikalisearring ft giet. Deselde passaazje is der nam
roers ek in bewiis fan dat wy wol deeglik wat dogge mei it
ferskil tusken synkroane en diakroane sandhi-prosessen,
wylst Visser sizze doar dat wy d~r -- nettsjinsteande us
eigen ünthjit -- neat mei doggee

Omdat wij transkripsjes jouwe mei spaasjes tusken de
wurden (foar de Lësber ens , en dë r b ij oanslut end b ij in
lange tradysje), nimt Visser mar oan dat wy suggerearje
dat de wurden "stik foar stik, yn isolaasje A otsprutsen
wurdee* Soenen wij no werklik sa dom w~ze, en dan dochs
in stik oer sandhi (= 0..0. oer oanpassingen
tusken wurdenl) skriuwe? It is ek de maklikste
wei om oan te nirnmen dat oaren, d~r@t je it net mei iens
binne, net sa goochem binne, of dat se "bewust net mei
dwaan wolie", at se de oanname fan o.nderlizzende lOden in
"controversy" neame e Visser wit fansels ek tige dat
der in protte taalkundigen binne dy't net alhiel deselde
wegen geane as dy fan 'e TG. Sa net, at ik m net fer
sin, wurdt de kwestje fan ünderlizzende foarmen ek binnen
de TG-skoalle op ferskillende manieren besj oen. Ik wol
hjir noch wol even oan taheakje dat ik daalk (werl)
bekear ta de TG, at Visser m utlizze kin wat in ünder
lizzende faarm, 't net as sadanich aan it oerflak fer
skine kin, no presiis foarstelt; oarsse ik wol graach
witte wat ik mij yntinke maat bij bqI , in ünderlizzend
merkteken [+stim], dat oan it aerflak noait as [+stim]
ferskynt. Dan bin ik yn ien kear ot 'e bran en bin ik wer
TG-man. Ik ha nammentlik neat op abstr es in. mar
se moatte wol ynterpretearber w~ze.

Wij hawwe oan it begjin in tankwurd
sen aan Riemersrna (1979) en oan Tiersma (1979), d~r't w
in saad aan üntliend hawwe. Wij hawwe dat dien am tsien
tallen ferwizings te foarkommen. hawwe nearne preten-

*Visser hat ek wat muoite mei os transkripsjes as bgl.
[t@ha:VWJ, en fcaral mei [stj~] en [IüEmpll]. ~JBr hoe rroatt.e wy oars
ûnd.erskiede tusken stiennen keapje [stjIruJ], en stiennen in kear
[stj~]kear? W~ran kant j in ft soks wol as hiel wOnder aan"? Sa sprekke
wij dat echt ut, en wij leauwe net dat wij d~r unyk yn birme, Hj ir is
neffens os yndie sprake fan in lange nasaal ferdield oer twa of trije
wurdlidden.
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dearre 8.at wij all inne mar nij s bea ën , At Visser ö s der
dan fan beskuldiget dat wij op 'e nij it tsjil ut.f ün haw
we, dan is dat bysOnder flau en blykber it gefolch fan in
misferst an.

De redaksj e fan TFT hat mij ötnoege foaral op de mear
pr insipi êle kanten fan de saak yn te gean, en dat wol ik
graach dwaan. Us artikel jout in oersjoch fan assimilaas
je, Lü d ü tf a L en IOdynfoeging (yn dy folchoarder), mei
binnen elk: sk ift in behannel ing fan progress i ve en re
gressive sandhi, en dy skiften binne ek elk foar oar wer
Onderferdield yn paragraven oer eksterne en ynterne pro
sessen. Sadwaande stiet alles wat bij elkoar heart yndie
bijelkoar l en is yn feite al in earste konkreet begjin
makke mei teoretyske generalisaasjes. Wij hawwe ek f~st

steld da t de progressive assimilaasjes (bgl. mei de, dit,
dan ensfh.) ntsünderlik binne, en dat it hjir om in sletten
leksikale klasse giet. De paragraven oer eksterne en
ynterne progressive assimilaasj es steane as ünderdielen
fan in grutter gehiel bij elkoar, en d ê rme i jouwe wij ek
al oan dat it om yn wêzen lyksoartige ferskynsels giet.

Folslein yn harmony mei de TG-tendins om atsünderingen
ta Wsabeare ft ütsünderingen om te riddenearjen, wol Visser
der ek op at, dat wij te "n ünrjuchte de progressive
assimilaasje as sandhi beskreaun hawwe. Mar hjir is sprake
fan in misferstan. Fansels sil foar progressive sandhi in
oare ferklearring socht wurde moatte as foar regressive,
mar d~rmei bliuwt it sandhi neffens de definysje dy't wy
yn 'e práktyk brOkt hawwe: lOdoanpassingen tusken frije
of bOne morfemen. Visser wiist derop dat de progressive
assimilaasjes fan de ensfh. gefallen fan klisis (of enkli
se) binne. Sa kin men it neame, en yn myn sandhi-artikel
fan 1979 haw ik dat wurd e k brük t , Mar ek enklise is
inkeld mar in taalkundige term dy't in oantal ferskynsels
beneamt, it is gjin ferklearring.lt betsjut (ek etymolo
gysk) net mear as dat guon morfemen tsjin foargeande mor
femen oanhingje ynstee fam oarsom. Ek mei it brOken fan
dat wurd wurdt der gjin gruttere generalisaasje makke as
dat wij al dien hienen.

Yn dit f e rbän komt Visser mei it begryp "'fonologysk
wurd" oansetten. It is lykwols de fraach ynhoefier't dat
in ferklearring jout, want ik leau net dat dat begryp
oant no ta ündObelsinnich definiearre en maklikhantearber
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makke is. Nei myn idee wurdt hjir it iene probleem oplost
troch i t troch te skowen ne i in oar probleem, mar da t
liket Visser net te beseffen. Hij sjocht ek net dat seIs
at we dat begryp de geunst fan de twivel jouwe der noch
neat oplost is. Hij liket te sizzen dat de [z] fan ~
ferklearre wurde kin troch oan te nimmen dat it mei bgl.
hie ien fonologysk wurd foarmet. En omdat yn in wurd nei
in lange fokaal of twilOd yn it Frysk net in Es] mar wol
in [z] stean kin, soe dizze assimilaasj e hj irmei ferklearre
w~ze (en nei Visser syn miening ek gjin assimilaasje mear
neamd wurde hoege). Mar dy Ez] liket net sa twingend te
w~zen, want yn Kanadese, Balinese (want sa sprekt dochs
elkenien dy wurden Ot!) komt dochs ek nei in lange fokaal
in Es] foar. Ferlykje ek Ierse, mar d~r sil Visser wol in
Otwei witte te finen troch Onderlizzend in Ir/, en/of in
-- noait Otsprutsen -- [sk], oan te nimmen. Lykwols, seIs
dan komt men der mei Hfonologysk wurd H net sa maklik öf:
Ierse mei Es], mar Ier se mei Ez], yn At in Ier se sjongt.
Mei oare wurden, yn 'e posysjes d~r't it om giet kin faak
sawol Es] as Ez] stean, en d~rmei ferfalt Visser syn "fer
klearring H. Foar fierdere ynstruksje jou ik noch wat mear
foarbylden fan posysjes d~r't Es] en Ez] beide rnooglik
binne, mar d~r't se allinne mar progressyf assirnilearret:
dogge se [doz@] -- losse; sille se [sIZ@] -- sisse; Ealse
- fiel se; ferfeelsum -- ik feel se; ferdraachsum-
draach se [dra:'(z@], harsens -- ha ze; Londense -- Londen
se, ensfh. De swakte fan Visser syn redenaasjes blykt ek
Ot de needsaak om de progressyf assimilearjende folslein
betoanbere foarmen as ~, dij, dan, dy't dus [ditös]
(!) eins net-klitysk w~ze moatte soenen, mar it dochs
faak wol binne, dan mar Ot earmoed "pseudo- of ynsidintele
kLi t i ks " te nearnen. Fierders seit er dat foar de, in,
net, dy ' t ek gauris progressyf assirnilearje, "grif [ ..• ]
in oplossing sOnder progressive assimilaasje mooglik is",
mar dy oplossing jout er net. Ja, sa kin ik it ek.

It is neffens mij dOdl ik dat begr ipen as enkl ise en
fonologysk wurd hj ir neat oplosse. Ik tink dat de ferklear
ring foar Of progressyf Of regressyf assirnilearjen earder
bü t.en de fonology socht wurde moat. At morfeemein en
morfeembegjin opinoar stjitte, dan sille der om taalspesi
f ike of algemiene redenen gaur is "OnOtsprekbere 1'I kombinaas
jes Ontstean. Yn prinsipe binne der dan ferskillende
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oplossingeQ mooglik. Yn gefallen as AB past Lüd A him aan
oan lüd I3 (=regressyf), of Lü d B past h im oan oan A (=pro
gressyf), rn tredde mooglikheid is dat der in oanpassing
fan wj e C ska riten tapast wurdt. Alle tr ij e moogl ikheden
b inne te finen yn 'e talen fan 'e wr ä Ld , Yn "e Germaanske
talen is de regress i ve ass imilaasj e de wenst ige, mar de
proqr e s s Lve komt, sij it mei tige krekt omskriuwbere behei
ningen, el-< foar. It is bekend dat yn 'e Keltyske talen
proqr es s Lve assimilaasj e gauris foarkomt yn gewoane wurden
-- dus net allinne de gefallen dy' t wij yn i t Frysk en
Nederlansl< kenne (sj. de artikels oer it Iersk en it
Welsk yn it boek d~r' t ö s artikel yn s t t e t , }, Dat is ek
in reden dat yn sokke talen wurdboeken net sa maklik te
hantearjen binne. De "kar" foar regressive sandhi as de
normale yn bgl. i t Frysk hinget faaks gear mei i t Germaan
ske taalgefoel, dat it begjin fan it wurd (ferl. de be
gjinklam yn it normale Gerrnaanske wurd!) as it wichtichst
besköget, en sadwaande leaver de ein fan it wurd opofferet
oan 'e sandhi-tendinzen. It sil ek net om 'e nocht wêze
dat de progressive sandhi allinne mar foarkomt bij guon
achterheaksels, en fierders bij in tal lytse, frij frekwin
te wurdsj es fan moai algemiene betsjutting. Sokke morfemen
binne sa't skynt net opwoeksen tsjin de blykber èk natuer
like tendins ta prögressyf assimilearjen.

In aardich yllustratyf gefal fan twa ferskillende
oplossingen fan itselde probleem fine wy yn it Ingelsk en
it Katalaansk (Dinssen 1980: 174-5). Yn it Ingelsk (dêr't
it meartálsmorfeem by frije kar [z] is: seas [si:z],
wylst ek [si:s] mooglik is: cease!) fine wy yn cats,
bags, cliffs eriafh , konsekwint progressive assimilaasje
fan it meartalsmorfeem, op grûn fan it algemiene feit dat
de leden fan soksoarte groepen deselde [stim]-karakteri
searring ha moatte. Yn presiis itselde gefal kiest it
Katalaansk hjir foar regressive assimilaasje. Sa is it
meartal fan tot "alle" foar it froulike slachte [tot@z],
mar i t manl ik meartal is [todz]! Ek yn i t Frysk i s de
assimilaasje net altiten wat je ferwachtsje. Sa wurdt
komt er net allinne as [komt (@)r], mar ek wol as [kont
(@)r] ötsprutsen.

Ik haw de yndruk dat Visser tinkt dat al dat sarnrneljen
neat om it liif hat; wij witte no al qeriöch , en it is
heech tiic1 om te teoretisearjen en te ferklearjen. Ik
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leau, lykwols, dat wij noch lang net genöeh witte, en yn
wezen is Visser it mei mij iens, want hij beweart dat ös
oardielen oer sloffe en eptige ötspraak te hastieh binne,
salang't der gjin mear ündersyk nei dien is. Mear feite
kennis dus! Wij sizze trouwens seIs op side 320 ek, dat
ös oardiel hjir in "personal judgment" is. (Ut kommentaar
fan Krine Boelens op ös stik meitsje ik ek al op, dat wat
foar de iene "slof" is, dat foar de oare net is).

In l~ste algemiene opmerking is dizze. Visser f~rwyt

ÖS dat wy ÖS net dödlikernöeh bekend hawwe ta in algemiene
teory. Dat is wier, al is ös stik fansels (sa't er ek ta
jout) net te tinken sOnder teoretyske Onderstellings. Ik
doar hjir b~st öt te kommen foar myn persoanlik stanpunt.
Sünt 1 ikernöeh 1976 haw ik grutte beswieren krige tsj in
de TG, mar tagelyk besef ik dat der foar mij eins gjin
echt dödlik alternatyf is foarsafierit it om in yntegrale
teory giet. Dat pleatst mij ötsoarte soms yn tb wat Qnnof
like posysj e (d~r I t ik trouwens net bang fan wurd), mar i t
hat ek foardielen. Ik fyn yn alle gefallen dat men b@st de
taalkunde op in heeeh nivo bedriuwe kin sOnder yn alle op
siehten binnen it ramt fan ien en deselde teory te bliuwen.
M.o.w.: ik leau yn goede mooglikheden fan in eklektyske en
iepen opstelling, foaral bij taalkunde d@r' t de beskriuwing
in rol fan belang bij spilet. Earst bij suver teoretysk On
dersyk sil men jin wol it b@ste bij ien teory h~lde kinne.
Ik nim fierders oan dat Visser it mei mij iens w~ze kin,
at ik s iz dat deegl ike feitekennis , sün ferstan en in
ferstannieh en eklektysk brOken fan, ek mear teoretyske,
ferwurvenheden fan de taalkunde oant no ta, ta resultaten
liede kinne dy't it besjen wurdieh binne. Ik haw oant na
ta tefolle geteoretisear sjoen op grOn fan breklike feite
kennis om der aars oer te tinken. Mar lit DS, ek yn Ie
Frisistyk, elk syn eigen st~npunten gunne.

Ferwizings:
Dinnsen, D.A. (1980): "Phonologieal rules and phünetie expl.anat ion",

Yn: Journal of Linguistics 16, 171-191.
Riemersma, Tr. (1979): Sylapysjerring, nazzeljerring, as~ljerring.

Ljouwert.
Tiersma, P. (1979): Aspects of the phonülcgy of Frisian baseà on the

language of Grou (Meidielingen nr. 4, StDdzjerjochting Frysk aan
de Frije Universiteit yn Amsterdam). Amsterdam.
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BES PR EK

ll?RISIAN-~ by Ra.ymaDd. J'ohn F1sbecl' printed fn Bon]der,
Cla1.arado, ~ 1986.. I5BN:: 0-9616984-0-3 e Prils: f .. 15,00

Nei TierSfl'1é3. sm Frisian Referenee Granroar, is der na al wer in Amerikaan
d:t t i t de Friezen 0fw0n bate Dit kear giet i t on Rayrrond John Fisher,

t it earst~ Frisian-English Dictionary gearstald en fitjOn bate Winli
ken bat er noch in primeur op syn nanme stean, want at men it boekje
trochblMet, docht bliken dat der ek noch in Ehglish-Frisian part yn
stiet.. Fistler draacht it resultaat fan syn krewearjen op aan syn 'echt
F:ryske alden Jan en Griet Visser-Berkenpas' (viii)" Hy giet mei dit
wurdooek weren nei syn lil roots 11, wat ek bliken docht aan it feit dat syn
wichtichste doelgroep de Ncard--Amer1kanen fan Frysk kanOf lykj e te
wêzen" Foar sokken is dit wurdboek neffens Fisher van essential tool
with which to the language of their orig:in, (ii1).. Spesjaal
foor dy doelgroep bat Fisher wurden opnaam 'that hold particular cultural
meaning and nostalgia, such as klOnje e u and kostten' (111)" Fjouwer
j ier bat Fisher aan it wurdboek wurke, ti bast elke noarn in pear minuten'
se1t er op side (vi ),

F1sher sels is gjin Fryskprater meer en boQ?edat is er in likebroer op
1t mêd fan Ie Leksdkoqrafy, In net sa hechte basis foor ien dy' t in~
lish-Frisian wurdboek skriuwe sille jo stzze. Fisher bat der lykwols
eat op tltfOne Hy bat na:mrnentlik de Ingelske wurden fit it Berlitz Dutch-

1974: neffens tv, en fan 1913 neffens
fia it Nederlansk mei de help fan it Frysk Wurdboek (1971 en net

1981! ), oerset yn it M:lai betocht, mar Fisher kant der al
in pear kear raar mei op Ie kofje" ut Berlitz is er nei alle gedachten
gewaar wurden dat it yn it Nederlansk galerij Is, Yh
it bat er :EOn dat galerij yn it Frysk kreake ts, Fisher

dërnef sel.s it Lenma mei as betsjutt:lng art gallery"
Op deselde wize sille achter de lemnata en krOk de betsjutt:lngen

=;""";;J.......A""';;;';;;;"':'-"';"-:"';;;;""';;;;"';;;':'--:;;";== bedarre Wêzee
De artikels binne hieltyd opbcod neffens in fêst skana: stekwurd--

wurdsoarte - betsjutt1ng(s). By Onsidige haadwurden stiet as ekstra
ynformaasje it lidwurd it der tusken heakken by, Fisher is wat de begri
pen stekwurd en wurdsoarte oanbelanget rem fan opfettings" sa binne an
mar r is in pear te neemen, de neifolgj ende wurdg:!rcepen as stekwurd
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~ (de wurdsoarten dy' t der achter steane binne fan Fisher): gledCle
koelte n. i healtroch dwaan v. i in bytsje n.yadv, i in mannich adj.; ~
't mad v , '; yn 'e tiis adj. Fisher neamt rifels in adj., mar dat kant
allinnich mar foar as s , pl. yn 'e siswize ot 'e rifels Wêze.

De lemnata binne alfabetysk oardere, mar net hielendal konsekwint
spitigemOch.. Dat kant troch it systeem fan rOne heakken dat Fisher
brOkt au farianten oan te j aan. Faak smyt dat foor de lêZer gj in swier
richheden op, mar yn oare gefallen sil er it wurd dat er hawwe wol net
fine, wylst it der wol yn stiet. Abslut bygelyks sil wol fCln wurde by
abs (o)lut, en beskie ek wol by beskie(d); aars wurdt it lykwols by
eingje, dat stiet Onder (be)eingje, en by roere, dat te finen is Onder
(oanjroere, It hart ek nochal ris dat de Onderskate betsjuttings fan it
part sünder rOne heakken op ferskillende plakken bedarje, Achter it
stekwurd~ fynt men bygelyks de Ingelske oersetting mean, wylst
men foar de betsjutting general sykje rroat by (al)gemien; achter barre
wurdt jOn 'te happen', wylst te cash socht wurde rroat by (yn)barre. De

Fryske brOker moat der dan ek noch op betocht Wêze dat Fisher de y:::
wurden nei de ~ kcmme lito De sanearrde jin-tiidwurden steane by Fisher
tusken j imnet en j ins yn..

Fisher brOkt yn syn wurdboek de nijste stavering, mar in inkelde
kear glOpt der in Lenma yn 'e älde stavering troeh.. sans steane sels de
alde en de nije foarm der beide yn, lykas bygelyks antwird en antwurd,
mei as betsjuttingen respektyflik answer en~e

Frisian-Eilglish Dictiooary is dttdlik in produkt fan in ranantysk
ynstelde likebroer mei in tige beheinde kennis fan it Fryske At men dan
ek noch betinkt dat it blykber frijetiidswurk west bat, dan kin men net
aars as wurdearring hawwe foar Fisher syn prestaasjes.. It bliuwt lykwals
spitich dat de 'kenners en sprekkers fan it Frysk' (vi ) , dy't it manu
skript Lëzen hawwe, safolle yn it each fallende flaters sitte litten
hawwe.

Anne Dykstra
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OP I IJ MED

Ant[h]en:La E'eitsma: -Interlingua!
carmunica-tiMDutch-Frisian, anodel
for ScotJ-aI1td?\Il .. Yn.: Dietrich Strauss
& Horst iT. Drescher (tltj .. ) :
ftSCottish !:anguage and Literature,
.Medieval and Renaissance.. Ea1rth
Internat ional Conference 1984
Proceedinqs - (= saottish studies
oo.. ! Vol... 4) .. Frankfurt am Main!
Bern! New York (1986), Verlag
Peter Lang', s. 55-62

Feitsma fertelt troch de wei fan
ft anecdotes and assurrptions 111 wat
oer de ynterlinguale kcmnunikaasje
tusken Nederlansk en Frysk, d.w.s ..
dat yn in petearsitewaasj e Like
goed Nederlansk as Frysk brükt,

wurdt., Se jout in koart histoarysk
oersjoch fan i t plak fan i t Frysk
yn 'e ünderskate domeinen, fan "e
mooglikheden fan san ynterlin
guale kcmnun1kaasje yn FryslAn en
fan "e üntjouwingen d~. Mei in
marmieh w:tDsken foar fierder en
better fundearre wurdt it
artikel besletten. It bat eerder
stien yn FRYX 5 ), s. 97-105.

Nils Arhamnar: l'IEtymologisches urn
den 'Stresz ' mit einem Exkurs zurn
alteren Einflusz des Niederlandi
schen auf das tbrdfriesische" .. Yn.:
H.. L. Cox, V.. F. Vanacker &Eo Verhof
stadt (öq.): "Wortes anst • verbi
gratia dcnum natalicium Gilbert
A. R. de snet". Leuven!Amersfoort
(1986), :PeDo, s.19-28
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Arharrmar giet de etyrrology nei
fan 'e wurden yn "e Onderskate
Noardfryske dialekten foar "drok"

yn "it drek hawwe". Hy kant op
nij sgj irrige semantyske parallellen
yn , e termen dy' t dat konsept
represintearj e. It stik beslnt
mei in koarte skOging oer Neder
Länske ynfloed op it Noardfrysk,
yn guon gefallen al fan foar de
ein fan •e midsieuwen. oer in
jengel' skift O11Uieningen aan it
Neder1ansk yn •e Noardfryske
eilandialekten wurdt ns in nij e
publikaasj e tasein..

It Bea.ken 48 (1986), nr. 2

Hans Stellin.gsna j out in oersjoch
fan i t roe en het fan i t opsetten
fan in taaldatabank foar it Frysk.
Nei in ynlieding oer wat in taal
databank eins is, wurdt wiidweidich
yngong op I e kar fan I e teksten
dy't opnaam wurde sille. OOrnei
krije de Onderskate rrooglikheden
fan ynfier, en de taalkundige
ynformaasj e dy' t taheakke wurde
sfl, it antinken. Dat skynt yn
earsten net fierder te gean as in
Lenf'ä l.d Lqe wurdsoartetakenn1ng.
Wy wurde ek op 'e hichte bracht
mei care taalkundige kafpjUterpro
jekten yn Nederlan. Yn dit nOmer
fan It Beaken ek in besprek trach
H. Niebaurn fan it earste diel fan
it WFI'. En fierder noat men konsta
tearj e dat Spabr v. d, Hoek yn syn
resinsj e fan I e Miedemaborrlel i t



taalkundige part dërfan noai gewurde
liL

Us Wurk 35 (1986), jette 3-4

Jicris in dObelnOmer fan UW yn
1986. A. Bar giet yn 'Relative
markers in Old Frisian' nei wat de
ynliedende wurden binne by relative
s innen yn it earste ROstringer
hanskrift. Dat au yn in letter
stadium wat mear sizze te kinnen
oer i t karOf fan it "kcnjunksjerror
feem 91

~ yn it Nijfrysk. Foar goed
grOndearre konkltlzjes is it noch
te ier, mient er; dërcm wurde ns
fierdere publikaasjes tasetn,
Qebele Vries besjocht 'De Aldfryske
pearfo:rmule fry ende freesk'. Hy

wol aan I e weet kcmne wannear en
troch wa' t dy formule brOkt waard,
wat dermei bedoeld Wêze kin en
hoe' t er nooglik foar:me is. Vries
kant ta de konkltlzj e dat de formule
ynearsten sloech op "e juridyske
status en de 'VolkszugehOrigkeit"
fan yndividuen tJ.t Fryslan, letter
op Friezene frijheid fan frjerode
hearskippij en sa in politike ynhald
kräqe, De fonrnle bat Onderskate
grarrmatikale funksj es: e igenskips
wurd, haadwurd en nooglik bywurdlike
ntdrukkinq, Faaks dat er yn guon
gefallen in tautology is, lykas
'fry ende frank' e

Yn 'Der "Unlaut" der westfrie
sischenDialektformrnendei "M::lntag" ,
leveret Nils Arhanmar wer in bydrage
aan ALE. De eardere ferklearringen
foar mendei, nt.L, Unlaut tlt mondei,
wurde öfwiisd. Alles wurdt smiten
op in letaldwestfryske ferkoarting
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(en ferheging) fan [a:] oer [cr.:jE:]
ta [E], dy't him ek yn oarewurden
oppenearre hawwe noat.. De geogra
fyske swiertepmten yn dy Ontjou
wing, Of te lieden tlt 'e <e)
grafyen yn oarkonden, soenen yn
LjO\.!lV'ert, kleaster Ealsum en au
Frj entsjer hinne 1 izze..

Geart van der Meer besjocht 'De
achterheaksels ens en heid yn it
Frysk I en jout in aardich oersjoch
fan "e mooglikheden en beheiningen
fan dy twa, Der bliuwe fansels
noch wol in pear fragen oer, byg e

is der yn moailchheid In efterheak
sel - heid en In mooglik wurd
moailch of is -ichheid ien gehiel?
Neier Ondersyk ktn soks faaks
tltwize.

Yn I Jitris "peashjou VI , wiist
Jarich Hoekstra Tamminga syn
hypoteze oer i t karOf fan peashjou
- ntl .. tlt bearshjou - op taalkun
dige granen en op grOn fan it
benearningsrnotyf Of. Hy wol derop
aan dat it earste lid gearhinget
mei it tiidwurd peaz(g)je en fynt
dêrfaar stipe by Joost Halbertsrnae

Yh in koart neiwurd seit Tarrminga
dat him dat by neier ynsjen ek al
sa oenntml.ik taliket.

P. Kramer ferfettet kaart syn

diskusje mei Van der Meer oer 'De
kwaliteit fan brutsene Lüden - 2'
en Teake Hoekema, as lêste, giet
nei hoe' t it tJ.troporurd o.k. al yn
in Grouster gelegenheidssang tlt
1938 foarkarrne kin, wylst i t alge
mien holden wurdt foor in Ontlie
ning aan it Ingelsk fan nei de
lêste oar.loch,

(wv )



De PaIpebl-ê<len

NClmer 13 fan 1986 is wijd aan
'twatOzen jier Friezen', ordat; it
mei kaarten 2000 j ier 1yn WêZe sil
dat de Fri.€2en foor it earst yn in
hrstoarysk.e boarne neamd waarden.
Fblle taal.J<.undichs sit der net yn
dit ntrner.. Tichtst dërby kcmne
H.D. Meij ering mei it stik 'De
Aldfryske J.iteratuer, statussyroboal
of mear?' en De A. Tan:minga dy' t yn
'On "dronkerskdp" en "drank" hinne'
wat fan it, benamnen idianatyske,
wurdfj Ud all i t konsept "drenken'
hinne besjceht. Yn nOmer 2 fan
1987 besjacht deselde auteur yn
'Der "tsiistsjetteltsje" en noch
wat' it karOf en it plak fan "e
konsonantferbining::!§1:... Nijsgj ir
rich binne de foarbylden fan klus
tersimplif ikaasje dy' t sjen litte
dat tsj- _suver alle kanten oer
I fersirrpe.lje' koe: ~oele- §1oele,
!:§lans - .!:iems, ~iere - tsiere,
~asker - ;tasker. Boks kin jin
nei alle gedachten hiel wat leare
oer de fonotaktyske foarkar fan it
Frysk.. (wv)

Internationll Journal of the SOCi
ology of Language 64

Under de titel ' 'Iile SOCiology of
Frisian' hat gastredakteur nurk
Gorter njoggen artikels foor in
apart FryslannOmer fan i t bekende
Fishroantydskrift gearbrocht. Foor

taa.lkundigen lykje trije artikels
fan spesjaal belang. Feitsma, Van
der Geest, Van der Kuip en Meekma
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besprekke Onder de titel 'Variation
and developnent in Frisian sandhi
phenomena' r isseltaten fan it
sosjolingwistykproj ekt fan u e VO.

"rrbe artiele is the outcane of a
three-year project, the results
of which have nat yet been publish
ed elsewhere" skriuwt Gorter yn
syn ynlieding, tink op in stuit
dat er i t foarrige nOmer fan TFT
noch net yn hamen ban hie, Krine
Boelens giet yn op "Child language
aoquisition as in indicator of
language change in the ccmnunity:
Frisian breaking' aan "e hän fan
in wiidweidich Ondersyk nei de
behearsking fan "e brekking Onder
lytse Dongeradielsters.. Dy litte
it by guon wurden wat sitte, wat
Boelens op it spaar bringt fan
Chen syn teory fan leksikale
difftlzj e.. De iemichsteNoardfryske
bydrage oan dit nOmer is fan
Walker en Wilts. Under de Fishrran
achtige titel 'Who writes a North
Frisian dictiamy for whcrn ard
why? I behannelj e se moai koart cm
Ie hoeke de mear sosjale aspekten
fan Ie skiednis (en takanst) fan
Ie Noardfryske leksikografy..

Njonken boppesteande trij e bat
i t nümer ek noch stikken oer
sokssoarte saken as etnyske idin
titeit, taalpolityk, regional1stys
ke ideeên, Ingelsk op twatalige
skoallen, it Frysk yn 'e tsjerke
en i t Frysk yn it södwesten fan
Grinslan. It artikel oer dat lêst.e
Onderwerp (fan i t duo Jansma &

Jelsma) liket it heechste te
skoaren yn Ie kategory "nij nrjs",

(00)



w.T. Beetstra:: 'Itp?n:l.rnen en toponi
myske eleminten yn Fryslan. In
analytyske bibliografy ca. 1835
1980. Ljouwert (1987) I Fryske
Akademy nr.. 664, 293 siden.. Priis::
f40, = (leden en stipers f35, =)

FOar (histoarysk ) taalkundigen
grif ek fan belang is de bibliografy
dy' t W.. T.. Beetstra fan topc.njmen
makke hac, Per yng::ng kcmne aan

bod de Fryske narrme, farianten
dêrfan, 1iteratuer en de ferklear
rings dy' t dêr yn te f men b:l.nne..
De wearde fan it boek is noch
fergrutte troch it qn1Imten fan in
apart skift topon1myske eleminten..

Pieter Meij es Tiersma :: 'Language
Qlange in a bllingual ccmnunity:
scme Frisian data'" Yh: Jeanne van
Oosten & Johan P. Snapper (eds.. )::

Dutch linguistics at Berkeley.
Publ ished by the Dutch studies
Program, U..C.. Berkeley (1986), s ..
45-65..

De lêZing dy' t Piter Tiersma op 9
ll-1985 op in kollokwium oer Neder
lanske taalkunde aan 'e universiteit
fan Berkeley holden bat, is no by
dyselde ynstelling publisearre..
Nei in histoarysk-sosjale ynlieding
giet er yn op taalferoarmgs yn it
Frysk Onder ynfloed fan i t Neder
Länak op de Onderskate lingwistyske
nivo' s, Njanken hj ir en dër de
orisinaliteit fan guon derfan
liket it grutste plusp.mt fan 'e
behanneling fan 'e risten foarby1
den de tige nuänsearre opstelling
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foar de ferhalding tusken rrooglike
ynterne en eksterne ynfloeden
oer .. Dat hawwe wy wolris aars
sjoen, It stik slo.t Of mei Ban
cluding comenta" dër" t jo troch
de wierheid derfan net fleuriger
fan wurde, (00)
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