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W@rom't progressive assimilaasje yn it Frysk net bestiet

WILLEM VISSER

1. ynliedend
De titel fan dit stik sil guon lju faaks fernuverje .. It
is dochs sa klear as de dei dat y n it Frysk bytiden in
segmint feroaret ünder ynfloed fan in segmint dat deroan
foaröf giet? En dat waard dochs altyd progressive assimilaasje neamd?
No sil ik de Lè s t e w?:ze om te üntkennen dat sokke
ferskynsels der binne. Mar oft soks dan ek as progressive
assimilaasje benearnd wurde moat, hinget fan 'e ynterpretaasje en analyze fan dy ferskynsels Of. Yn dit artikel
wol ik foar in stik of wat ferskynsels, d?:r't sa op it
each progressive assimilaasj e me i anneks is, in analyze
foarslaan dë r ' t dat (teoretyske) konsept net in rol yn
spilet. Ik hald m.o.w. at dat der yn it Frysk gjin regels
fan dat slach binne.
Ik bin dêr op kommen, doelt ik oan it neitinken wie
oer klitisearring yn it Frysk, s j , Visser (1988). Dêr
kaam ik gefallen by tsjin lykas die se [di.@z@] dêr't yn
Van der Meer & De Graaf (1986) in regel fan progressive
assimilaasje foar oannommen wurdt dy' t de /s/ fan se
omset yn~in [z]. Yn Visser (1987) haw ik derop wiisd dat
it op syn minst nuver is om in 'regel' foar ien wurd op
te stellen en dat de /z/ ek ferklearre wurde kin troch in
berop te dwaan op 'e d i s t r Lbn aj e fan "e stimhawwende
frikativen yn it fonologyske wurd, oannirnmende dat troch
klitisearring it klitik se en it gastwurd die ta ien
fonologysk wurd wurde. De /s/ fan se wurdt dan likegoed
ta [z], mar net omdat der in regel weze soe dy't him
omsette moat at se nei in wurd komt te stean dat atgiet
op in fokaal, mar omdat it fonotaktysk öftwongen wurdt.
En, it lan leit der sa hinne dat dy fonotaktyske restriksjes der al binne, los fan dat iene gefal mei se. It mês
snijt dan dus oan twa kanten: oan 'e iene kant binne wy
gj in nuveraardige regel foar ien wurd nedich en oan 'e
oare kant kostet de [z] fan se yn dy en dy omkriten neat
1

ekstra's oan beregeling. l
It liket my in goed ding ta om hjir earst oan te jaan
hoe' t ik my de 'organisaasj e ' fan 'e Fryske fonology
yntink. Yn dit stik is gauris praat fan fonotaktyske
restriksjes. Dat binne beheiningen op kombinaasj es fan
lÜdsegminten en op it plak fan beskate IÜdsegminten. Sa
wurdt bygelyks de underlizzende kombinaasje /ds/ yn (wat)
hurds realisearre as [ts], omdat in kombinaasje fan obstruinten yn in syllabe gelyk wêze moat foar it skaaimerk
[stim]; en sa mei bygelyks in wurd yn it Frysk inkel mei
in stimleaze frikatyf begj inne. Ik gean derfan ut dat
soksoartige beheiningen formulearre wurde moatte foar de
syllabe en it fonologyske wurd. Tagelyk nim ik oan dat se
net inkel 'statysk' binne, mar e k in
dynamy sk
aspekt
ynhawwe, d w s , dat se korrizjearjend fanwegen kornrne
kinne wannear't der kloften driigje te üntsteán dy't der
net neffens binne of wannear t in segmint yn in net-tastiene posysj e driget te kommen. De wurking fan 'e fonotaktyske
restr iksj es is net-direksj oneel, progressyf noch regressyf;
dat underskie is net oan 'e oarder, omdat dat oan 'e
'statyske '
kant fan 'e restriksje gjin rol spilet. Oft
der
progressyf , of 'regressyf' wurke wurdt, is in saak
fan tafal. Fierders gean ik der fan öt dat de fonotaktyske
restriksjes net absolöt binne, mar datsekwinsj es dy' t
der net oan foldogge al markearre binneo
It sil klearrichheid hawwe dat de fonotaktyske restriksjes wat sizze oer de ünderlizzende foarm (it 'statyske '
aspekt) en dat se earst as regel wurkje kinne wannear't
der wat mei dy foarm dien is, bygelyks troch wurdfoarming
of klitisearring. Der binne ek regels dy ' t wat mei in
ünderl izzende foarm dog ge s ünde r dat dêr wat oars mei
dien is. Sa kin men yn it Frysk in regel oannirnme dy't in
ünde r Liz zende st imhawwende obstru int oan ' e e in fan 'e
syllabe stimleas makket, einlüdferskerping (EF). Foar dit
stik gean ik der fan öt dat sokke regels los sjoen wurde
moatte fan 'e fonotaktyske restriksjes, mar by fuortset
ünde r sy k soe men besykj e k inne om se ünder i tselde te
I
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dit gefal sil ik hj ir fierder net yngean, sjoch dêrfoar Visser

beflappen.
Regressive assimilaasje nim ik fan oan dat him Ofspilet
oan 'e gr inzen fan aparte fonologyske wurden. 2 Omdat
fonotaktyske restr iksj es yn i t fonologyske wurd j ilde,
ferwachtsj e ik dat op 'e regels fan regressive assimilaasj e
navenant moai wat trt aünde r Lnqe n wlèze sille, yn alle gefallen gans makliker as op fonotaktyske restriksjes. Sokke
regels binne direksjoneel, se wurkje fan rjochts nei
lofts, wat universeel it measte foarkomt.
In ferklearring foar it 'dynamyske' aspekt oan 'e
fonotaktyske restr iksj es en foar de regressive ass imilaasj e
moat sUnder mis yn itselde socht wurde, nammentlik artikulaasjegemak. Mar dy strategy wurket net oeral gelyk ot,
yn it fonologyske wurd oars as oer de grinzen fan fonologyske wurden hinne. Hoedenens mei funksjonele ferklearringen is, lykas altyd, op syn plak.
At oannimlik te meitsjen is, dat der yn it Frysk alhiel
gjin regels fan progressive assimilaasje oannommen wurde
hoege, dan hie da t neffens my in pear net Onaardige kanten:
1. wy wienen allegearre regels kwyt dy't op ien wurd, mar
in pear wurden, in aff iks of ien (net-Onderl izzend)
segmint operearje en dus net generalisearjend binne;
2. a t der in regel fan assimilaasj e formulearre wurde
moat, is dy dêrmei automatysk regressyf en dan hoecht
dat der net by sein te wurden. Ut in each fan taaloanlearen liket my soks winst taG
Yn it fierdere fan dit stik, dat oerdodlik as in foech
'byrispinge' fan Visser (1988) besköge wurde kin, wol ik
no neigean foar watfoar ferskynsels yn it Frysk oft in
analyz e me i progress ive assimilaasj e foarslein is en
watfoar alternative analyze dlèrsOnder oft mooglik is.

2I t kontrast tusken (i) en (ii) is sa te ferklearj en:
(i) ik mis em [mIs@:n]
(ii) ik mis ien [mIzi.@n]
Yn (i) meitsje mis en em ien fonologysk wurd fit, wat ta de syllabifikaasje (mI)6(s@:n)6 liedt, en dërcm is regressive assimilaasje fan /s/
aan it folgjende st:iroh.aVMende segmint Orm:oglik. Yn (ii) binne mis en
ien twa aparte fonologyske wurden.
3

2. progressive assimilaasje yn it Frysk
Progressive assimilaasje, fan stim likegoed as fan plak,
is foar i t Frysk yn in hiel pear gefallen oannornrnen.
Riemersma (1979) behannelet wiidweidich de regressive
assimilaasje en jout dêr ek regels foar; de gefallen fan
progressive assimilaasje neamt er "önregelmjittege assymylaasje" (s.71).
Wêr is in analyze mei progressive assimilaasj e foar
otsteld:
(1 )a.

b.

c.
d.

by de wurden de, dy/dij, dat, ~, dêr (e), dyn,
der, dus, dan, doe, dochs, do, dit, dizze wurdt de
Idl in [t] nei in wurd dat ötgiet op in stimleaze
ploffer of in wurd mei in koarte fokaal dat ötgiet
op in stimleaze frikatyf, sjoch Van der Meer & De
Graaf (1986:303/4), Tiersma (1985:27/28)~, Riemersma
(1979:71);
by it doetiidssuffiks fan • e tiidwurden fan • e
earste swakke klasse, sjoch Tiersma 11985:28) en
Van der Meer & De Graaf (1986:308/9);
by de syllabyske [~], sjoch Riemersma (1979:48),
Van der Meer & De Graaf (1986:306/7) en Dyk (1987);
by it klitik Is@l, sjoch Van der Meer & De Graaf
(1986:305), Riemersma (1979:71) en Tiersrna
(1985:28).

In pear foarbylden as yllustraasje meie folstean:
(2 )a.
b.
c.

doe liek dat [li.@ktat] hiel oars
hy hat doe [hEtu] neat werom dien
bakte, miste
pakken [pakQ ] , ringen [rIlJO], bearnmen
I
kappen [ kapIJl']
hie se [hi. @z @]

[bjErnIJl],

I

d.

Yn · e gefallen (la, b) en (ld) is der net in generalisearjende fonologyske regel te jaan, omdat de assimilaasjeregels allinnich mar wurkje soenen op in sletten klasse

~'t it sit mei -de by de ordinalia, fyfde en sechsde neist
fyf te en sechste, wit ik net.

4

fan wurden of affiksen.
Omreden fan Ie net-generalisearjende regels dy't oannommen wurde moatte soenen, is it tinkt my de rnuoite
wurdich en besykje om ta in analyze te kommen dêr't progressive assimilaasj e alhiel gj in rol by spilet, dat wy
m.o.w. dy regels nt; 'e Fryske fonology ferbalje kinne.
L i t os ris neigean oft sa' n analyze foar de gefallen
Onder (1) oannimlik te meitsjen is.
2.1 de d-funksjewurden
De wurden ünde r (la) hearre allegearre ta de sanearnde
funksjewurden, dy't nei myn idee allegearre likegoed in
'sterke' as in klityske foarm hawwe moatte soenen. By it
brüken fan 'e beklamroe, sterke foarm ferwachtet men regressive assimilaasje fan in foaröfgeande stimleaze obstruint;
it funksjewurd telt dan narnrnentlik as in ünöf h i n k I Lk
fonologysk wurd. Lit os dat ris neigean foar alle yn (la)
neamde wur den , Dë r by sil ik inkel en allinnich op myn
eigen yntuysjes öfgean:
( 3 ) a.
b.

c.
d.

e.
f.

g.
h.
ij .

k.
1.

m.
n.
o.
p.
q.

r.
s.
t.
u.

dOè ha'k de [hEkt@] *[hEgd@] jas krige
doe ha'k dij [hEktE~] lhEgdEi] wol sjoen
wat komt dàt [komtat]
?[komdat] te kost jen
*?
wat dàt [v~tat]
'[v~dat] no foar doel hat
dat komt dY [kornti] *?[komdi] kears wol wer
ik skop dlj [skoptEi] [skobdEi] noch ris dea
hy hold dij [ho: tE.! ] [ho: dEi] de hän boppe de
holle
ik skop dY [skopti] [skobdi] bal de sleat yn
hast dy snoek dêr [snuktE:] [snugdE:] wol sjoen
dêr komt dyn [komtin] *?[komdin] trein al oan
kinne wy rekkenje op dyn [optinl [obdin] help
dat er al sa faak der [fa:kt t ]
[fa:gd t ] west hat
en ik skop dus [skobdOs] [skoptOs] dy bal deryn
mar wat dàn [v~tan] [v~dan]
it komt dàn [komtan] *?[kOmdan] net klear
hy hold dOè [ho:tu] [ho:du] ek mar op
ik röp dOè [r~:ptu] [r~:bdu] de plysje derby
hie'k dOè [hi.@ktu] [hi.@gdu] mar mear jild han
*?
mar sa faak dOchs [fa:9d~yz] '[fa:kt~yz] net
pak dO [pagdo:] [pakto:] ek ris mei oan
no hat dy gek dit [gEgdOt] [gEktOt] wer sein
5

v.

hoe
mar
hoe
dit

w.

x.

*?

komt dit [komtOt]
"[korndOt] no wer
net op dizze [Opto:z@]*~obdO:Z@] manier
komt dizze [komtO:z@]
"[komdO:z@] persoan op
plak

Fansels hat der yn dizze gefallen ek faak noch degeminaasj e
west.
De foarmen mei in sjwa, yn (3a) en (31), kinne ötsoarte
gjin klam drage en halde en drage har fangefolgen klitysk,
d.w.,s meitsje ien fonologysk wurd mei it gastwurd lofts tit ..
De oare foarmen hawwe allegearre in f o l.Le fokaal en
kinne d rom beklarnrne wur de , Wannear' t se mei [d] realisearre wurde, feroarsaakje se regressive assirnilaasje-lykas i t wurdsj e dien bygelyks yn "dat hast knap dien
[knabdi.,@n] *[knapti.@n]' -- wat wiist op 'e status fan
ünOfhinklik fonologysk wurd, en wat men ek ferwachtsj e
soe. Se kinne lykwols ek mei [tl realisearre~wurde. Dan
moat ik fan klitisearring ûtgean, omdat de 'assimilaasje'
ûtgiet fan it (gast )wurd aan "e lof ter kant, wylst ik
oannim dat (regressive) assimilaasje him Ofspilet op 'e
grinzen fan fonologyske wurden.
Dachs hawwe dizze funksjewurden dan eigenskippen dy't
net botte klitikefti.ch binne: se hawwe in folIe fokaal en
se drage klam. It wol my foarkamme, dat dizze wurden net
in redusearre foarm mei sjwa hawwe kinne, op doe en do
nei, dy't de njonkenfaarm Jd@J ha. Foar it pronomen dy/dij
is der de mooglikheid fan 'e klitysje foarm mei Jij, dy't
neffens de ferwachting in foarm mei [tl apsmyt .. Faar
bygelyks dat, ~ en dêr(e) is soks ek net mooglik .. Sterke
en klityske foarrn hawNe dan deselde uterlike foarm, oars
as bygelyks by it pear gy-er.
Gussenhoven (1985:191) hat it yn ferban mei it fonologyske halden en dragen fan 'e ~-funksjewurden yn it HolLan s k oer in fariabel proses fan klitisearring. Sa' t
ferwachte wurde mocht, lit dêr inkel de foarm JdiJ, njonkenfoarm fan ie, konsekwint klitisearring sjen.
Foarmen lykas er, em, ~ E.. en di komrne altyd yn klitis e a r ring f aar, sokken soe men ynher int kli tysk neame
kinne. Der binne ek foarmen dy't al en net klitisearring
Ondergean kinne, bygelyks it lidwurd in. Yn sokke gefallen
is in allomorfy-analyze Onrnooglik en moat klitisearring
suver en allinnich öt it fonologyske hal den dragen bliken
ë
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dwaan, lykas by
öt ie syllabisearring, in proses fan
i t fonologyske wur d , Sokke wurden soe men ynsidinteel
k1itysk neame kinne.
Gussenhoven (1985:190/1) wol hawwe, in foarOfgeande
per soansfoa rm-rt soe yn i t HoLl.äns k yn dit gefal ta de
geunstige omkriten foar klitisearrtng hea r r e , Foar it
liket
dat ek sa te wêzene Wêrom oft dat sa is,
wit ik net
Ik gean der fierders stilwei fan öt dat de
ewurden klit
e, wanne ar ' t se ünbe k.Lamme binne
By de
ewurden liket foar it f
en fan ie
[t] <f oa rm in
dien wurde te k innen op in
ende
ittichheid. Zonneveld
1983:302) komt foar it Hollansk ta de
ende general
e: wClusters of obstruents are voiceless within
w or d s
Da t is net inkel sa oan
Lnz en d r t
syn rol
, mar ek oan it wurdbegj in.
izze
e hat fansels t sunder
mar grosso
modo doocht er.
Yn i t
b inne der al wurden me i st Lmhawwende obstruintekloften, dêr i t ,
dan
diel fan
n t.me t t s j e , bygelyks yn
ibze, seisde, fodze,
leafde, fyfde, hoe~e, I
• Dat hinget grif gear mei
it plak fan ie stimhawwende frikativen, nammentlik yn it
fonologyske wurd oan it begjin fan in ünbeklamme syllabe,
nei in syllabe mei in lange fokaal of twilQd of nei ien
mei in koarte fokaal + Ibl, Id/, 111 of Im/.
Wurden mei in stimhawwende kloft fan ploffers binne my
net bekend. Foar it Frysk liket my de neifolgjende generalisaasje mooglik: in kloft fan ploffers is stimleas yn it
fonologyske wurd. Dêr spilet EF fansels in rol: in kloft
fan twa ploffers moat yn it Frysk altyd oer twa syllaben
ft..

ê

1f

ü

4In fonologyske eask aan i t gastwurd is Yn (la) al neamd, Men
dat in klitik inkel ~ easken aan it gastwurd stelt..
Dat de persoansfoarm -t in rol spylje kin, wiist op it aparte fan dizze
klitisearringsgefallen. ~ik koenen wy it sa ferklearje: in foarm
mei In folle fekaal rroat, on klitisearj e te kinnen, wat ekstra s mei
dien wurde; aars as mei In foann mei sjwa, dy't altyd klitisearje kin.
Of men soe hjir aan tinke kinne, Mei regressive assimilaasje wurdt, it
suffiks wei, bygelyks (hy) kant dêr [kandE:r], mar mei 'progressive
assimilaasje' bliuwt. it der: [kantE:r]. Ferlykje ek noat 12.
ferwachte~

I
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ferdield wurde, omdat oars kondysjes op 'e sonoriteitshiêrargy skeind wurde. Tusken ünOfhinklike fonologyske wurden
jildt it net, dêr kin regressive assimilaasje fan stim EF
wer üngedien meitsje.
Zonneveld (1983: 305) wol sa' n general isaasj e net beskOgje as na statie eondition on 'morphemes', but as a featurechanq Lnq rule aetive at some Lev e Lj s) of Duteh phorro Loqy " ..
Foar it Frysk nim ik dat oer.
It halden en dragen fan 'e ~-funksjewurden ünder (3)
kin no sa ferklearre wurde: wannear't in funksjewurd om
samar te sizzen yn in gastwurd ynkorporearre wurdt, d.w.s ..
deroan klitisearret, moat de begj in-si syn [stim] kwyt
wurde at dat gastwurd op in ploffer Otgiet, oars soe der
ommers in yn it fonologyske wurd net-tastiene kloft fan
ploffers üntstean.
Ik leau dat dit in oannimlike analyze is dêr't gjin
progressive assimilaasje oan te pas komme hoecht. 5
2.2 tiidwurden fan 'e earste swakke klasse
Yn i t gefal fan (lb) koe yn e e
tradysj e
in syklyske
fonologyske regel fan progressive assimilaasje oannommen
wurde, tagelyk mei in kondysje op obstruintekloften dy't
seit, en der by need foar
dat obstruintekloften
yn in fonologysk wurd oerienkomme wat it skaaimerk [stim]
aangiet. Dat liket in universeel
te wêzen en
makket sa ' n regel dê r om oannimlik. Oflied
fan 'e
stammen Ira~z/ en /bak/ soenen dan sa gean kinne:
I

I

leksi- ürder'L, foarm
kon:

syllabifik.

fleksje
proqr, asstm,
EF
syntak- C'l:R6

sis:

(

(

)6
d@

s
z

degeminaasj e
fon, foarm
[ra:zd@)

)6
st

t
s

[ra:st]

)6
d

-

-

-

(

t

s

(

)6
d@

-

t

t

k

s

~

[ra:st]

[ra:st]

[bakt@)

Syn (la) wurde ek worden neand mei in koarte fokaal dy' t op in
fr ikatyf ötgeane. Ik kom dêr noch op wercm,
600R stiet foor ~truin~ssingSE...egel.
8

Resyllabifikaasje kin yn prinsipe nei elke regel, mar dat
is net oanjün.
Yn (4) wurdt der fan ötgongen dat it doetiidssuffiks
de ünderlizzende foarm /d@/ hat, salt Tiersma (1985:69/70)
en Van der Meer & De Graaf (1986:308/9) dogge. 7 Wat ik op
it kiezen fan /d@/ as ünderlizzende foarrn tsj in ha, is
dat it sa arbitrêr is. Mei /t@/ wienen mei in lyksoartige
sysklyske fonologyske regel de goede foarmen ek wol Of te
lieden. Der is mei oare wurden neat twingends yn Ie kar
foar /d@/. Dy foarm komt nei fokalen oan it oerflak en is
lichtwol dêrom as de ünrnarkearre foarm oanfield.
Ik soe foarslaan wolle om öt te gean fan in suffiks
mei in inkele koronale dentaal dy't net spesifisearre is
foar it skaaimerk [stim], in soarte fan archifoneem, dat
de stimspesifikaasje fan it foaröfgeande einsegrnint fan
Ie tiidwurdsstarn oernimti oan it oerflak moat in dentaal
no ien kear spesifisearre weze foar [stim]. Wannear t
Onder ass imilaasj e begrepen wurdt: i t f eroarj en fan in
skaaimerkspesifikaasje op qr ün fan in skaaimerkspesifikaasje yn in oanbuorjend segmint, dan is hjir gjin assimilaasje, omdat it inkel giet om it tafoegjen fan in skaaimerkspesifikaasje. It bleaf dan in swier morfoleksikale
regel, mar de fonologyske regelmj i ttigens dy I t fêst te
stellen is, waard dochs ötdrukt. 8
l

7Riemersna (1979:97, noat 39) seit: "'ut stemloas vurren fon de /dl

>

yn mis+de "> miste, pak + de
~ vurt os un histoarysk ferskiinsel
besköqe en net os un aktöeel assymylaasjeproses'" Dit wurdt fierders
net ferdtrllike, dat wat Riemersma krekt foar eagen stiet, wit ik net.
regel soe der sa sawat tItsj en kinne:
0

Boe
(i)

[D]

->[ex st J
D.

I [ex stim] _ _

lID

VswakI
doetiid/öfsletten rnulwurd
D stiet foar de ünderspesifisearre koronale dentaal. [0< st.iml nei de
kootekststreek hoecht net as V rnarkearre te wurden, de fleksj eregels
soargje derfoar dat it /D/-suffiks inkel aan V-stanmen fêstmakke wurdt.,
Ik qean der dus fan öt dat der by de swakke tiidwurden fan klasse I,
wat de rnorfologyske foanning aangiet, gj in ünderskied is tusken doe9

Ik nim oan dat i t foarmj en fan flektearre foarmen leksikaal syn beslach krijt, dat fleksjeregels m.o.w. in slach
wurdfoarmingsregels binne .. Tusken fleksje en derivaasjel
gearsetting is yn dy optyk gjin prinsipieel, mar op 'en
heechsten in gradueel ferskil .. 9 De Oflieding Onder (4)
kin dan, hanthavene wurde; allinnich soe ik net in regel
fan progressive assimilaasje tltstelle wolIe, mar ien
lykas ik yn noat 8 oanjOn haw ..
Zonneveld syn earder oanhelle generalisaasje giet foar
~t Hollansk net op foar in foarm lykas leegde [le:yd@]
[le:xt@] .. Hy merkt op s , 308 op: lIIWe may assume, for
instance, that inflection lies outside the word, thus
explaining why the past tense suff ix may be part of a
voiced cluster .. Al ternatively, inflection may be irrelevant

tiidsstam en Ofsletten mulwurd; it iennichste Onderskied is dat de
doetiidsstam in temafokaal en in fleksje-tltgong hawwe moat om yn in sin
foarkcnme te kinnen, it mulwurd krekt net, of it moat transponearre
Wêze ta adj ektyf. Dat is dus syntaktysk motivearre.. De opoou fan "e
doetiidsfoann kin der, tinkt rny, sa tltsjen op it Onderlizzende nivo:
(ii)
stam
Ie ps, sg ..
2e ps.. sg..
3e ps, sq,
plur.
milwurd

swakI
bak

swakII

sterk
spriek

hel
hel-e;?5
hel-e-st

spriek-st

bak-D-e-)6

hel-e-95

spriek~

bak-D-e-en
bak-D

hel-e-en
hel-e

spriek-en
spruts-en

bak-D-~

bak-D-e-st

spriek~

bak-t-e-en soe syllabifisearre wurde as (bak)( te )( en); mar (en) is in
mear markearre syllabe as (ten) en cm dër ta te karmen maat ien sjwa
delearre wurde, wat in hiel natuerlik preses liket te Wêzen. Op
(bak) (ten) kin dan fansels wer syllabisearring wurkje" Neier ündersyk
yn in net-lineêr ramt soe 'W01ris trtwize kinne dat it suffiks fan it
meartal inkel Inl is ..
9Sjoch foor in oersjoch fan dy ferskillen 8calise (1984:102-115)"
beskOget de fleksj eregels as i t leste blok wuràfoanningsregels, dat
fleksje stiet dan dochs it tichtste by de syntaksis, docht cm samar te
sizzen it leste aan in wurd, foardat dat it syntaktyske aventoer oangean
kin e

Hy
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if we accept the presence of a -thematic vowel- on verbs
separating the obstruentsu. Oannimme dat fleksje bOten it
wurd leit, liket my gjin inkele reden foar te bestean.
Mei in 'temafokaal' kin yn it Hollansk mooglik guon feiten
oangeande tiidwurden ferklearre wurde, sjoch Zonneveld
(1982), mar dy moat ferplichte delearre wurde, dat oan it
oerflak krije jo dochs dy stimhawwende kloft en Zonneveld
syn generalisaasje liket my in wiere oerflaktegeneralisaasje te wêzene
Foar Fryske foarmen lykas raasde, draafde en hoegde
hoege wy gjin berop te dwaan op dy ideeên. De kloften zd,
vd en ~ falIe net Onder dy generalisaasje oer stimleazens, sjoch 2.1, EF kin der yn earste ynstansje op wurkje.
Is der dêrnei dan in regel fan regressive assimi1aasj e
dy ' t yn i t f onologyske wurd wurket, tsj in I e eardere
oannimming yn? Ik leau net dat wy dat oannimme hoege.
Merk op dat de tiidwurden dy't [d] krije en dêr't de stam
fan otgiet op in frikatyf, allegearre in lange fokaal
hawwe. 1 0 Dêrom soe ik dizze gefallen yn f er bän bringe
wolle mei de distribosje fan Ie stimhawwende frikativen:
dy kondysj e op • e fonotaktyske struktuer fan i t fonologyske
wurd is sa I t i t liket sa sterk dat er ynfloed hat ek
wannear't de frikativen oan Ie ein fan in syllabe mei in
lange fokaal steane, mar der yn itselde fonologyske wurd
noch in Onbeklarnme syllabe (mei sjwa) nei komt. Inkel at
in frikatyf oan "e ein fan in fonologysk wurd komt te
stean of yn in einkloft, moat er belies j aan, bygelyks
yn ~ [ra:s] en raast [ra:st] (ot /ra:zst/). Der binne
by myn witten ek gjin stammen en wurden mei "Underlizzend
in stimleaze frikatyf op 'e ein nei in lange fokaal of in
tw il üd r al binne der stammen en wurden mei in koarte
fokaal dy't otgeane op in stimhawwende frikatyf, bygelyks
slag, bedrag, .!.9., !!!.!s., ~, r üq , flug, hav, nayv, 1 iz,
siz, groz, advyz, anyz ..
De generalisaasje oer it foarkommen fan stimhawwende
frikativen makket dat men ferwachtet dat klitisearring
aars ferrint nei wurden mei in koarte as nei dy mei in
lange fok aal of twilOd .. Dat liket ek ot te kommen; sjoch

dy' t

lOlt liket my ta dat wy lul fonologysk in lange fokaal neame meie,
fcnetysk ek kaart realisearre wurde kin.
11

de foarbylden Onder (5):

(5)a.
b.

c.
d.

e.
f.
g.

ik
ik
ik
ik
ik
ik
ik
ik
ik
ik
ik
ik
ik
ik

raasde [ra:zd@]
raas de [ra:zd@] hiele nacht
draafde [dra:vd@]
draf de [dra:vd@] hiele dei
hoegde [huyd@] net
hoech de [huyd@] rys net mear
miste [mIst@] de bus
mis de [mlzd@] [mIst@] bus
strafte [straft@] de boel Of
straf de [stravd@] [straft@] boel Of
pafte [paft@] de segaar lekker op
paf de [pavd@] [paft@] segaar lekker op
rachte [raxt@] de bern fit
rach de [rayd@] [raxt@] bern fit

It ferskil tusken (Sa-c) oan 'e iene en (5d-g) aan 'e
oare kant soe ik sykjende- en taastendewei sa ferklearje
wolie. De wurden mei in lange fokaal of in twilüd wolle
graach de ynkorporearj e om sa ta in fonologysk wurd te
kommen dat de ünmarkearre fonotaktyske struktuer fan it
Frysk i t meast beliket. Itselde j ildt foar de oa.r e Q..funksjewurden. Omdat EF yn (Sa) al op Ira:
wurke hat,
leit it yn Ie reden, op it earste each, om net fan klitisearring fit te geani dan telt
as OnOfhinklik fonologysk
wurd en kin regelmjittige assimilaasje fan stim folgje.
Dochs nim ik oan dat i t oa r s lei t: yn ' t foarste plak
Ie i t kl i t isear ring by de t ige yn
ereden -- sj och ek
(3a) -- en yn ' t oarde plak is der de al earder neamde
fonotaktyske restriksje en klitisearring wurdt troch my
as in fonologyske saak besjoen. Nei klitisearring fan de
oan [ra: s] wurket de OOR dy ' t üt soar t e dy stimspesif ikaasj e
foar de kloft bewurkmasteret dy't fonotaktysk Onmarkearre
is. Oan Ie oerflakterealisearring kin men hjir dus neat
Ofsj en, i t is in kwestj e fan mear of minder plausibele
analyze.
Foar de gefallen Onder (5d-g) soe ik de neifolgjende
ferklearring foarslaan wolles Hjir botse twa belangen: it
funksj ewurd de is op fonologyske qr ünen in grutte kandidaat
foar klitisearing, mar it hinget mei fan it gastwurd Of
ij
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oft soks slagje kin. In wurd mei in koarte fokaal op in
stimleaze frikatyf beliket de o.nmarkearre fonotaktyske
struktuer fan i t Frysk i t measte; ynkorporaasj e fan de
soe dy yn 'e bulten jeie, dêrom ferset bygelyks [mIs] him
tsjin ynkorporaasje fan de, dat dan fanneed wol as selsstannich fonologysk wurd fungearj e moaten foar regress ive
assimilaasje soargje kin. De [sJ fan [mIs] krijt dan
stim, mar dat is kontekstueel öftwongen. Mocht it de al
slagje en klitisearje oan mis, dan komt de OOR yn wurking
en soarget foar in stimleaze kloft. Op gro.n hjirfan ferwachtsj e ik by gefallen likas (5d-g) grutte fariaasj e
tusken en by Fryskpraters. l Lit ûs de öflieding foar de
dûdlikens jaan:
(6 )

leksi-: onderL foarm /ra:z/
;mr.s/
jIIiIs/
(
(
syllabifik.
(
kon
)6
)6
)6
s
s
s
EF
syntak-: klitisearring (
d@)w
d@)w w( )(d@)w (
(
)()
(
sis
syllabifik.
(
)( )
)( )
t
z
OCR
z
assimil.
fen. foarm
[mIst@]
[ra:zd@]
[mIzd@]

Dizze ferklearring is fansels ryklik spekulatyf en nochal
funksjoneel motivearre. Op dit stuit haw ik lykwols net
in betteren-ien. Dochs hoopje ik dat ik oannimlik makke
haw da t by it öflieden fan 'e doetiids- en öfsletten
mulwurdsfoarmen by de tiidwurden swak I ek in analyze te
jaan is dêr't gjin progressive assimilaasje oan te pas
komt.

2.3 de syllabyske [~]
Under (2c) haw ik in pear foarbylden jo.n fan gefallen mei
in 'assimilearre' syllabyske [Q.]. Riemersma (1979:48)
jout in ferskuorrend komp1ekse assimilaasjerege1. Yn Dyk
(1987:125) wurdt dë r , foar syn dialekt, in betrek1ik

llrt ferskil tusken (i) en (ii) soe' k sa
(i) ik mls di [mIsti] [mIzdi1 sa
-'*
(ii) ik mis dl' [mIzdEil [mIstEil sa

ek

ferklearje wolle:
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ienfaldige regel (de 'ASYL-regel') foar yn ' t plak set,
dy't ik jou Onder (7):

(7 )

+
.+
+
[
+

syl ]
kons
nas
kor

_____ ) [Cl( an.t]
~kor

I
I

+ kons]
ex. ant
[ ~ kor

Sa' n regel liket my yndie in ferbettering ta neffens
Riemersma sines, dy't yn 'e kontekst opsommingen hat, wat
yn 'e regel in oanwizing is foar miste generalisaasjes.
It gefal fan "e sy11abyske [Q] 1 iket my i t meast 'regelmj ittich' ta fan alle Onder (I) neamde gefallen.. Dochs
wol ik besykje om hjir ek ta in analyze te slagjen dêr't
gjin progressive assimilaasje oan te pas komt.
It mei bekend stean dat in nasaal yn it fonologyske
wurd, wat it plak fan artikulaasje oangiet, oerienkomme
moat mei in deroan folgjende obstruint:
(8)

a. kont
sint
lewant

b. kla!!!E.e
tamboer
sto!!!.}2

c .. tangk
pla!!,gke
stjongk

Underlizzend hoecht sa'n nasaal dêrom mooglik net spesifis e a r r e te wurden, de oantsjutting N(asaal) is q enöoh ,
omda t de k r e k t.e realisearring beskaat wurdt troch de
obstruint .. Dat wol net sizze dat Im,n'DI gjin fonemen yn
it Frysk wêze soenen, omdat se ek yn posysjes foarkomme
dêr't gjin obstruint nei komt: Iml en Inl yn An-, In- en
Auslaut, Inl inkel yn Auslaut ..
No is it sa dat mei in stam of in wurd op in nasaal
troch fleksj e of derivaasj e mei in suffiks dat mei in
konsonant begjint 'net-harmoanyske S kloften Ontstean
kinnei ik jou in pear foarbylden mei Iml en 19/:
(9)

a. kom + t
kom + st

b. sjong + t
sjong + st

Yn (9) is der, soe men sizze kinne, in artikulaasjekonflikt .. Dat wurdt yn it Frysk yn Ie regel sa oplost:
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(10 )

a . kom E..t
komps t

b. sjongkt
sj ong~st12

Tusken Iml en I(s)tl wurdt de labiale stimleaze ploffer
[p] ynfoege en tusken lOl en I(s)tl de felare stimleaze
ploffer [k] .13 Dan binne Iml en IfJ I wer gelyk oan v e
obstruint nei har wat it plak fan artikulaasje oangiet. 1 4
In ntspraak sOnder dy E.. en ~ komt my as hiel 'mei sin' en
• Onnatuerlik , oan.
Ik haw Inl der earst eefkes bü t en 1 itten Dat is de
Onrnarkearre nasaal, daw.s. dy kin yn skaaimerken as inkel
nas] represintearre wurde; Iml as [+ nas, - efter],
/91 as [+ nas, + efter]. Inl is in tige 'kameleontyske'
konsonant: inkel nei of foar in fokaal bliuwt er himsels
gelyk, foar alle mei-konsonanten wurdt der wat mei dien: 1 5
a. foar ploffers wurdt Inl assimilearre, bygelyks:
(11) y~akke
[impak@]
ynklinke
[iOklIOk@]
ynbocht
[imboxt]

l~ hie jin ek in care strateqy' ynt:inke kinnen, narnnentlik fan
In Inl rneitsje.. Dat is lykswols nei alle gedachten minder
ij

•e

;mI en /01

winsklik ordat dan de identiteit fan "e starrl/it wurd oantaast
tsjin it HurrOOldtiaanske prinsipe yn, N;) bekroadzje autanatyske fonolagyske regels, bygelyks nasalearring, har dër net on .. l:"Iar yn dit gefal
is der ek in care
rrooglik en it liket net Onoannimlik dat in
t de stam/it wurd yn wêzen
altyd de pree hat, Yn ffili'Il
dialekt kinne
en
realisearre wurde as [kalt] en
]; de
t wy dan wol oarmtnme
kin neffens my mei wat
irbofpe sein is yn. ferbän bracht wurde. Dat is dan fansels in hiel

ynsidinteel
13yn pr insdpe hie it ek de stimhawwende ploffer wêze kinnen. mar
troch de OOR me
yn in einkloft, stimleas wurde neet.ten,
14:soe' t wurden as '
(keniggJ , , ken.in!gyk
'::1
;oarspronkl.Ik ' (oarspr0!!9), en 'Ofh:i.nJg.ik v ( Ofhigg.< je» aan har !5- kcmoe,
dy't ek stavere wurdt, is my net dèdl.Ik, Der liket fanrlitoangeande wat
te rëden te Wêzen mei it suffiks -lik, sjoch ek 'W@Zen:!:J-ik' (WêZ~ en
'eigen:!:J-ik' (eigeg). It is lykswols '~ik' en net '~ik'
(oann~me ) )..
/']1 kin inkel yn Auslaut foarkarme en wurdt hj ir dërcm net meiteld; /hl, as swakste konscnant., docht (wer ) net mei.
ij

(

......" - " ........
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y~ean
[ingI.@nl
yntocht
[intJxt] 6
yndaagje
[inda:yj@]
b. foar rüzers healfokalen en likwiden wurdt /n/ fuortnasalearre. t 7
c , f o a r nasalen wurdt /n/ assimilearre, dë rne I is der
degeminaasje:
(12) ynmeitsje [imaitsj@]
ynnimme
[inlm@]
Dy assimilaasjeregels en de nasalearringsregel sil ik
hjir net formalisearje.
Tiersma (1979:174) seit it sa: ·we can say that underlying ~ in always in harmony with a following consonant:
either it is assimilated to the segment which it precedes,
or i t disappears by Nasalization
Tiersma is de earste
om yn te skewielen dat i t konsept "ha rmony' net diel
ötmakket fan in teory en dat dêrom 1t gewicht derfan net
te evaluearj en is, sjoch foar lyksoartige krityk Dyk
lll

•

(1987).

Tiersma (1979:173) jout foar de gefallen ünde r (Ic),
(11) en (12) in regel foar nasaaloanpassing dy't seit dat
de nasaal In/, wat it plak fan artikulaasje oanbelanget,
ass1milearret oan in fuort oanbuorjende ploffer:
(13)

r:.

consonantal]
+ nasal
+ anterior
+ coronal

___ ) [t:X anteriorl

g, coronal J /

I [- continuant]
0< anter ior
l3 coronal

Yn (13) jout T1ersrna gjin rjochting oan foar assirnilaasje;
rjochts fan Ie kontekststreek is
in lizzend streekje
dat it plak fan /n/ oanjout. Dêrrnei lit (13) twa lêzingen
ta:
16 / nl feroaret hj ir net, mar anreden fan Ie g~alisearring nim
ik aan dat de assimilaasjeregel hjir sart it hyt fakueus tapast wurdt,
17Yn Lterwurden giet dat ek wolris oer, mar ek yn 'eigen' wurden
wolris. Nim de eigennamne Hans, mns op syn goedfrysk, mar faak op syn
Hollansk ötsprutsen as hans [hants] Merk op dat der in [tl ynfoege
wurdt: de In; rroat salt it liket persee hannoniearje mei de konsonantyske
cmkriten.
e

16

(14 la.
b,

[Cl(

antJ

Inl ---) p-> kor

r

kont]

I

ex ant

I

~

kor

kont]
ant] I / [-ce ant

Inl ---) ['"p-> kor

f3 kor

(14a) giet it om regressive assimilaasje, yn (14b) om
progressive. Dy lêste wol ik graach slite. Dat kin mei de
fonotaktyske restriksje Onder (15):

Yn

(15)

Inl is homorganysk mei in oanbuorjende plosyf yn
ien en itselde fonologyske wurd

(15) hoecht oer rjochting neat sein te wurden, dat
progressive assimilaasje is eliminearre.
Beskriuwend is (15) lykswols net ynoarder, omdat der
ferkearde foarsizzingen mei dien wurde. Op grOn fan (15)
soe men sizze dat de neifolgjende konsonantkloftenmooglik
wienen:
Yn

(16 )

-nt
-nd

tndn-

-nt kin;
komt net foar, omdat histoarysk sjoen de
kombinaasj e -Vnd ta -V(: )n wurden is; tn- en dn- komme net
aan i t wurdbegj in foar i mar yn wurden lykas w idner, moard~, byltnis en partner al oan it begjin fan in (Onbeklamme) syllabe yn it wurd
Oars wurdt dat mei de kloften Onder (17). Op grfin fan
(15) soe men nammentlik s zz e dat de neifolgjende konsonantkloften nnmooglik wienen:
ä

(17 )

kngnknj-

(~n)

(.9.!!Yskj e )
(knj isterj e )

knwgnjgnw-

(knwarre)
(9!!1irdzje)
(gnwarj e)

Dizze kornbinaasjes kinne allegearre yn it Frysk. Al is it
sa dat se, op kn- nei, net tige frekwint binne. In wurd
as knibbel haw ik wol ~tsprekken heard as [kDIb+], mei in
saneamde 'elosed transition' tusken k en n en in wurd as'
17

knyn wurdt fansels maklik as (k@nin] realisearre.. Dat
kn-, ~, ~, knw-, ~ en ~ net kinne, is te ferklearjen ut inynherinte, faaks taalhistoarysk te ferklearjen, eigenskip fan lal: dy komt inkel foar as einkonsonant
yn it fonologyske wurd of as earste yn in einkloft, folge
fan -s, -st of -tG At der dan al in nasaal nei in ~ of in
<;I. yn in begj inkloft komt, kin da tinkel de ünmarkearre
Inl w èz e , Op qr ün fan (15) ferwaehtet men dat sokke kloften
slim te realisearjen wêze sille. Ik haw gj in eksterne
evLd i n aj e, bygelyks öt taalwinning, dat dat ek wier sa
is. Yn alle gefallen, nettsjinsteande (17) kin (15) neffens
my stean bliuwe.
De gefallen ünde r (2e) k i nne no sa ferklearre w ur de ,
Troeh syllabisearring, in regel fan it fonologyske wurd,
wurdt Inl de neistlizzer fan in plosyf. Omdat neffens
(15) Inl dêr homorganysk mei wêze moat, wurdt er oanpast
wannear' t dy plosyf op in oar plak artikulearre wurdt.
Da t wer, omdat ik (15) net opfetsj e as in 'sta tyske'
fonotaktyske restr iksj e, mar ek as in 'dynamysken- ien'
dy't 'korrizjearjend' fanwegen komrne kin. Per dialekt moat
dan fêststeld wurde yn watfoar omkr i ten oft syllabisearr ing
syn beslaeh krijt. Yn myn dialekt bygelyks net nei frikativen, at dê r in lange fokaal of in twilOd foar stiet:
dagen [da:y@n] * [da:yo], druven [drö:v@n] * [dröv~]. At de
frikatyf lykwols in dentaal, Isi of Iz/, is, dan kin it
neffens my al en dan wer makliker at de fokaal d~rfoar
kaart is: (te) razen [ra:z@n] [r e ez n }, huzen [ h'öz n l ,
bussen [bös~], mar [htiz@n] en (bös@n] binne ek goed. Yn
my n dialekt is syllabisearring nei frikativen dus in
• swa k ' proses, omdat it gj in nasaaloanpassing
kin. 1 8 Sa net, yn Dyk (1987:125) krijt eagen de trans kr
sje [Ie @gO]. De frikatyf is dë r in plosyf wur den : en yn dat
dialekt komt, at it my net mist, foar even de otspraak
[e:b~] faar, dus ek mei in ploffer. Dat! dêr liket syllabisearring nei in frikatyf, alteast mei in lange fokaal
of in twilû.d derfoar, ek net altyd like goed te wollen.

l~i in Ifl kin wol in (xp] foark.arrne, mar dan dy fan it klitik ~
bygelyks yn 'ik hut em (höf@:n] [hOfIp] deal; mar (te) huffen is altyd
[hOf ~], nea * [hOfIp]. Yn 'ik huf in langbonk dea' wurdt de ünderstreke
sekwinsje ek net realisearre as *[höfIp], mar as [hOfä].
18

In ferklearring dêrfoar haw ik net ..
Dat in syllabyske [n] him sa maklik oanpasse lit, leit
wol wat yn Ie reden .. Underlizzend hat it Frysk gjin syllabyske segminten, likemin as bygelyks nasale fokalen. At
dy foar 't ljocht komme, is dat altyd kontekstueel beskaat; i t binne mei oare wurden gj in ynherinte skaaimerken ..
It liket oannimlik te wezen dat segminten mei sokke sitewasjonele, 'ekstra' skaaimerken har maklik de kant oertwinge litte dy't de ynherinte skaaimerken wize of Oftwinge ..
Alles mei-inoar leau ik net dat foar de gefallen ünder
(2c) oan in analyze mei progressive assimilaasje net te
Qntkommen is .. 19
3. Ofslutend

Ik haw, hoopje ik, yn it foarOfgeande oannimlik meitsje
kinnen dat yn "e gefallen (la-c) gj in regel fan progressive
assimilaasje oannommen wurde hoecht om de fonetyske foarm
mei te ferklearj en ,
Sokke' fonologyske I regels kinne
fansels al tyd wol makke wurde, mar dy binne dan inkel
beskriuwend adekwaat en ferklearje nei myn smaak neat.
Boppedat moatte se yn it ramt fan in restriktive fonologyske teory op syn minst as uterst nuveraardich evaluearre wurde .. Mei myn Otstellen is dat neffens my sa net.
Dy slute nau oan by fonotaktyske restriksjes, dy ' t der
dochs al binne, dat de beregeling kostet neat ekstra·s.
Boppedat hoege wy dan net mear 'regels· foar ien wurd of
affiks oan te nimmen e. It begryp • fonologyske regel' kin dan
derfoar stean bliuwe dêr1t it foar stean moat: de ~tdrukfan in fonoloavske reaelmiittichheid ..
jannewaris 1988 ..

Alan (1978): 'Syllabic ccascoents". Yn: Joseph Greenberg (ed e
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Stanford, stan19Sjoch BeU (1978) foor in oersjoch fan syllabyske konsenanten yn
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OPMERKINGS

E N

DIS KUS J E

Gysbert Japicx' PsaLm 35-5-5: .ubes·kese u•

J. POPKEMA

Yn TFT 1 (l985), s. 8-15 skriuwt Jarieh Hoekstra oer: Is
Midf rysk, Nij frysk (be )beskj e "bekleie" in spoekwurd?
Syn konklüzje is, mei alle foarsiehtigens: ja, want alle
fynplakken lykj e weromfierd wurde te kinnen op in w i er skynlik korrupte rigel by Gysbert Japiex, narnmentlik Psalm
35-5-5 (edysje Brouwer s. 212, r.39):
lek bes'kese', az

broar az frjuen'.

Epkema hie dy rigel al emendearre ta:
'k Besijkese', az
neffens Hoekstra).

yen broar,

az

frjuwn'

(sitearre

De rigel soe de wjergader w~ze moatte fan it begjin fan
it ünberime 14de fers (Statenvertaling):
RIek 2 3 gingh steedts als of het een vrient, als of het
mij een broeder geweest ware;".
Ik wol hj Lr re in pear koarte opmerkings by Hoekstra syn
st
e meitsj e.
Neffens Hoekstra soe de regel sa' t dy Ofprinte is,
rnetrysk net doge. It is lykwols in kreaze jambyske regel,
krekt as alle oare, as wy -se' en az net ferbine:

lek bes'kese', az broar az frjuen'
Ek neffens de meldij r int de r igel sa' t
goed; hy past folslein op de wize:

er der stiet,
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f
gaf
gab
c
Ick bes'kese', az broar az frjuen '
As de Otjefte fan G.J.'s wurk net flaterfrij is, dan soe
de apostrof achter -se' ek in printflater wêze kinne, en
dan hoege wy dy rigel dus net Of te wizen op grün fan de
metryk, prosodysk noch melodysk.
2. In apostrof stiet by G.J. Of foar weilitten letters Of
as oanwizing foar elisy, dus foar ferbinen fan'wurdliddên. De earste apostrof yn bes'kese' moat wol stean foar
eat dat weilitten is; de twadde, dêr't ik mar fan oannim
dat dy der net by fersin stiet, wol foar ferbining mei
az , No is dus it ferfelende dat as se' mei az f e rbün
wurdt, der in wurdlid temin is. Dan soe der in ienwurdliddich wurd weifallen wêze, Of de earste apostrof op in
plak stiet dêr't in fokaal stien hat. Ynfoeging fan yen,
lykas Epkema dien hat, soe dat dus oplosse, Of in fokaal
ynbringe yn s' k , Epkema die beide' en moast doe wer in
wurdlid redusearje, wat barde mei foar lek ~ te setten.
No binne der noch wol in pear oare oplossingen te finen
as it feroarjen fan bes'kese' yn besijkese'. Ik jou dêr
ien fan, dy't faaks noch wat eigenskip hawwe koe, nammentlik: bes'ke(se) as doetiid fan * bestkje, 'goeddwaan, goed
behannelje'. Suver op grün fan de foarm en fan de betsjutting of bedoeling fan de tekst Ot de Statenvertaling soe
dy te ferdigenj en wêze en s e l.s noch in bytsj e bestipe
wurde kinne troch Datheens oerienkomstige rigels:
·Voor hen Heer, zorgt al mijn gemoed,
Als voor een vriend en broeder goed. n
(Bij Datheen de lêste twa rigels fan strofe 6; utjefte
Kruiningen 1977).
It grutte beswier is
folslein ünbekend is,
der gj in reden om in
litten.
3. Hjirfoaroer hat de
as dat Hoekstra sjen
23ste kanttekening by
andere vertaling):
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fansels dat sa 'n tiidwurd fierder
mar dat wie beskje ek. Boppedat is
even t.uë Le ~ yn bestkese falIe te
emendaasje ta besijkese' mear stipe
lito Dêrfoar sitearje ik de hiele
dat fers (D.= dat is; And.= anders,

"D. ick hielt ende droegh mij niet anders als of sij
van mijne naeste bloetvrienden geweest waren.
And. ick gingh [tot hen] als [tot] &c.
D. ick besochtse dagelicks."
Mei dy kanttekening derby is Epkema's feroaring wier net
sa male dryst en hat dy wol mear as in bytsje eigenskip.
As Roekstra dy kanttekening derby nommen hie, hied er him
net sa foarsichtich ötdrukke hoegd yn syn oardiel.. Men
moat nammers -- en d r giet i t my ek om -- by de bestudearring fan G.J.'s psalmewurk altiten de kanttekeningen der
by besjen, omdat dy in soad ferklearje~ dêr kin it net
sUnder (sj och bygelyks myn analyze fan psalm 84 yn Popkema
1983, 134/5).
Rie it dan takend mei
ê

Ick besijkese' az broar az frjuen' ?
Faar de meldij, mei syn trije lange noaten oan it begjin,
hie dat gjin al te grut beswier west, mar fraai is it net
hielendal. It j ambyske metrum wurdt dan wOl slim trochbrutsen, mei de earste helte fan de fersrigel yn trochee .. Dat
rnakket dus Epkema' s feroaringen hiel oannimlik. Fan de
krektens fan besijkese' bin ik yn alle gefallen wol oertsjUge en mei fan dy krektens hinget ommers it spoekwurdkarakter fan beskje Of.
In oare rigel dy't mei twa trocheeên ynset is strofe 8,
r.S (ek de Sde rigel dus). Dêr maat, neffens de apostrof
yn stiltme' ljeafjend' elisy fan de ~ fan stiltme plakfine,
wat net sa naflik is. Ek strafe 10, r.S set trocheysk yn.
Rat G.J. yn d i z z e psalm swierrichheden mei de 5de fersrigel
han?
o

Sjoch it artikel fan Hoekstra, en fierder:
Biblia: dat is de gantscb.e H. SChrifture ( •.• ). Dordrecht-hnsterdam
1690 (of in care edysje fan de Statenvertaling).
Popkema J. (1983): Psa1.rrbE.wurkingen yn it Frysk. Ljouwert.
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BES PRE K

Walt net genOch bat aan syn eigen frysk, bat sOnt kaart mear mooglikheden
krige an wat aan syn ferlet aan mear te dwaan. By de "Nordfriesische
WOrterbuchstelle" fan 'e universiteit fan Kiel binne twa kursussen
ferskynd dër ' t in noardfrysk dialekt mei leard wurde kin, ien fan it
fêstelan (mooring) en in eilansdialekt (fering). Wichticbste betingst an
de kursussen folgje te kinnen is wat illemintêre kennis fan it dntak,
want üt dy taal wei binne de leargongen opset. De opoou fan beide kursussen is fierhinne gelyk. Foar dit besprek haw ik my beheind ta de
kursus "Fering för beganem".
1t kursusboek bestiet fit twa ienfaldich fitf ierde bannen fan i t A4formaat. De siden binne rem beprinte, wat noflik is andat it de gelegenheid jout cm der oantekenings by te kwatteljen. De kursus is opspjalt yn 24 lessen. De earste tolve steane yn diel I; diel 11 befettet
boppedat in wurdregister dër ' t alle likernOch 750 feringer wurden dy' t
yn • e kursus aan "e oarder west ha yn alfabetyske folchoarder byinoar
steane, 1t is wat spitich dat der gj in wurdlist dötsk-fering aan taheakke
is; imnen dy't it fering noch leare rnoat soe dêr alderearst ferlet fan
hawwe, scene men sfzze, Wat ek spitich is, is dat in register op • e
be.hannele grarrmatikale ünderwerpen üntbrekt,
De earste twa lessen binne bestege aan •e ütspraak fan respektyflik
de fokalen en de konsananten. By de kursus heart in bantsje, dat dit
Onderdiel soe net de grutste swierrichheden opsmite rnoatte.
De oare 22 lessen ha:wwe allegearre in gelikense opset. Se besteane
öt twa haaddielen, in lespart en in oefeningsparL De lesparten binne
hieltiten opspjalt yn fjouweren. Earst karme de foarbyldsinnen dêr't
nije wurden en gramnatikale ferskynsels mei yntroëlusearre wurde, OOmei
folget in side ftGlossar" dër ' t de nij e wurden in dötske oersetting
krije. Slachte en Onregelmj ittige meartallen wurde der hieltiten by
set. As tredde ünderdiel kant dërnet in stikj e grarrmatika, en i t fêste
fj irde Onderdiel behannelet alle kearen wer in stikmannich Onregelmj ittige tiidwurden. 1t docht bliken dat yn it fering mei it jaan fan fjouwer
basisfoarms de folsleine paradigmata wol Ynfolle wurde kinne,
Wat yn it lespart leard is kant wiidweidich weran yn it oefenings24

part. It grutte tal oefenings liket my ien fan 'e sterkste punten fan
dizze kursus ta. Fêst (l~ste) Onderdiel is hieltyd in tal dó.tske sintsjes
dat yn it fering oerset wurde rroat , Wat yrritant :EOn ik hjir i t oerrnj ittich gebrük fan in wat blafferich oandwaand tltropteken ("Tausche
das SUbjekt aus!"), soks sil men te uzes yn learboekj es net gau tsj in-

karme.
Yn syn algemienens liket my tlt rnyn posysj e fan non-native speaker
wei de kursus effisjint en deeglik opset te w~en. Dêrby soe ik al in
foarbehald meitsj e wolie foor it gramnatikale part, want dat is nei myn
betinken op te folie plakken te surrmier, te ynplisyt, te Ondt1cllik. It
roe te folie rante freegj e au by al myn delkwattele fraachtekens lans
te gean, mar de meast opfallende wol ik dochs trochjaan.
Yn L.S.3.3 bygelyks (~stiet foar "Lektioo") steane bOgingsfoarms
fan it tiidwurd haa ('hawwe"), sOnder dat der by sein wurdt dat it Cm
it presens giet. Yn L. 7.3.1 twa rychjes wurden, sCtnder ek mar wat kanmintaar • De brüker noat dêr tlt opneitsj e dat it au "e persoanlike foarnanwurden yn subjekts- en objekt.s];osysje giet, en dat it fering sa'E
liket gj in foarmOnderskied makket tusken tredde en fj irde fale Mar
w~ran dat der net even byset., Foar in heechdtJ.tske kursist leit dat hielendal net sa yn "e reden. Op 'e selde side wurde yn L. 7 e 3. 2 in stiknannicn ymperativen jOn. Se lykje nei de foarm idintyk te wêZen aan "e
ynfinityf. Is dat sa? En altiten? Yn oefening 7 e 2.1 wurdt ynienen net
it refleksivum frege, sünder dat dat yn it grarrmatikale part eksplisyt
behannele is. De kursist mei der fan tlt gean dat de refleksyffoarms
binne aan "e objektspronamina? En dat dus, yn tsj instelling ta it
heec.hdtltsk
it fering gj in
refleksyffoarm foor de tredde
persoon bat? Yn L.S.3.l wurde de feringer wjergaders foor "metn, dein,
sein' jOn, rnei in suostantyf derby, sOnder dat der even by ferteld
wurdt dat byg. man by inkeldtallige ~substantiven heart en min by atsubstantiven en pluralia.
kin sokke ynformaasje, hoewol noch
altiten net formulearre yn • e foarm fan in regel, der yn L. 8. 3 vvol by.
Dat
my op in care eigenaardichheid fan it grammtikale part:
Insel.de ferskynsel wurdt sans op mear plakken behannele e No is dat op
hirnsels foor in kursus faaks net sa slim - "lemen besteht bauptsachlich
aus Wiederholung", lykas ns yn de "Hi.rJNeise für den Bemrtzer " ek al
taroppen wurdt - mar it wurdt net it toppmt fan effisjinsje at jo fan
in aars regelmj ittich ferskynsel de kursist per wurd mei apart.e ynformaasje opskypje en pas sàn lessen letter de regel jouwe. Ik doel hjir
op it rneartal fan substantiven dy' t einigje op in sclMa plus in konsonant, d~rft de scrsea dan foar de ütgong fuortfalt. By in wurd as boosel
('tafel') wurdt dus apart it meartal DI-sler" jOn. Bq;:pedat scene al te
konsekwinte kursisten nei analogy fan 'e care trtgöngen ek noch op it
2S

idee konne kinne dat it meartal dus '*booselsler Wêze noat., Yn Le4.2
wurdt yn Ofwiking mar 'WOl as ferbettering fan "e praktyk fan •e glossaria
dan wer ynienen de folsleine meartalsfoannen jOn, dus "busem - busmer
Fierders ba ik my Offrege aft i t telwurd een, ian (' ren' ) deselde hOging
hat as neen, nian ('gjin'). It sU't bast 'WOl, mar Wêran dat yn L..S.3.2
net even meinaam? Dat hie ik graach ynruUj e wold foar in
IT\Ysterieus, foarkcmmen fan it neen-paradigma yn L.6 .. 3e2 by de büqinq fan
de feringer pendanten fan de dätake demonstrativa
Kin men
miskien noch
Onder
biedirord "better te folle as te
de
fan e gramnatikale
der ek wol ris foar dat der foor in
te lI!in yn stiet e sa wurde yn Lo9.3 .. 1 foar flit dûtske modale
_
_
ferba
sünder dat
wurdt
heart.. Yn L ..9.3..2 wurde twa soorten
behannele e Dy op :.!!t
noch yn care
men j in as wesfoarkcmnend ne i
teräaueerske Fries
kin
wurde fan in e of in
dus
-.;;;.;;~=;;;;. 'ferj itte' , keapj e' De
te
dat
hoort by
op -:::5 -en by de oare, mar
de kursist IOClat dat sel.s mar betinke e It Onderskied sterk-swak dat hjir
neered wurdt; liket my aars by de
net rillefant en kin deselde sa
njonkenlytsen oeral, wat achter sykjende kursist op 'en neecbsten mar op
'e doele bringe e Ik ha my bygelyks ek al Offrege aft de ferskillende
folcboarders d;}tt foar de klitisearre foarms fan jam foar de subjektsen abjektsposysje jOn wurde, wat te betsjutten ba .. Ll1 frekwinsjeferskil?
It plak "nach Fragewörtem"' as ien fan •e faarkarmensmooglikheden fan
klitika sil wol prestsearre wurde moatte ta ttnde:r:d;1t1çJsde fraacbrurden.
It sU sa njonkenlytsen dOdlik wfêze dat der nei myn betinken nochal
wat lekken en brekken yn it gramnatikale part sitte. l\b ba wy hjir te
krijen mei in kursus, dat jo moatte naait tltslute dat de gearstaller
dêr dochs in didaktysk sin by ban bat .. Yndied witst in passaazje yn "e
. oanwizings faar de brüker dy kant tlt:
lf

•

"Jeder MJstersatz ist zugleich ein Beispiel für eine bestinmte
gramnat1sche Regel. :Man sollte versuchen, ausfindig zu machen,
wie diese Regel lautet, und erst danach im gram:natischen
abschnitt ( .... ) kontrollieren, dasz man die in den MJster~tzen
dargestellte gramnatische Erscheinung richtig verstanden bat! ..
Se1.sOntdekkend learen dus. OOr is alles foar te säzzen, at der alteast
1mnen op 'e achtergrOn is dy' t yngripe kin at de selsOntdekker der net
tlt kant. Mar krekt andat de kursus ek yndividueel te dwaan wfêze moat,
lizze hj ir neffens my serieuze tek.oart.kcmnings. It nuvere is ek dat in
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heldere begelieding sa "t; liket wol kin.. De behanneling fan Ie wier net
sa maklike ferskillen tusken it ~ en it Startikel yn it fering is nei
rnyn betinken hiel goed dien.
Alles meielkoar soe ik dochs likegoed myn wurdearring foor dizze
kursus ötsprekke wolle. It inisjatyf is sOnder rnear treflik: elts kin
na op eigen plak en yn eigen tiid in illemintêre kennis fan it fering
oanleare, en kin dy mei help fan i t krekt ferskynde wurdboek fan omo
Wilts ek frij ienfaldich öi:bol'Me (sjoch ek "op it mêd" fan dit nOmer).
LU jo jo wat it tiidaspekt aangiet aars net troch de skriuwer fan Ie
kursus ferrifelje; my is it alteast lang net slagge en doch in les yn
20-25 minuten.. Mar dëroer noat net eamele wurde, aan de goed trochtochte
opset; fan "e kursus kin men fem:imne dat de gearstailer der sels noch
fiol.Le langer mei aan • e gong west hat, Krekt dërcsn is it spitich dat it
granmatikale part net hielendal wurden is wat it wurde kind hie.. Mar
rniskien jout krekt de frij ienfaldige ötfiering fan it kursusboek nochris
gelegenheid au dër wat aan te dwaane

Siebren Dyk
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Qmno Wilts: Wurdenbuk fOr Feer an
Q::mram. WOrterbuch der friesischen
Gegenwartssprache van FOhr unà.
Amrum. Insel Amruml' Verlag Jens
Quedens

It noardfryske dialekt mei noch de
measte sprekkers bat na ek it
tsj okste wurdboek krigen. Qmlo
Wilts fan Ie Nordfriesische WOrterbuchstelie fan Ie Kieler universiteit bat sa'n 18000 feringer
wurden yn in kreas fitsj end boek
byinoar brocht .. Yn in tige helder
skreaun foaropwurd wurde de prinsipen fan it gearstallen dödlik
makke.. lt materiaal is sanmele op
qrün fan rnOnlinge opjeften fan
betû.fte dialektsprekkers, en it
wurdboek is ek yn i t foarste plak
omearre foor de hjoeddeiske fryskprater fan Ie beide oanbelangj ende
eilannen. Neffens Wilts kin it
dërcm mei de oantsjutting fan Ie
granmatikale kategory en mei de
(h.eechdtltske) oersettingfbetsjuttingsanskriuwing koart cm Ie boeke,
De brüker kant fit i t alfabetysk
ynrjochte wurdboek ynformaasj e te
witten oer de krekte stavering,
ynrlirekt oer de fitspraak (de stavering is f ierhinne fonologysk ) r
dialektyske farianten en eigenaardichheden, de byhearrende lidwurden,
meartalsfoarms, ünregelrnj ittige
tiidwurdbügings en fansels de
betsjutting. Utgongspunt is de
taal fan 60 oant 8D-j ierrigen, mar
bewust binne moderne beqr ipen as
28

terorisem ek meinaam, "'UIl nicht
das B ild e iner abgeschiedenen
dörflichen Idylle zu zeichnen"
(s e IX).
(00)

Jarich Hoekstra: 'Verb seoond' en
de III!perativus Pro Infinitivo'
in het Fries. Th: TABU 17 (1987),
nr 3, 96-121
De

lPI-konstruksje

is

grif

it

meast ündersochce syntaktyske
ferskynsel yn it Frysk. Hoekstra
leveret in bydrage oan • e bestudearring dërfan troch yn diskusje
te gean mei Van der Meer (oer it
üntstean fan Ie njonkenskikkende
fariant) en De Haan & Weer::man
(oer de status fan i t tiidwurd yn
Ie IPI).
On mei i t Lêste te begj innen.
Mei De Haan &Weerman nirnt Hoekstra
oan dat it by de lPI cm 'Verb
seecod' giet. De fraach is dan
wat dêr de oansetter fan is. De
Haan & Weerman nimne oan dat dat
it skaatmerk [AGR] is; se geane
derfan fit dat in wiere yrnperatyf
en it tiidWurd yn e lP! [-tensel'
AGR] btrme, Hoekstra nirnt oan dat
in wiere ymperatyf [-tense, AGR]
is, mar it tiidwurd yn "e IPI
[-tense, -AGR] , mei care wurden
in ynfinityf, dy' t op it nivo fan
Ie Fonetyske Foarrn de uterlike
foarrn fan in yrrperatyf oannimt,
mar hirn fierders as in ynfinityf
I

haldt en draacht. Al in ymperatyf
nei de foann, net nei de funksje,
De ferpleatsing fan dy ynfinityf
kin dan net öftwrngen wurde troch
it skaaimerk [AGR], mar neffens
Hoekstra al troch i t kategoriale
skaaimerk [+V] fan in OnOfhinklike
sin, andat in lege INFL it ECP
(Eirpty Category Principle) skeine
BOe.

Foar i t Ontstean fan 'e njonkenskikkend.e fariant nirot Hoekstra,
1 ykas Van der Meer, krnj unksj ereduksje aan, mar dy slacht by him
dan net op wurdfolge (OV + OV - )
CJJ + ~ (=\70», dêr't er goeie
tsj inarguminten foor bybringt, mar
op 'e kategoriale status fan 'e
ferbOne sinnen: [+N] + [+N] - )
[+N] + ~ (=[+V])e
It helder skreaune artikel ropt
noch wol in pear fragen op:
a) kin in ynfinityf op it nivo fan
'e Fonetyske foarm de uterlike
foarm kr ij e fan in ymperatyf?
Op dat nivo ferwachtet men
fonologysk motivearre feroaringen, mar de fonology spilet
hj ir gj in rol. Dit liket rny in
swak stee ta yn 'e r iddenaasj e e
b) Rat i t Frysk wol ymperatyffmrmen? Is 'ymperatyf' in rnorfologysk formele kategory of in
pragmatysken-ien? Hjir sil
earst in antwurd op socht wurde
rnoatte, tinkt rny, ear' t de IPI
goed Ondersocht wurde kin,
c) binne de struktueren (27b) en
( 29 ), mei in dObele CCMP/INFL,
rnooglike struktueren yn it ramt
fan in restriktive X' -teory?
It is spitich dat der nochal wat

printflaters yn it stik sitten
bleaun binne.
(VN)

Foarljochtingsboekjes
Foar de lezersrOnte fan TFr faaks
net fuortend.aliks nijsgj irrich,
mar fanwegen it karmende toeristeseisoen as ynspiraasje foar de
lêstafel faaks dochs wol it signalearj en wurdich is i t üt.karmen
fan trije ötjeften oer it Frysk
dy' tomearre binne foor in grut
publyk. De bekend.ste dërf'an is
grif in nije, troch K. Zondag en
De Gorter op •e hichte fan • e
tiid brochte ferzje fan de provinsjale brosjuere De Friese taaL
It boekje giet benamnen oer it
plak fan it westerlauwerske Frysk
yn it hjoeddeistich maatskiplik
libben. In mear histoarysk perspektyf nirot in troch rrbcrnas steensen gearstald boekj e yn oer de
( Noard ) Friesische Sprache und
friesische Bewegung, yn 1987
ötjOn yn Husun. It flot H~sbere
wurkj e is rynsk yllustrearre,
Onder oaren mei in rnoaie petrettegalerij fan Noardfryske wurdboekmakkers e Al bast te dreech foar
de lêstafel is i t troch de NederLänske ambassade yn Bonn yn syn
searje "Nachbarn" ötjOne Die
Friesen und ihre Sprache. Yn dy
ötjefte fan bast fyftich siden
tige goed yninoar stekkende oersjoggen fan de Fryske midsieuske
skiednis (fan W. Jappe ATherts),
i t Ald- en i t N:ardfrysk (fan B.
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SjOlin) en it Eastfrysk en it
Westerlauwerske Frysk (fan A.
Feitsrna). In aanwinst.
(00)

H.T.J.. Miedema: Fries en Nederlands

inLeeuwarden, Groningen en utrecht.
De Bilt (1987), tltjette yn eigen
behear. Te bestellen troch f2,50
oer te meitsjen op 'e skriuwer syn

gircnCmer 815945
Wichtichste Onderdielen fan dit
boekje fan 72 siden binne in moai
behindige gearfetting fan 'e Fryske
taalskiednis en Miedema syn bib1iografy fan 217 nïmers, Dêmjonken
befettet it in oersjoch fan ie
wichtichste data tlt syn 1ibben en
gegevens oer syn uterter Onderwiispraktyk.
(00)

Mina Borchert, Ritva & Nils Arham-

mar: Wi lear Halunder. HelgolaIldisches
Lehrbuch. Herausgegeben
van Verein zum Wiederaufbau des
frOheren Helgolander l\brdseemuseum
e.V. Helgoland (1987) (= N::>rdfriisk
Institmt, nr. 85)
Ofsjoen fan 'lbeodor Siebs syn al
noai 'bej ierre' boekje oer 'Helger
land. und seine Sprache' (Q.lxhavenHelgoland 1909; Wiesbaden 1968 2 )
wie der e1nliks foor lju dy' t it
Hilgolanner Frysk leare woene of
wat witte woene oer de grarrmatika
fan i t HilgolaIlsk net in gaacllike
p.lb1ikaasj e te besetten. OOr is
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feroaring yn kcmnen mei i t ferskinen fan dit 'Helgolandisches
Lehrbuch'. It boek befettet Lësstikken mei fragen, in koarte
grarrmatika, in haadstik oer stavering en ütspraak en twa wurdlisten (Hilgolansk - OOtsk, DütskHilgolansk). UW! 1ear Ralunder I
is in deeglike, oersichtlike en
didaktysk ferantwurde tltjette,
dêr ' t net allirmich de •sljuchtwei '
Hilgolansklèarder, mar ek frisisten
wiis mei Wêze kinne,
Yn it Hilgolansk opponearj e har
ferskate nijsgjirrige fonologyske
en norfologyske ferskynsels dër ' t
de frisist diskant de Lauwers
nychheid aan sjen silo Ik wiis
al1innich mar efkes op e oergong
i. > ~ yn bygelyks Djooar 'jier'
dy' t men ek fynt yn i t Makkunersk
fan Dirk Lenige en op i t augnint
-er- yn VN-gearsettingen Iykas
Siilerbooat I sylboat' enDjt'1tterkm
'gieter' dat jin it Westerlauwersk
Fryske -ers- yn boartersguod
ensfh. yn it sin bringt.. Yn it
grammatikale part mist men in
stikje oer de syntaksis. sa hie
bygelyks wol efkes wiisd wurde
kinnen op haadwurdynkorporaasj eferskynsels 1ykas yn En Iaalkiiker
tu Futten waaremen 'in stove te
fuotwaannj en' •
(jh)
8

H.T..J. Miedema: 'Friese plaatsnamen, tweetaligheid, brekingen en
andere problemen'. Th: Naamkunde
19 (1987), 104-141
Under boppesteande paraplutitel

bat Miedana trije kWestjes byinoar
broche, Yn in ynliedende paragraaf
besiket er de lezer wat by te
bringen oer de taaThistoaryske
ferbinings tusken de Nederlanske
(en faak Aldfryske) en de Nijfryske
foarmen fan I e Fryske pl.aknanmen,
Yn par. 2 toont er aan dat de
nij fryske brekking en in earderenien
har spoaren neilitten ha yn in
stikmannich hjoeddeiske plak:narrmefoarms as Jiskwert, Jiskenhuzen,
Jinshuzen, De Jinmen, Jirnsum,
Jelsum en Jellum. De beide Lësten
litte in brekJdng sjen fan ~ foar
-ld
-lm -ln en --lso Foar de
-::::::::.I~Lëste c:mjoowing wurdt spitigernOch
gjin Onöfhinklike evidinsje jOn.
De tredde paragraaf wurdt brOkt as
ferdigening tsj in Jarich Hoek.stra
syn yn dit tydskrift utere krityk
op de skriuwer syn Bolswarder namen
in ouàfriese bronnen (sjoch TFr 1
( 1987 ) r 99-102) • It gong en giet
dêrby au de nanmen Hoek.aad, KeQ?€l1S,
Longerhouw en
Grappich is
dat Miederna i t begryp
ankrite oansjoen bat foor geograamkrite (s. 130).
(00)

Us Wurk 36, nr. 3-4 (1987)
Dit nOrner fan Us Wurk set otein
mei in 'diskusj est ik I oer de opset
fan it Midfrysk Wurdboek, skreaun
troch Geart van der Meer ( 'Het
Middel-Fries Woordenboek (stand
van zaken en toek.anstperspektieven)'). AG Bor ferfettet syn 'följeton' oer it betrek.lik foarn.amwurd

yn it Aldfrysk mei 'Relative
markers in the Old West Frisian
Manuscript Jus MuniciPale Frisomm", Yn ' Sake, Sasker en Sint
Licklisgae' besprek.tH.T.J. Miedara
i t kanOf fan 'e nanmen Lykle «
Nykle) en Sake « *8aksgêr).
Geart van der Meer kant j itris
aan it wurd Yn it artikel 'It is
in dregen baas' (de 'bügings'
-(e)n by eigenskipswurden)'. Hy
bringt nij sgj irrige Midfryske
data by en bringt in teory tefoaren
oer it Ontstean fan "e 'emfatyske'
en-otgong. De ütsetter is in stik
fan Karel F. Gildemacher oer
'Wurd en nanme Yn guon 19e- en
ier 20e-ieuske Fryske spraaklearen,
wurdboeken en namnelisten' e
(jh)

H..T.J. Miedema:

'Etymology' .. Yn:
De Porrpeblêden 58, 11 ( 1987 ),
192-193

Miedema skriuwt. yn De Parpeblêden
oer de etyn:ology fan 'e wurden
~ en rij (beide qear te bringen
mei Ingelsk rife
• ~ ferspr aat.' ), sleef (Noarsk sleiv,
Deensk slev) , ~ (Ingelsk
§E22!l), slaai (Ingelsk sledge) en
waai, weike (Ingelsk wedge) ..

A.G.. Oud: Woa' denboek fan ut
Amelands.. Ljoowert (1987), Flyske
Akademy

aan
it

dit wurdboek fan it Arnelansk,
Frysk-Hollanske mingdialekt .
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dat op It .Amelan praat wurdt, is
troch de skriuwer fan 1977 cant en
mei 1987 wurke, yn "e mande mei in
ploech autochtoane Jimelanners. It
is in mänsk boek wurden (rnear as
300 siden) dat ek in list fan
foarnammen en in list fan streeknamnen (+ register en kaart) hefettet. De dialektyske fariaasj e
yn it Ame1ansk, benaIrmen tusken it
easten en it westen, is yn it
wurdboek ferantwurde .. De Amelanner
wurden krije yn it boek in Bbllanske
en in Fryske oersetting/anskriuwing..
Mei i treekarmen fan dizze heskriuwing fan "e PIne1anner wurdfoarrie binne no alle eilandialekten, O:tsein it "Mezlans u op Skylge,
leksikografysk fêstlein.
(jh)

Nils Arhamnar: "ZUID lexikalischen
Ausbau des N:>rdfriesischen van 16 ..
Jahrh1mdert bis zur GegerMart".
Yn: Horst Haider Mmske, Peter von
Polenz, OSkar Reicl1nann & Reiner
Hildebrand.t, Deutscher Wortschatz ..
Lexikologische Studien, Ludwig
Erich 8clInitt ZUID 80. Geburtstag
von se inen Marburger Schölern.
Berlin I New York (1988) I' 687-726
Arharrmar jout yn dit artikel in
oersjuch fan wat der by de ieuwen
lans can "e taaltltbou fan it Noardfrysk dien is op leksikaal mëd, Hy
giet fierders yn Ie pleit foar in

systematysk tltwreidzjen fan "e
ïbardfryske wurdfoarried on de
N::ardfryske dialekten op alle gebieten fan i t maatskiplik libben
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ta in brükber ynstrumint te meitsj en. OOrby ferwyt er de lju fan
Ie N:>rdfriesische 'W'Orterbuchsteile
yn Kiel, benaIrmen Qrmo Wilts, in
wat öfwachtsjende of sels n.egative
halding foor de leksikale trt:bou
fan i t ïbardfrysk oer.
(jh)

A. Dykstra & J .. Reitsna: Onkearwurdboek fan de Fryske taal ..
Ljouwert (1987), Fryske Akademy

It ankea.rwurdboek jout de retrogradearre lerrmalist fan it Frysk
Wurdboek (1984).. Foer foar puzelders, dichters en morfologen 1
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