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IT DEADJEKTIVYSKE EFTERHEAKSEL "-TB" OP 'EN NU BESJOEN'

SiebrenDyk

Fan it Nederlanske suffiks -te, dat substantiven fan adjektiven ollied!, is de
beste beskriuwing noch altiten te finen yn Schullink (1%2). Omdat it Fryske -te
sa't liket net essinsjeel fan syn Nederl3nske wjergader ofwyk!, kin de Fryske
grammatikns tankber op dat standertwurk te sell gean. Likegood binne by Schul
link twa aspekten fan it efterheaksel net echt befredigjend behannele: it sa op it
earste each wat nuveraardige h81den en dragen fan mjitte-oantsjuttings wurdt net
titwurke, en de semantyske yndieling fan -te-derivaten yn it gemel fan 'e deadjek
tivyske substantiven kinne fraachtekens by set wurde. Derom dit stikje.

Hjirilnder haw ik in stikmannich tsjinstelde adjektiven delset:

(1) breed smel
tsjok, dik tin
gmt Iyts
lang koart
swier Iicht

Uteraard ferski1le de beide foar inoarren oor sette wurden yn 'e beide kolommen
yn betsjutting, der binue it op 't lest antonimen foar. Mar ek morfologysk rinne
se net Iykop. It foarste rychje kin nammentlik sUnder beswier suffigearre wurde
mei -te, wylst dat mei it rjochter rychje absltit net wo!: 'smelle, 'tinte, '/ytste,
'I/chlte, 'koartte. Dat is sa op it earste each eigenaardich, ommers in efterheak
sel as -ens lit him sUnder problemen achter alle hjirboppe steande eigenskipswur
deu sette. Hoe kin soks?

At we de adjektiven wat better besjogge, dan faIt op dat se allegearre wat
objektyfs oantsjutte kinne. Klooster (1976,230) neamt sokken dan ek "objektive"
adjektiven, en makket in tsjinstelling mei de "subjektive" Iykas bygelyks prru;h
tich. It skaaimerk fan objektive adjektiveu is dat se ferwize nei eat dat te
mjilten is. By de adjektiven fan (1) soone bygelyks de bekende mjitte·ienheden
"meter" (by gmt ek fjouwerkante of kubike) en "kilo" brilkt wurde kinne. De
ienheden kinne neier mei sifers oantsjut wurde, inunen as Rusiecki (1985,15) hat
dan ek de term IlnUI11erical adjectives".

Schullink (1%2) hat yn syn behanneling fan it Nederl3nske suffiks -te ek wol
yn 'e rekkeu dat sokssawat as mjitberens in faktor is. Hy fiert in Underskift yn
mei "een 'louter maat of graad aanduidende' betekeuis (...) in overeenstemruing
met overeenkomstige betekeuissen van hun ongelede adjectiefcorrelaten" (s. 191).
Spitigemoch wurdt men by him net gewaar dat der Iykas yn (1) objektive
antonimepearen besteane dert mar ien fan 'e beide partners -te-suffigearring
talit. Boppedat soe men graach wilte wolle wat dat "overeenstemming met
overeenkomstige betekeuissen" no krekt ynhaIdt.

Om der achter te kommen moalte we noch ris better nei de beide rychjes fan
(1) sjen. We ha al konkludearre dat it antonimen binne en dat se in mjitbere
eigenskip oanjouwe. Dy mjitberens kin Ofset wurde op in skaal, der't de foar
inoar ocr steande adjektiven elts in (tit)ein fan 'e skaal fertsjintwurdigje. Derby
is maklik yn te sjen dat it rjochter rychje de legere wearden fan sa'n skaa1
beslach!, en it lofter de hegere. It giet hjir tusken twa heakjes wol om ri11ative
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wearden. Fan bygelyks in pUn is net by foarrie te sizzen oft it swier of licht is,
clat binget der mar krekt fan Of wer't jo it oer ha. Om mar ris utwrydske foarbylden
te jaan, is it pUn in gewicht fan in IUsjefersdoaske, dan is de utdruklcing swter
adekwater, hawwe jo it oer in fyts fan in pUn, dan sille jo fanse1s Itcht bIiU<e.

Dochs is it grif net it feit dat it lofter rychje de hege wearden fan 'e skaal
oantsjut, dat suffigearring mei -te moog1ik makket. De adjektiven yn it lofter
rychje ha nammentlik yn beskate konteksten de eigenskip dat se de hiele skaal
bestrike. Se kinoe dan dus ek brfikt wurde yn gefallen der't oars in legewearde
adjektyf op syn plsk weze soe. Ik jou in pear foarbylden:

(2) In hinnefear is dabeld sa swter as ien fan in mosk.
(3) Stok A is heal sa lang as stok B.
(4) Us hUs isfiifmeter breed.
(5) Hoe gmt is jo kwotum?l

Yn sokke gefallen hat it adjektyf syn.hegewearde-eigenskippen ferlem, de tsjinstelling
mei it legewearde-adjektyf is sa te sizzen neutralisearre. Yn 'e literatuer wurdt
praat oer it genearyske of finmarkearre (Giv6n 1970,822; Ljung 1974,74; Rusiecki
1985,13) of it oriintearre (Bierwiseh 1967,9) gebrilk fan it adjektyf. Foar dal
gebrilk wurdt hast algemien allinuich gebrilk makke fan it adjektyf dat de hege
wearde oantsjut. Ferfanging fan de adjektiven yn (2)-(5) tmeh harren antonimen
ut (1) smyt brike, en op 'en best tige markearre risseltaten op. Yn dat leste
gefal bestiet der by de sprekkeral de presupposysje clat in lege wearde yndie
fan tapassing is. Dat men moat ut (6)

(6) It sonken jacht wie 7 meter koart.

opmeitsje dat de uterder derfan fan opfetting is dat it jaeht koart wie, wylst it
lang-wezen ut (7)

(7) It sonken jaeht wie 7 meter lang.

net konkIudearre wurde kin.
It liket der no Op clat allinuieh it finmarkearre gebrilk fan mjitteadjektiven

suffigearring mei -te talit. Men kin dal al ofnimme ut it Iykoprinnen fan 'e
finmooglikheid fan finmarkearre gebrilk en -te-suffigearring by it rjochter rychje
fan (1). It docht ek bliken ut it foarkomme kinoen fan 'e -te-oflieding yn 'e
konteksten fan (2)-(5):

(8) De swierte fan in hinnefear is dftbeld sa gmt as dy fan in mosk.
(9) De Jingte fan stok A is heal sa gmt as dy fan stok B.
(10) De bridle fan Us hUs is fiif meter.
(11) Wat is de gmtte fanjo kwotum?

It blykt ek ut 'e betsjutting fan 'e -te-oflieding sels. Yn bygelyks de bridle fan
Us hUs presupponearret de sprekker net clat syn hUs breed is. Dat leit oars mei
bygelyks de bredens fan Us has. It sufliks -ens liket him just net kombinearje te
litten mei it finmarkearre, mar mei it markearre of polere gebrilk fan it adjektyf.
Der is clan ek giin inkeld beswier om te ptaten oer de smellens fan Us has, it
hUs is dan ek yndie smel. Derfoaroet kin men wet net sizze:

(12) "De bredens fan Us hUs is fiif meter.
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We ha dus no in antwurd krigen op de fragen dy't de tekst fan Schultink (1962)
oprop. De hjir besprutsen -te-ofliedings ha in mjitte-oantsjuttende betsjutting
krekt omdat se riIIatearre binne oan it ilnmarkearre gebrilk fan IUjitte-adjektiven.
Dat de adjektiven dy't in lege wearde fertsjintwurdigje net yn dat gebrilk foarkomme
kinne, ferklearret sadwaande de ilnmooglikens fan· -te-sufligearring fan it rjochter
rychje fan (1).

De lezer soe findertusken opsmite kinne dat der wiswier wol foarbylden te
finen binne fan -te-sufligearrings fan it legewearde-antonym. Ommers, stiet
njonken djipte net undjipte of skolte, njonken wildte net ingte of naute en
njonken hichte net lichte? Yndie, dy foarms besteane, en binne ek kreas yn 'e
wurdboeken opnaam. Dochs soe ik uthiUde wolle dat it giin goede tsjinfoarbyl
den binne. Dy derivaten jouwe nammentlik gjin mjitte aan, mar in konkrete
ferskining fan 'e eigenskip dy't troch it adjektyf oantsjut wnrdt, en binne dermei
foarbylden fan 'e meastfoarkommende betsjutting fan 'e -te-ofliedings. Men soe
yn ,e earste opslach dus sizze kinne, dat we der te krijen ha mei in oarsoartich
-le: in andjipte is 'in itndjip plak', en net in 'Iiljitte fan findjip wezen'; Men kin
dan ek net sizze:

(13) 'It wrak lei op in findjipte fan trije meter.

Om de ofstan fan 'e boaiem ta it wetteroerflak oan te jaan moat perfoarst de
mjitte-oantsjutting djipte brUkt wurde. Undjipte is allinnich mar in findjip plak.
It ferskil is moai te sjen at jo mei alle geweld in ynterpretaasje oan (13) jaan
walle soene. Dat kin nammentlik wol, mar dan sae trije meter in lingte of in
elliptyske oantsjutting foar in oerflakte weze, en dat is in hiel oare diminsje.
Ferfanging fan undjipte troch sfJnbank soe yn dat gefal dan ek itselde effekt ha.

Mei de oflieding fan mjitte-oantsjuttings troch sufligearring mei -te leit it der
oars net botte regehnjittich hinne. Hichte is dus noch kreas ambigu, wat sjen
litten wurde kin oan de mooglikheid fan in sin as (14)

(14) De hichte fan 'e hichte is tsien meter.

Mar fan wurden as grutte, swierte of langte kin ik my slim in polere betsjutting
yntinke. Oarsom komt ek foar: adjektiven dy't wol in neutrale, mjitte-oantsjut
tende betsjutting ha, hawwe dy yn har "te-oflieding net mear. Foarbylden binne
fierte, djoerte en waarmte. Mooglik is hjir de mjitte-ynterpretaasje ut it stee
keard troch konkurrearjende mjitte-oantsjutteude wurden: 6jstfJn, bedrach,
temperatuer, En dan binne der ek noch mjitte.adjektiven dy't hielendal giin -te
sufligearring talitte: 'Iette, 'Oldte. Faaks dat ek hjir wat de neutrale betsjutting
oanbelanget in konkurrearjend wurd yn it paad stien hat: tiid of it hiele tiidoan
tsjuttingssysteem by let, en it feriildere jeld by Old. Dat jeld is no ferfongen
troch it hollannisme leeftyd of troch lildens. Merk tusken twa heakjes op dat it
ek by dat pear sa is dat it legewearde-adjektyf net korrespondearje kin mei de
substantivyske mjitte-oantsjutting.

Underwilens yllnstrearje Us aventoeren mei -le oant no taj tinkt my, moai
dud!ik dat it sufliks uet prodnktyf is. 1k kin wat dat oanbelanget Schultink
(1962,182) en Baayen (1987) meistimme. Dat leit oars oangeande it betinkeu fan
beiden oer de betsjuttingsbydrage2 fan -te. Schultink nimt -te op yn in haadstik
5, "de 'met typisch individualiserende' substantivische correlatenll

, en jont it,
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Iykop mei -heid, in "aanVllllgSbetekenis: '(het) ONGELEED ADJECfIEF zijn'" (s.
180). Baayen neamt, <!at "de betekenisbijdrage van beide woordvormingsregels
(WVRs) (...) nagenoeg hetzelfde (is)".

:Mei Schultink syn rillativearjende opmerking oer it net hielendal wetterticht
wezen fan it Onderskie op 'e achtergri\n,3 leau ik dochs dat men -te it beste by
de yndividualisearjeude ofliedings yndiele kin. Yn 'e terminology fan Dowty eu dy
(1981,146-147), -te-ofliedings binne yndividuele konsepten en -ens-ofliedings binne
ienpleatsige predikaten. H6sIik sein: de essmsje fan in -te-oflieding is dat it in
ding en fan in -ens-oflieding dat it in eigenskip is. De respektyflike parafrazen
'ynstansje fan it adjektyf en 'it adjektyf ~' wize der ek op. It ferskil kin
yllustrearre wurde oan dizze sintsjes:

(15) Ik sjoch de naute.
(16) 'Ik sjoch de nauwens.

De nauwens kin net as los argumint by it trans.tive sjen brfikt wurde omdat it
in eigenskip is dy't oan in term ferbOn wurde moat. Goed is derom bygelyks

(17) Ik sjoch de nauwens fan de Ulekrite,

der't it objekt fan sjen logysk sjoen in proposysje wurden is. Om de ferliking
op 'e spits te driuwen, jou ik nnch de foarbylden (18) en (19), deft allinnich
(18) in sinfolle meidieling is:

(18) Ik sjoch de nlluwens fan 'e naute.
(19) 'Ik sjoch de naute fan 'e nauwens.

Fierders is it sa dat eigenskippen oruaris tydIik binne, wat makket dat (20)
akseptabel is:

(20) De nlluwens fan ... giet wol wer oer.
(21) 'De naute giet wol wer oer.

It foarbyld fan nau is moai ripprissintatyf foar wat by de oare -te-ofliedings te
r"den is. :Men soe se omskrluwe kinne as: 'in ferskining, in gefal, in ynstilnsje
fan it adjektyf. Wat dy ferskining krekt is, wurdt oftwongen troch de semantyk
fan it adjektyf. By nau is naute dudIik in plak, mar men kin ek wol te krijen ha
mei bygelyks in rite (myldte), sitewaasje (drokte) of in sam1ing foarwerpen
(smoarchte).

Foar in slutend bewiis fan myn stelling soene ems alle betsjuttings fan alle
-te-ofliedings bylilns gien wurde moatte. It is dudIik dat dat binnen it koarte
bestek fan dit stikje giin dwaan is. As aselekte stekprove si! ik derom de njoggen
ofliedings by de kop ninnne dy't oant no ta yn 'e earste fill dielen fan it Wurdboek
fan de Fryske Taal (a-jilmysk) behannele binne.4 It foardiel fan dat wurdboek is,
dat der ek sitaten jOn wurde, wat eins wol noadich is, omdat eardere (hiin)wurdboek
makkers wolris in net-yndividualisearjende betsjutting takend hawwe silnder dat
ik der yn it kaartebakmateriaal fan 'e Fryske Akademy fierders bewizen foar fine
kindhaw.5

De njoggen -te-wurden ut 'e earste fill dielen WFT binne bangte, blakte,
breedte, dikte, djipte, djoerte, droechte, drokte en fierte. Derfan jouwe de



It deiidjektivyske ejterheaksel "-te' op 'en nij besjoen 37

dikte

drokte

djpte

breedte

dikte
droechte

ilndersteande betsjuttings neffens my giin inkelde swierrichheid om der in 'ynstan
sje fan it adjektyl' yn te sjen (de nfimers binne dy fan 'e WFf-skiften):

blakte windstilte.
breedte 2. blllUl (van een stof).

4. afsland van een p1a;lts op aarde tot de evenaar.
5. uitgestrektbeid, wijdte.
3. opzwelling.
1. (...); periode van droogte.
2. plaats waar men beschut is tegen de regen.
3. ondiepte.
4. plaats waar geen water staat.
1. (overvloed van) bezigheden.
2. omstandigheid dat er veeI Idandizie, vertier, verkeer enz. is.
3. rumoerige opwinding; (onnodige) beweeglijkheid; ophef, omhaal,

omslag.
4. moeite die men zich getroost; (over)last die men ondervindt.
5. ruzie, twist.

fierte 2. verwijderd tijdstip, zowel eerder aIs later.

De ilntbrekkende wurden of skiften sille we krekter besjen moatte om ut te
finen oft him der ek Iikegoed in ynstansjearjende betsjutting opponearret:

bangte kriget de betsjutting mee 'bangheid, vrees, angst'. Yn 'e beide sitaten
soe de njonkenfoarm bangtme mei skik ferfongen wurde kinne troch
bangens, De ripprissintativiteit fan 'e sitaten moat men Iykwols by
foarried in skalk each op hawwe, omdat se fan 1829 en 1830 binne, ut
'e tiid dus dat der bynannnen troch de Gysbert-neifolgers wolris wat
ilngebrilldik mei it Frysk omsprongen waard. Lettere sitaten wurde ek
net jiln; sels ken ik it wurd net.
Betsjutting 1 is de wat apart steande mjitte-oantsjutting ('afmeting
van iets loodrecht op de lengte of de hoogte"). Flerders soe skift 3
in net-yndividuele kant utwize kinne ("het breed-zijn, breedheid,
omvang"), mar dat wurdt net stipe troch it ienuichste sitaat (in poeem):
"JelIe syn jongwiif wurdt njonkenIytsen gans in breedte (in hiele
breedte)", wat Iikemoch 'grou frommes' betsjut. Ferfanging troch
bredens soe hjir net kinne.
Skift 2 is wer in mjitteoantsjutting. Skift 1 ("het dik-zijn, omvangrijk
zijn") wiist op in net-yndividualisearjende betsjutting, mar it (ienuichste!)
sitaat fan S.K Feitsma: "Hy dijde d'r oars goed fen, howol it wier giin
gesoune dikte", sil hjir dochs yndividuaIisearjend opfette wurde moatte.
It brilken fan it ilnbeskate lidwurd gjin (= net in) wiist der ek op.
De beide skiften (1. "ten opzichte van mimte, geluid Ideur' en 2. "in
met materiele zin") kin men op harsels neat mei, en le-zen as presi-
searrings fan 'e aigemiene oersetting "diepte" noch net folIe mear. By
de sitaten sit wer de wat apart steande mjitteoantsjutting. In pear
sitaten soene net-yndividuaIisearjend ynterpretearre wurde kinne, oare
perfoarst net.
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djoerte As betsjntting jout it WFf hjir allinnich mar de Holliinske oersetting
lIduurte". Allinnich yn. "de djfirte fen 'e ierappels" is ferfanging trach
djoerens mooglik.

droechle It wurdboek jout by betsjutting 1 ek nog "het droog-zijn", mar dat
wurdt by de sitaten uet stipe troch in ferfangingsmooglikheid mei droegens.

fierte Skift 1 kriget de betsjutting "verwijderdheid" mei. Ut de sitateu
docht bJiken dat dat as 'fier pIal<' ynterpretearre wurde moat. De
measte sitatenbinne trouwens yn it meartal, en net ien stiet ferfan
ging mei fierens ta.

By alle ferskaat oan betsjutting kinne wy, tink! my, ut dizze Iytse utstalling
woI leare dat de betsjuttingsbydrage fan it efterheakseI oer it ginneraal yndie
sokssawat as 'ynstiinsje fan it adjektyf is. Der binne in pear twifeIgefallen, en
yndie ek in pear sitaten dy't jo net~yndividualisearjend ynterpretearje kinne. Dy
sitaten lizze gauris yn 'e literere sfear, en foar it neist hat Schullink sokssawat
yndertiid ek op 'e doele brocht doelt er as llaanvangsbetekenis van -te-formaties
(...) '(het) ONGELEED ADJEcrrEF zijn'" oanmurk (s.180), krekt as by de for
maasje op -heid (s.162). Schultink wiist oars sels ek aI op it literere karakter
(s.182) fan 'e measte fan syn oanhellings (benammen Couperus spilet net swak
by), en op it tingewoane derfan (s.193), de measten Iykje my yndie tige markear
re te wezen. Foarbylden binne schrielte, stevigte, stiekemte, ensfh.

In fraach dy't ik noch lizze litten haw, is, oft de -Ie-ofliedings fan 'e mjitte
adjektiven ek binnen it troch my ilnderstelde semantyske ferskil mei -ens/-heid
derivaten falle. Soene de mjitte-oantsjuttings ek opfette wurde kinne as yn
dividueel konsept, binne it ek 'ynstiinsjes fan it mjitte-adjektyf'? My linkt dat
yndie it gefal te wezen, aI Ieit it loo der grif minder heIder hinne as by de oare
-Ie.derivaten. Mar dochs hawwe de mjitte-oantsjuttings wat yndividualisearjends,
wat him alle moarnen op 'e radio mei de pluralisearring "de waterhoogten van
hedenochtend' yllllStrearje lit. De mjitte-oantsjuttings kinne boppedat as keal
argmuint foarkomme, en se misse it tydlike:

'e oare
thUs as

essillSjeel fan
oare kategory

(22) Ik nim de hichte, skriuw do de bridte op.
(23) 'De hichte giet wol wer oer.

Neffens my ilnderskiede de mjittenomina har dus net
ofliedings op -le. Dermei hearre de -Ie-derivaten yn in
ofliedings op -ens of -heid.

De sitewaasje liket wol wat wei te hawwen fan 'e ferhaIding yn it Ingelsk
tllSken -ness en "ity. Fan dat Ieste sufliks merkt Aronoff (1976,38) op dat de
dermei faarme ofliedings minder koherint binne. llThere are also sometimes other
readings: technical senses, concrete nouns, count nouns. Finally, nOuns of this
class appear more readily in idiomatic contexts". De utstalling fan wurdboek
betsjuttings hjirfoar hat, linkt my, wol sjen litten dat dy tindins by -Ie-oflie
dings der ek dudlik is. Foar it idiomatyske gebrfik ferwiis ik de lezer nei it
WFf-artikel fierte en yn it algemien nei de kontekst yn 'e Adj.•le, der't guon
-Ie-ofliedings eins allinnich mar yn foarkomme kinne. De tendins ta 'semantic
drift" fan -ity skriuwt Aronoff ta oan 'e ilnproduktivens fan dat suffiks. Foar it
Fryske en Nederliinske -le, dat ek in sletten klasse ofliedings foarmet, sil de
ferkIearring wol net oars weze.
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Noaten:
• Tank oan Jarich Roekstra foar it bepraten fan in eardere ferzje.
1. Sjoch Dyk (1988) foar beheinings op befreging mei hoe, en derfan oftaat

prefigearring mei witte-.
2. Dizze term is grif wat problematysk foar in iinprodnktyf affiks, der't fan

oannommen wurde mei dat it net in eigen yngong yn it leksikon hat, mar
foar it gemak si! ik der yn it kommende aJ gebrilk fan meitsje.

3. Foarbylden binne genearysk gebrilk fan in fierders yndividueel substantyf
("Een Dwtser houdt van worst", s. 198) en twa yndividualisearjende betsjuttings
dy't -heid-ofliedings SOIDS ha kinue: as utering (domheid) en as persoan
(schoonheid). By de -heid-ofliedings is dat lykwols mar in lytse iinderkategory,
alle -heid-ofliedings ha in "aanvangs-betekeuis" "'(het) ONGELEED ADJECTIEF
zijn'" (Schultink 1962, 166).

4. Even der fan titgeand dat Dykstra & Reitsma (1987) harren earslingswurdboek
foar it WFT ek in folsleine dekking jout, wat yn werklikheid uteraard net it
gefal is. Foar de stekprove is dat lykwols net fan belang.

5. In foarbyld is bygelyks kromte, der't Friesch Woordenboek (1900-1911) en
Frysk Wurdboek (1984) in betsjntting 'kromheid' oan meijiin ha.

Bibliografy:
Aronoff, M. (1976). Word formation in generative grommar. Cambridge, Mass.
Baayen, H. (1986). Types, tokens en de (im)productiviteit van het suffix -TE.

Yn: G.E. Booij en dy (red.). Jaarboek 1986 Cotpusgebaseerde Woordana
lyse. Amsterdam, Vrije Uwversiteit, Vakgroep Taalkunde. 11-20.

Bierwisch, M. (1967). Some semantic universals of German adjectiva1s. Founda
tions ofLanguage 3. 1-36.

Dyk, S. (1988). Oer it foarheaksel witte- (withoe-) en syn syntaktysk komOf. Yn:
S. Dyk & G. de Raan (red.). Wurdfoorried en wurdgrommatika. Ljouwert:
Fryske Akademy. 21-44.

Dykstra, A., Reitsma. J. (1987). Omkeorwurdboek fan de Fryske Taal. Ljouwert:
Fryske Akademy.

Dowty, DR. en dy (1981). Introduction to montague semantics. Dordrecht ensfh.
Friesch Woordenboek (1900-1911). Leeuwarden.
Frysk Wurdboek (1984). Frysk - Neder13nsk. Ljouwert.
Giv6n, T. (1970). Notes on the semantic structure of English adjectives. Language

46. 816-837.
Kiooster, W.G. (1976). Adjectieven, neutraliteit en comparatieven. Yn: G. Koe

foed, A. Evers (red.) Lijnen van taaltheoretisch ondenoek. Gronmgen.
229-259.

Ljung, M. (1974). Some remarks on antonymy. Language 50. 74-88.
Rusiecki, J. (1985). Adjectives and comparison. A semantic study. LondonINew

York.
Schultink, H. (1962). De moifologisehe valentie van het ongelede adjeetief in

modem Nederlands. diss. R.U. Leien.
WFT = Woordenboek der Friese TaaI/ Wurdboek fan de Fryske TaaI. LjouwertJ

Leeuwarden (1984-...).




