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O. Ynliedend

Yn it Frysk binne der ûnderskate mooglikheden om in ferbum om te
foarmjen ta in nominale kategory. Dat kin mei it foarheakse1 ge-, it efter
heakse1-ing en mei bgl. it ûnproduktive efterheaksel-st. Sjoeh de neikam
mende foarbylden:

(1) a. de jonge1ju sjonge populêre ferskes
b. it gesjong fan populêre ferskes traeh de jange1ju

(2) a. de faarsitter biedt de skriuwer it earste eksimplaar oan
b. de aanbieding fan it earste eksimplaar aan de skriuwer traeh

de foarsitter
e. de oanbieding troeh de faarsitter fan it earste eksimplaar aan

de skriuwer
d. de oanbieding fan it earste eksimplaar troeh de foarsitter aan

de skriuwer
e. de oanbieding aan de skriuwer traeh de foarsitter fan it earste

eksimplaar
(3) a. Jan komt

b. de komst fan Jan
e. Jan syn komst

De tiidwurden en de nominalisearre wjergader derfan binne dese1de tema
tyske rollen mei ferbûn, al wurde dy ferskillend realisearre. Yn 'e a
faarbylden yn 'e foarm fan in keale NP (nominale konstituint), yn 'e oa
ren as in PP (ferhàldingswurdkonstituint), mei de ferhàldingswurdenfan,
oan en troch. Yn it fierdere sil ik aan it slaeh nominalisearring yn (1) - (3)
giin omtinken mear jaan. It giet my yn dit stik om dy fan it slaeh yn
(4) en (5):

(4) a. de foarsitter biedt de skriuwer it earste eksimplaar oan
b. it oanbieden fan it earste eksimplaar aan de skriuwer troeh de

foarsitter
e. it oanbieden aan de skriuwer fan it earste eksimplaar troeh de

foarsitter
d. it oanbieden traeh de faarsitter fan it earste eksimplaar aan de

skriuwer
e. it oanbieden fan it earste eksimplaar traeh de faarsitter aan de

skriuwer
f. it aanbieden aan de skriuwer traeh de faarsitter fan it earste

eksimplaar
(5) a. de faarsitter biedt de skriuwer it earste eksimplaar aan

b. de skriuwer it earste eksimplaar oanbiede (is maai wurk)



Yn Van Haaften et al. (1985) wurde dy twa typen nominale ynfinityf ek ûn
derskaat foar it Hollánsk, sûnder dat dat oan 'e foarm fan 'e ynfinityf seIs
sjen litten wurde koe. It aardige oan it Frysk is no dat dêr de ynfinitiven
neffens de foarm net gelyk binne: de iene giet ut op -(j)en, de oare op -(j)e.
Tenei sil ik se as ynf-e en as ynf-en beneame.
Yn 'e grammatika's fan it (Nij)frysk is altyd ynsjoen en opmurken dat ynf-e
(mear) ferbaal is en ynf-en (mear) nominaal. It is krekt as is dy -n it uterlike
merkteken fan dat nominale.

Yn dit stik wol ik earst yngean op 'bewizen' foar it nominale aard fan
ynf-en en dan besjen oft der ferskillen yn óflieding binne tusken ynf-en en
ynf-e. Dêrnei wol ik besjen wat de distribusje fan 'e beide ynfinitiven is en
hoe't dy gearhinget mei de kategoriale status derfan. Dan wol ik neigean
watfoar struktuer oft oan 'e ynfinitiven tawiisd wurde kin en wat de gefol
gen dêrfan binne foar de realisearring fan it eksterne argumint. Mei twa
problemen wurdt ófsletten.

Ik nim yn dit stik in leksikalistysk stánpunt yn, wat ynháldt dat ik in
strange skieding oannim tusken wurd- en wurdgroepsfoarming. Dêr haw
ik twa reden foar: yn 't foarste plak is dat model my it fertroudst en bin ik
dus it bêste op 'e hichte fan 'e regels en prinsipen derfan; yn 't oarde plak is
it, tinkt my, metodologysk in goed ding en begjin yn in beskaat model te
wurkjen en besykje om dat sa konsekwint mooglik te dwaan. Dan komt
men fansels oan 'e grinzen. Yn dit stik is dat net oars.

1. 'Bewizen' foar it nominale aard fan ynf-en

Yn it foarste plak kin ynf-en in lidwurd (it ofin) ofin dêrmei lyk te slaan ele
mint, in spesifisearder, by him hawwe; dat is in typysk nominale mooglik

. heid dy't tiidwurden net hawwe.
Yn it oarde plak komt ynf-en as predikaatsnomen foar:

(6) a. it wurdt bargebiten/*bargebite
b. it is altyd oppassen/*oppasse mei him
c. it bliuwt ófwachtsjen/*ófwachtsje

Yn it tredde plak kin ynf-en yn posysjes foarkomme, dêr't inkel in nomen
stean kin; ik doel op it komplemint fan wurden dy't mjitte en soarte oan
jouwe (7a-e) en op beheinde bysettingen (7f):

(7) a. it is in oere fytsen/*fytse nei Ljouwert
b. der is in soad ófwaskjen/*ófwaskje
c. se kamen gauris byinoar foar in potsje skaken/*skake
d. dat is in soarte tinken/*tinke dêr't ik neat fan hawwe moat
e. in dreech eintsje lêzen/*lêze wie dat
f. it ûnderdiel staverjen/*staverje is net sa populêr



Yn it fjirde plak kin ynf-en modifisearre wurde troch in eigenskipswurd,
lykas yn:

(8) a. it wrede ferstjerren
b. it grime razen
c. it moaie boartsjen

Dat is alwer in nominale mooglikheid.

2. FerskiHen yn öflieding tusken ynf-e en ynf-en

Ik soe lithàlde wolle dat it by ynf-e om in fleksje-e giet en by ynf-en om in
ófliedings-en. Fleksje feroaret nammentlik de kategory fan it wurd dêr't it
op wurket net, mar past dat neffens de foarm oan; by óflieding kin de kate
gory al feroarje. It is dlidlik dat ynf-e suver ferbaal is en dat ynf-en nomi
nale eigenskippen hat en dus net ferbaal (mear) wêze kin. Yn ynf-en be
skiedt -(j)en dan, as kategoriaal haad, de kar fan it lidwurd en de katego
riale status fan 'e óflieding.

Derivaasje hat lykswols net inkeI ynfloed op 'e kategory fan it grûn- .
wurd, yn dit gefal in ferbum, mar kin it ek op 'e san. theta-grid hawwe. Yn
dy theta-grid binne de tematyske rollen opslein dy't mei it tiidwurd ferbûn
binne. It sil klearrichheid hawwe dat -(j)en dy theta-grid fan it tiidwurd net
feroaret. At in tiidwurd bgl. mei in tema- en in agensrol ferbûn is, dan
komme dy werom yn ynf-en, lykas ek yn 'e haadwurden op ing (sj. (2)),1 Jo
soenen sizze kinne dat -(j)en inkel en allinnich it tiidwurd werkatego
risearret.

In affiks is in haad dat syn kategoriale eigenskippen nei boppen ta per
kolearret. Neffens Roeper (1987) binne der, wat de tematyske rollen oan
giet, trije soarten affiksen: a) affiksen mei deselde tematyske rollen as it
tiidwurd; b) affiksen sûnder tematyske rollen; c) affiksen mei tematyske
rollen, oars as dy fan it tiidwurd. It efterheaksel-(j)en soe dan in affiks sûn
der eigen tematyske rollen wêze. Fierders nimt Roeper oan dat de theta
grid 'begjint' op 'e nije kategoriale knoop dy't it affiks kreëarret, dat m.o.w.
de grid perkolearret, tagelyk mei de kategoriale eigenskippen. In fan it tiid
wurd (in boek) keapje óflate ynf-en soenen wy ynearsten sa foarstelle
kinne:
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Op 'e kategoriale status fan X kom ik noch werom.

Roeper stelt ut dat de ynformaasje fan tiidwurd en affiks perkolearret
nei in XLknoop, mear sentinsjeel as XO, dy't tsjinst docht as in "'thematic
bridge' for the expression of thematic roles". Guon affiksen soenen mar
oan it XO -nivo ta perkolearje, wat gefolgen hat foar it tematyske berik. De
kompleminten moatte ntl. c-kommandearre wurde troch de grid, wol dy se
identifisearje kinne. It is foar my de fraach oft krekt dat nivo oannommen
wurde moat en oft de grid net oan xmax ta perkolearret (sj. fierderop). Roe
per syn idee fan 'e trije soarten affiksen en fan perkolaasje nim ik yn be
gjinsel oer, omdat it my skoan te brûken taliket foar in analyze fan
ynf-en.

Oant no ta haw ik it inkel hàn oer ynf-en sûnder kompleminten, de sa
neamde keale ynfinityf. Yn (9) stiet it komplemint (fan) boeken, derby, mar
dat kin likegoed weilitten wurde. It liket derop dat ynf-en keal foarkomme
kin, omdat de tematyske rollen troch it affiks -(j)en 'urven' binne en dan
meiperkolearje. Dy tematyske grid kin in tematyske PP of NP mooglik
meitsje2; mar omdat dy opsjoneel binne, kinne de tematyske rollen by ynf
en ek ymplisyt bliuwe. Dat de arguminten efter ynf-en syntaktysk troch de
wei fan pP's en net as keale NP's realisearre wurde (moatte) - lykas wan
near't se derfoar steane -, hinget hjirmei gear dat ynf-en gjin kasus nei
rjochts tawiist (sjoch ek fierderop).



3. De distribusje fan ynf-e en ynf-en

Ditoersjoch is basearre op datyn Van Haaften et al. (1985). Wêr kinneynf-e
en ynf-el1 allgearre foarkomme:

A. de subjektsposysje yn in finite sin
(10) a. Jan seit dat [smoken/smoke] moai wurk is.

b. Jan seit dat [op syn tiid in grouwe segaar smoke/*smoken] moai
mIrk is

c. >!<Jan seit dat fit} moai wurk is [smoken/smoke]
d. >!<Jan seit dat fit} moai wurk is [op syn tiid in grouwe segaar

smoke]
e. Jan seit dat [it smoken fan in grauwe segaar] moai wurk is
f. >!<Jan seit dat fit} moai wurk is [it smoken fan in grouwe segaar]

B. de subjektposysje yn in small clause
(11) a. Jan fynt [smaken/*smoke] wol aardich3

b. Jan fynt [op syn tiid in grouwe segaar smoke/*smoken] wol
aardich

c. >!<Jan fynt fit} wol aardich [smoken]
d. *Jan fynt fit} wol aardich [op syn tiid in grouwe segaar smoke]
e. Jan fynt [it smoken fan in grouwe segaar] wol aardich
f. *Jan fynt fit} wol aardich [it smoken fan in grouwe segaar]

C. de objektsposysje by in tiidwurd
(12) a. dat Jan [smoken/*smoke] wol wurdearret3

b. dat Jan [op syn tiid in grouwe segaar smoke/*smoken] wol
wurdearret.

c. *dat Jan fit} wol wurdearret [smoken]
d. *dat Jan fit} wol wurdearret [op syn tiid in grouwe segaar

smoken]
e. dat Jan [it smoken fan in grouwe segaar] wol wurdearret
f. *dat Jan fit} wol wurdearret [it smoken fan in grouwe segaar]

D. de objektsposysje by in adjektyf ('oarsaaklik foarwerp')
(13) a. Jan is [smoken/*smoke] sa sêd as grót3

b. Jan is [alle dagen in grouwe segaar smoke/*smoken] sa sêd as
grót

c. *Jan is fit} sa sêd as grót [smoken]
d. *Jan is fit} sa sêd as grót [alle dagen in grouwe segaar smoke]
e. Jan is [it smoken fan grouwe segaren] sa sêd as grót
f. *Jan is fit} sa sêd as grót [it smoken fan grouwe segaren]

t::t::



E. de objektsposysje by in fêst ferhäldingswurd ('ferhäldingswurdfoar
werp')

(14) a. Jan mei wol oer [smoken/*smokep
b. Jan mei wol oer [op syn tiid in grouwe segaar smoke/*smoken]
c. [smoken/smoke] mei Jan wol oer
d. [op syn tiid in grouwe segaar smoke/*smoken] mei Jan wol oer
e. Jan mei wol oer [it smoken fan grouwe segaren]

F. de objektsposysje by in net-fêst ferhäldingswurd ('bywurdlike bepa
ling')

(15) a. mei [smoken/*smoke] falst wol Op3
b. [smoken/smoke] falst wol mei op
c. mei [alle dagen in grouwe segaar smoke/*smoken] falst wol op
d. [alle dagen in grouwe segaar smoke/*smoken] falst wol mei op
e. mei [it smoken fan grouwe segaren] falst wol op

Oan (10)-(15) docht bliken dat de twa typen nominale ynfinityfyn in NP
posysje foarkomme moatte of oars sein: se meie net yn in net-NP-posysje
foarkomme.

Yn dy gefallen dat de nominale ynfinityfyn 't foar oankundige ofwer
helle wurdt troch it (of der), kin er bûten dy NP-posysje foarkomme. Van
Haaften et al. (1985) en De Haan (1986) hawwe der al op wiisd dat dy sa
neamde 'dislokaasje' in gefal op himsels is en hjir net as argumint faar in
6flieding mei ekstraposysje brûkt wurde mei. Foar de nominale ynfinityf
maat dan altyd in swier komma-skoft komme (sjoch ek (21».

Yn 'e regel wurdefinite sinnen en om te plus ynfinityf-sinnen ut 'e basis
posysje lofts fan it tiidwurd wei nei rjochts ekstraponearre. Dat liket my
ferplichte te wêzen. Ekstraposysje by in nominale ynfinityf is net mooglik,
likemin as by in 'reguliere' NP. Dêrom kin men sizze dat de nominale ynfi
nityf him nei bûten ut as in NP häldt en draacht, sjoch De Haan
(1986).

Wêrom maat in finite sin ekstraponearre wurde en in NP net? Stowell
(1981) giet derfan ut dat in sin (S') in tiids-operator hat en dat sa'n tiidsope
rator in folIe proposysje, in subjekt-predikaat-ferbining, brek is om op te
operearjen. In om te plus ynfinityf-sin moat dan in abstrakte tiidsoperator
hawwe.4

In NP hat gjin tiidsoperator. No komt Stowell wat kasustawizing aan
giet ta de neifolgjende generalisaasje:

(16) [-N]-kategoryen CV en P) wize kasus ta5

[+N]-kategoryen (N en A) krije kasus

Hy formulearret dan syn Case-Resistance Principle:

(17) Case may not be assigned to a category bearing a Case-assigning
feature (Stowell (1981:146»



Omdat [+Tense] in kasustawizend feature is by Stowell, mei in kategory
mei [+Tense] net yn in kasusposysje stean (bliuwe). In finite sin hat nef
fens Stowell dizze gearstalling yn features: [+N, -V, + Tense, + Past] en in
NP [+l'J', V, -Tense, ---] en dêrmei ferklearret er dat de earste al ekstrapo
nearre wêze moat, mar de twadde net. Wy moarte der dan, sa't liket, ek fan
utgean dat it spoar dy kasus net trochjaan kin oan in net-NP-posysje, c.q.
in adjuoksjeposysje.

Hoekstra (1984:88) häldt ut dat S [-N, + V] is, at INFL ek [-N, + V] is,
omdat neffens him va en INFL gearrane moarte. Hy komt ta de Unlike Ca
tegory Condition:

(18) At S-structure, no element of [N, BV] may govern a projection of
(1'1, BV] (Hoekstra (1984:85))6

mei Jan wol oer ej

{
[dêrL}

[NP/proL

Van Riemsdijk (1986) komt mei in unlikefeature constraint. Ik soe dizze trije
opsjes ynearsten beskogje wolle as technyske utwurkingen fan ien en it
selde gronidee. It is neffens my sa dat op sa'n foet it ferskil yn distribusje
tusken in S' en in NP op net-ad hoc-wize ferklearre en/of ferantwurde
wurde kin, omdat sokke prinsipen net inkel foar dy twa gefallen oannom
men wurde.

Hjirfoar haw ik al oanjûn dat ynf-en nominaal is; men ferwachtet dan
dat er kasus drage kinne moat. Dat liket sa op it earste each de reden te wê
zen dat er as keale ynfinityf as it komplemint fan in ferhäldingswurd fer
skine moat en dat de keale ynf-e dêr utslerten is, sj. ek De Haan (1984:48),
derfan utgeande dat dy in suver ferbaal haad hat.

At ynf-en en ynf-e lykswols beide yn NP-posysjes foarkomme moatte,
dan soe men winliks ferwachtsje dat de keale nominale ynfinitiven ek de
selde distribusje hienen. Nei in ferhäldingswurd is dat sa net (sj. (14a) en
(15a)) en likemin wannear't de keale nominale ynfinityfyn it direkte berik
fan in oare leksikale kasustawizer is (sj. (I la), (12a) en (13a); sjoch ek
noat 3).

De reden dat ynf-en dêr inkel foarkomme kin, liket yn it prinsipe ûnder
(17) te lizzen. Omdat ynf-e in [-N]-kategory is, mei er gjin kasus drage. Sin
(10a) liket fanditoangeande problematysk te wêzen, omdatynf-e dêr nomi
natyfkasus, tawiisd troch AGR, liket te dragen. It neifolgjende kin opmur
ken wurde: keale ynf-e kin inkel foarkomme op net-leksikaal regearre po
sysjes. d.w.s. it subjektsplak en it topikalisaasjeplak (sjoch (14c) en
(15b)).

Foar dy gefallen kinne wy oannimme dat ynf-e yn in basisgenerearre
loftsdiskolaasjeposysje stiet en in leech pronomen yn Comp-posysje bynt,
dat dêr troch wh-ferpleatsing kommen is; (14c) soe dan dizze struktuer oan
jûn wurde kinne:

(19) {smoken}
smoke

(cf. De Haan (1984:48))



Men soe dan ferwachtsje dat bgl. (12a) ek in dûbele fariant mei foarop
pleatste ynf-e en ynf-en hat. Dat liket ek ut te kommen:

(20) {smoken} [dat/proJ kin Jan wol ei wurdearje
smoke

Men ferwachtet dan dat ynf-e en ynf-en ek njonkeninoar foarkomme
kinne yn 'e rjochtsdislokaasjeposysje, in net-kasusposysje. En dat liket ek
ut te kommen:

(21) a. dat Jan [smoken/*smoke] wol wurdearret
b. dat Jan it wol wurdearret, [smoken/smoke]

Likegoed ferwachtet men dat yn passive sinnen ynf-e en ynf-en allebeide
ûnderlizzend foarkomme kinne, omdat se dan yn in posysje steane dêr't
gjin kasus oan tawiisd wurdt en nei in nominatyfkasusposysje
ferpleatst wurde:

(22) a. dat Jan [smoken/*smoke] aardich fynt
b. [smoken/smoket wurdt troch Jan ti aardich fûn
c. dat Jan [smoken/*smoke] wol wurdearret
d. [smoken/smokeL wurdt troch Jan wol ti wurdearre7

It moat dan sa wol wêze dat nominatyfkasus in oar slach kasus is as
objektyf- en datyfkasus, omdat it it haad net berikke kinne hoecht, sa't te
sjen is oan ynf-e. Dat moat dan wol gearhingje mei de net-Ieksikale kate
gory dy't it tawiist. It is krekt as is dizze kasus 'minder sterk' en 'giet er min
der djip', is er mear 'oerflakkich', basearre op 'e kongruinsje tusken AGR,
finyt tiidwurd en de subjekts-NP. Bennis (1986:150) seit: "it seems to be
clear that agreement in Dutch is determined by Case only. Ifthere is a no
minative NP in the sentence it agrees with the finite verb". En Borer (1986)
seit dat in NP dy't net mei it finite tiidwurd kongruearret gjin nominatyfka
sus drage kin.

De gefallen (19), (20) en (21) wurde no problematysk, liket it. At de lofts
en rjochtsdislokaasjeposysje net-regearre en dus net-kasusposysjes binne,
hoe kin ynf-en dêr dan stean (bliuwe) en it kasusfilter net skeine, dat easket
dat elke leksikale NP (abstrakte) kasus hawwe moat? At wy oannimme dat
it kasusfilter aninne mar wat te sizzen hat oer NP's yn regearre posysjes,
dan is der gjin probleem en kin ynf-en, lykop mei oare leksikale NP's, op 'e
dislokaasjeposysje stean.

Lichtwol kin dizze eigenskip fan ynf-en ek yn ferbán brocht wurde mei
de kategoriale status derfan. Fierderop hoopje ik oannimlik te meitsjen dat
ynf-en [[+N] [+Vl] is, tage1yk in neutralisearre nomen en ferbum. Op grûn
fan [+N] moat it kasus tawiisd krije, op grûn fan [+V] moat it kasus tawize.
Neffens it prinsipe ûnder (17) kin ien en deselde kategory nea beide eigen
skippen tagelyk hawwe. Ynf-en wynt him dêrom foar it kasusfilterwei, wat
fan dy gefolgen is dat eryn alle regearre NP-po~ysjes foarkomme kin, sjoch



(1 la), (l2a), (Ba), (14a) en (15a). Dy twa mooglike ferklearringen soenen
inoar moai oanfolje kinne. De ferklearring hjirfoar oer it nominale haad,
dat kasus drage moat, giet dan fansels net (mear) op.

aan in sin as (11b) is te sjen dat ynf-e al foarkomme kin op in leksikaal
regearre plak, sagau't der leksikale objekten en bepalingen by steane. Ynf
en is dal1 utsletten of it lidwurd it moat der by. Inkel de keale ynf-en mei
sûnder lidwurd foarkomme; at der kompleminten ofbepalingen by steane,
kin dat net mear. Dat suggerearret in beskate korrelaasje tusken lidwurd en
komple11linten/bepalingen. Foar dizze twa ferskynsels haw ik gjin goede
ferklearring; ik gean der hjir fierders net op yn.

4. De ynterne struktuer fan ynf-e

Ynf-e hat in ferbaal haad. Dan ferwachtet men dat de tematyske rollen op
in ferbale wize yn grammatikale relaasjes utdrukt wurde kinne, d.w.s. as
keale NF's lofts fan it haad. Foar it tema- en it doel-argumint kin ik dat, om
'e romte, net sjen litte. Ik woe besjen hoe't it agens-argumint stal krijt en wat
us dat sizze kin oer de ynterne struktuer fan ynf-e.

H agens-argumint kin syntaktysk net realisearre wurde as in subjekt
yn 'e foarm fan in keale NP of in troch-PP:

(23) a. *de joarsitter de skriuwer it earste eksimplaar oanbiede
b. *troch de joarsitter de skriuwer it earste eksimplaar oanbiede
C. *de skriuwer it earste eksimplaar oanbiede troch de foarsitter

Yn (23b, c) kin troch dejoarsitter fungearje as in bywurdlike bepaling fan
middel; de sinnen binne dan grammatikaal. It giet derom dat de agens-rol
net troch in leksikaal subjekt utdrukt wurde kin.

My tinkt, dat kin ferklearre wurde mei it kasusfilter. Omdat ynf-e in yn
finite foarm is, kin der gjin kongruinsje mei it subjekt wêze en kin oan 'e
subjektsposysje gjin nominatyfkasus tawiisd wurde. Sin (23b, c) soe dan
grammatikaal wêze moatte, omdat de joarsitter dêr kasus krijt fan troch.
Mar, tiidwurden identifisearje har arguminten kwa tematyske rol net troch
de wei fan preposysjes, oars as haadwurden. Dêrom kin troch de foarsitter
yn (23b, c) net as agens ynterpretearre wurde.

Dochs moat yn ynf-e it agens-argumint der wêze. De iennichste kandi
daat om dat stal te jaan liket my de pronominale anafoar PRO te wêzen,
dy't net regearre wurde mei en gjin kasus drage mei. Dat der in agens
subjekt wêze moat, is te sjen oan:
1. saneamde 'agens oriented' bywu.rden
(24) a. [mei sin de boel bedjerre] liket nearne nei

b. [willemoeds net komme] moat straft wurde
C. [bewust de ofhanneling opkeare] set kwea bloed

PRO krijt syn ynterpretaasje fia kontrole troch in c-komman
dearjende NP; omdatdyderyn 'e sinnen ûnder(24) netis, wurdtit
arbitrêr ynterpretearre as 'de lju', 'de minsken'.
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2. saneamde 'bûne anafoaren'
(25) a. [him earne foar skamje] (dat) hat er noch noait dien

b. [jin alle dagen waskje] is in goed ding
c. [inoar de moaie baantsjes taspylje] liket neame nei
d. [har ris goed fermeitsje] (dêr) hie se sin oan

In bûne anafoar moat bûn wêze yn syn regearjende kategory; PRO
is yn (25) de iennichste kandidaat om te binen.

It hat der alles fan dat de ynf-e in gewoane sin is. Mar dan wurdt it hiel slim
om te ferklearjen wêrom oft er net ekstraponearre wêze moat, lykas in oare
sin (S').

De Haan (1986) wiist derop dat it feit dat der gjin leksikaal subjekt
mooglik is en it missen fan in ûnótbinklike tiidsoantsjutting it oannimlik
meitsje dat ynf-e de kategory INFL net hat, in skaaimerkekompleks mei
ynformaasje oer tiid en kongruinsje. Dat yn ynf-e de komplemintearder
om ek net foarkomme kin, wiist op 'e ófwêzigens fan it hiele Comp/INFL
kompleks.

Stowell (1982) makket oannimlik dat yn it Ingelsk gerunds ek gjin
Comp-posysje hawwe, mar al in sinstruktuer. De 'begrepen' tiid fan in ge
rund wurdt folslein fan bûten ófbeskaat troch dy fan 'e matrikssin; yntern
wurdt fandatoangeande neat fêststeld. Elke sin hat in tiidsoperator; dy is
de Comp-posysje brek op it nivo fan 'e logyske foarm, omdat er dêrut wei
berik hat oer de sin. At in gerund no gjin Comp-posysje hat, kin de tiids
operator ek net funksjonearje en effekt hawwe.

Foar ynf-e soe 'k dy riddenaasje oernimme wolle. Ferlykje de neifolg
jende sinnen:

(26) a. [doe lilk wurde] joech gjin pas
b. [no lilk wurde] jout gjin pas
c. [letter lilk wurde] jout gjin pas
d. *[doe/juster lilk wurde] jout gjin pas
e. dat er doe/juster lilk waard,jout gjin pas

It ferskil tusken (26d) en (26e) is te ferklearjen, meidat de finite sin yn (26e)
àl syn eigen ûnótbinklike tiid hat en ynf-e yn (26d) net. 8

Foar ynf-e kinne dan de neikommende struktueren utsteld wurde:

(27) a. [S' [S ... ynf-el]
b. [S' ... ynf-e]

De Haan (1986) lit sjen dat der neat ut ynf-e wei helle wurde mei, bgl. troch
de wei fan wh-ferpleatsing, wat wiist op in sin sûnder Comp-posysje, dy't
oars as in 'stapstien' foar de ferpleatsing fungearje koe. Omdat ik derfan ut
gean dat yn it Frysk S, en net S', as in binende knoop telt foar subjasinsje,
soe struktuer (27a) foarsizze dat der neat ût ynf-e wei helle wurde kin, om-



dat dêrby twa binende knopen, twa S'en, yn ien kear passearre wurde
moasten, wat it subjasinsjeprinsipe ferbiedt.

Mar, wêrom hat ynf-e dan net dizze struktuer:

(28) [S. .. ynf-el

At S' der net wie, soe ynf-e net frij mear wêze fan regearjen fan bûten of - S'
is in absolute barriêre foar regearjen - en soe PRO, ûnder de standertas
sumpsjes, net ferskine meie, en dy binne wy àl nedich. No soe pro (lytse
pro), dy't àl kasus drage kin, itwurk fan PRO ek dwaan kinne. Mar, dan kin
men wer net ferklearje wêrom oft der njonken pro net in leksikaal subjekt
ferskine kin. Dêrom bliuw ik ynearsten by struktuer (27a).

Ik nim dan oan dat ynf-e in 'mankearre' sin is, ntl. ien sûnder Comp/
INFL-posysje, m.o.w. ien sûnder haad.9 Funksjoneel besjoen soe men it
missen fan Comp/INFL as in earste stap fan it ferbale ofen nei it nominale
ta besjen kinne. Yn ynf-e kinne agreement en tiid, twa typysk ferbale morfo
logyske kategoryen, dan ek net aktualisearre wurde.

5. Ynterne struktuer ynf-en

Wy hawwe yn 1. en 3. al sjoen dat de keale ynf-en, wat de pleatsingsmoog
likheden oangiet, him nei bûten ut nominaal háldt en draacht. Men fer
wachtet dan dat de tematyske rollen op in nominale wize yn grammatikale
relaasjes utdrukt wurde maatte. Dat háldt yn dat 1) de arguminten opsjo
neel binne, omdat alle arguminten by N opsjoneel binne, y.t.t. dy by in fer
bum, Higginbotham (1983:415) en dat 2) de tematyske rollen fan 'e koni
pleminten troch de wei fan preposysjes identifisearre wurde, mei foar
ferskillende rollen yn 'e regel ferskillende preposysjes (idem, 216). En dat
komt ek ut, foar in part. Ik wol no earst wer besjen hoe't de agensrol gram
matikaal stal jûn wurdt en dan wat sizze oer de ynterne struktuer fan ynf
en.

It agens-argumint kin yn 'e foarm fan in troch-PP, infan-PP, in besitlik
foarnamwurd of in nomen yn Je genityf ferskine:

(29) a. *it de foarsitter oanbieden (fan it earste eksimplaar)
b. syn oanbieden (fan it earste eksimplaar)
c. de foarsitter syn oanbieden (fan it earste eksimplaar)
d. it aanbieden fan de foarsitter (gong net sa't afpraat wie)
e. it aanbieden (fan it earste eksimplaar) troch de foarsitter
f it troch de foarsitter oanbieden (fan it earste eksimplaar)
g. it oanbieden troch de foarsitter (fan it earste eksimplaar)

It giet by it agens-argumint om de saneamde eksterne tematyske rol, dy't
syntaktysk net yn it direkte berik fan V, it regeardomein, realisearre wurdt,
mar op it spesifiseardersplak fan V3 (= S). It subjektsplak is ek de iennich-
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ste posysje dy't syn kasus fan in oar plak óf krijt as de tematyske rol. Der
kinne dan ek ûnderskate tematyske rollen mei assosjearre wurde: agens,
tema, experienced (Booij en Van Haaften (1987:423)), wat wer wiist op it
aparte fan nominatyfkasus.

Omdat ynf-en gjin INFL hat, kin der gjin nominatyfkasus ûtdie1d
wurde; defoarsitteryn (29a) kin inkel datyfkasus krije. De iennichste kasus
dy't in NP yn 'e spesifiseardersposysje by in nomen krije kin, is genityfka
sus. Dat sjogge wy dan ek yn (29b, c).10 Omdat de spesifiseardersposysje net
yn it regeardomein fan it haad sit, kin in preposysje de theta-rol net
identifisearje.

Yn in sin kin de agens-rol nea yn it direkte regeardomein fan V reali
searre wurde, omdat de nominatyfkasus, dy't him sichtber meitsje moat,
dêr net tawiisd wurde kin. By ynf-en is dat net oan 'e oarder, omdat de ar
guminten dêr kwa tematyske rol troch de preposysje identifisearre wurde,
dêr't de argumints-NP ek kasus fan krijt. Dan moatte se al yn it regeardo
mein fan it haad sitte. Dat sjogge wy dan ek yn (29d-g). De agens-rol kin
identifisearre wurde troch de preposysje troch en troch de preposysjefan,
mar dan mei der net tagelyk ek noch in tema wêze dat trochfan identifi
searre wurdt. Merk op dat de agens-PP yn in passive sin yn it Frysk ek mei
troch enfan oanjûn wurde kin. It is dus sa dat der by ynf-en net in fêste fer
hàlding is tusken de agens-rol en de syntaktyske realisearring dêrfan. Ik
hawbesocht om oannimlik te meitsjen dat dat komt omdat it hjirby om 'e
eksterne theta-rol giet.

Hjirfoar haw ik opmurken dat de realisearring fan 'e arguminten by in
nominaal haad net ferplichte is, dat dy m.o.w. syntaktysk ûnderdrukt
wurde kin. Dat is by ynf-en ek sa. In sin as

(30) it oanbieden fan it earste eksimplaar (wie in hiel o-heden)

is grammatikaal. Dochs is der dan noch wol in ymplisite agens oanwêzich,
sa't bliken docht oan:

1. saneamde 'agens oriented' bywurden:
(31) a. [it mei sin bedjerren fan de stimming] liket nearne nei

b. [it willemoeds net kommen] moat straft wurde
c. [it bewust opkearen fan de ófhanneling] set kwea bloed

2. saneamde 'bûne anafoaren':
(32) a. [dat jin alle dagen wer waskjen] begjint wolris te ferfe1en

b. [it/syn him ferrykjen op kosten fan in oar] hat er fan gjin
frjemd

c. [it inoar de moaie baantsjes taspyljen] is in skandaal

De fraach is wêr't de anafoaren yn (32) troch bûn wurde. Ik sil derfan ut
gean dat de spesifisearder Û.O. in PRO befettet, yn neifolging fan Roeper
(1987:290 e.f.), al is dy oannimming net sûnder problemen. Sjoch foar kri
tyk op dy opfetting Û.O. Williams (1987).



Besjocht men ithälden en dragen fan ynf-en, dan dochtbliken daterli
kegoed nominale as ferbale eigenskippen hat, wat foar de soartge1ikense
nominale ynfinityfyn it Hollänsk (ntl. dy mei het) ek wiidweidich sjen lit
ten is yn û.o. Dik (1985). Hybesjocht dyynfinityf as in gefal fan in oergong
fan it ferbale nei it nominale ta dy't net foar hûndert persint syn beslach
krijt.

It liket der dus op dat mei ynf-en tagelyk in ferbale en in nominale pro
jeksje realisearre wurde. Yn Van Haaften et al. (1985:76) wurdt foar de Hol
länske het-ynfinityf de neifolgjende struktuer foarslein:

(33)

SPEC [+V +N]max
'I

[+V,+Nr

Sa'n struktuer is wat frjemd, omdat [-V,+ N]max winliks gjin haad hat ofdat
soe de maksimale projeksje dêrûnder wêze moarte, wat op syn minst like
frjemd is; de struktuer is m.o.w. eksosintrysk. Fierders is it net dudlik hoe't
yn (33) [+V, + N] 0 te ûnderskieden is fan in adjektyf, dêr't it wat syntak
tyske features oangiet gelyk oan is.

It giet by ynf-en net om in 'suver' nomen; typysk nominale eigenskip
pen lykas meartal en ferlytsingll hat er net en hy kin ek net yn gearstallin
gen foarkomme. Likemin is der de mooglikheid fan ferbale fleksje. Ik soe
no uthälde wol1e dat it by ynf-en om in kategory giet dy't bestiet ut dizze
features: [[ + V] [+Nl]. It giet om twa 'neutralisearre', net-folsleine, net
suvere kategoryen: [+V] en [+N]. In wier ferbum is [+V,-N], in wier no
men [+N,-V]. Omdat neffens Van Haaften et al. (1985:71) de +-wearde fan
Ven N de rjochting fan regearjen beskiedt (+V regearret nei lofts, + N nei
rjochts) - wat ik foar it Frysk oernim - is dan it feit te ferklearjen dat oan 'e
kompleminten by ynf-en op twadderlei wize stal jûn wurde kin: lofts fan it
haad op in ferbale wize (as NP), rjochts op in nominalen-ien (as PP).

Yn 2. haw ik besocht om oannimlik te meitsjen dat ynf-en fan V óflaat
wurdt troch de wei fan óflieding. Yn (9) haw ik in op Roeper (1987) ba
searre earste utstel foar de struktuer dien, sûnder my noch ut te litten oer de
kategoria1e status. No soe ik dy der by jaan kinne. De struktuer fan ynf-en
soe 'k dan ynearsten sa represintearje wol1e (mei itse1de tiidwurd as foar
byld as dat fan (9)):
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(34)
[[+V][+N]]3

~Th]x

SPEC------ rr~'n' y
~ [[+V][+N]]2

./ ~ [Ag,Th]
1t PRO I xy

Ag

NP

~
fanTh boeken

PP

~
trochAg ûs heit

Yn (34) gean ik ût fan 'e universele hypoteze fan trije (projeksje)nivo's12;
boppedat nim ik oan dat de theta-grid mei perkolearret, lykas de katego
riale ynformaasje, hielendal nei xmax ta.

It grutte gefaar fan sokke riddenaasjes is de sirkelgong dêr't jo yn fer
falIe kinne; op grûn fan 'e observaasje beslute jo (foarearst) ta (34) en (34)
'ferklearret' dan de observaasjes wer. In 'ferklearring' komt dan licht te
gau; observasjoneel doocht itwol, mar ferklearjend is it allegearre net. Om
dat it lykwols om gans, ûnlyksoartige, observaasjes giet, - dy't ik hjir net be
hannelje koe -, stiet (34) mooglik wat sterker. Mar, wat ûnófuinklike evi
dinsje dat sa'n struktuer überhaupt mooglik is, wie net wei. Boppedat is de
teoretyske status fan neutralisearre kategoryen net sa helder, wat makket
dat men (34) net sa goed hifkje kin.

6. Foarsizzingen en problemen

Ik haw yn it foarófgeande in ûtstel dien foar in analyze fan ynf-e as in
'mankearre' sin en fan ynf-en as in leksikaalóf1ate neutralisaasjekategory.
Wy sille no sjen nei twa problemen dêr't oan bliken dwaan sil dat dêr
grutte, suver net oer te kommen, problemen mei anneks binne.

6.1. Passive konsteHaasjes (sj. ek Hoekstra/Wehrmann (1986:262-265))

Besjoch de neifolgjende foarbylden:



(35) a. s1ein wurde (is net noflik)
b. slein wurde troch jins heit (is net noflik)
c. *slein wurden (is net noflik)
d. it slein wurden (is net noflik)
e. it slein wurden troch jins heit (is net noflik)13

1t giet hjir om in passive konstruksje. Karakteristyk dêrfoar is, yn 'e stan
dertanalyze, dat it tiidwurd gjin theta-rol (mear) oan it subjekt tawiist en
gjin kasus oan it objekt (fia de saneamde Burzio-generalisaasje). It subjekt
moat dan, wol it utdrukt wurde kinne, troch it ferhäldingswurdfan/troch
identifisearre wurde yn oparbeidzjen mei it suffiks fan it mulwurd, dat de
eksterne theta-rol absorbearret. It subjekt krijt dan ek kasus fanfan/troch
fansels. It objekt moat nei in kasusposysje ferpleatst wurde. Omdat it parti
sipium gjin tempus utdrukke kin, moat in helptiidwurd de tempus stal
jaan. Sa't te sjen is oan in sin lykas it gers moat meand / it lán sil ferkavele
hoecht dat net perfoarst in foarm fan wurde/wêze te wêzen. Omdat ynf-e
noch ynf-en tempus utdrukke, fetsje ik it foarkommen fan wurde/wurden yn
(35) op as suver en allinnich in oantsjutting fan 'e passive konstellaasje.
Dat is fan dy gefolgen dat der gjin nominatyf-kasus tawiisd wurde kin; in
sin as dejonge slein wurde troch syn heit (is net noflik) is ûngrammatikaal foar .
de grammatikale sin de jonge wurdt slein troch syn heit oer.

Omdat der gjin nominatyf-kasus tawiisd wurde kin, kin PRO ferskine.
In ûnderlizzend leksikaal objekt is ûnmooglik; dat soe ommers ferpleatst
wurde moatte nei in kasusposysje, de subjektsposysje, mar wy hawwe al
sjoen dat nominatyf-kasus net foar hannen is. PRO is hjir dan ek net de
drager fan 'e agens-rol, sjoch (35b), mar fungearret as haad fan in keatling
mei de tematyske rol fan tema. It korrespondearret mei in lege NP yn ob
jektsposysje. De struktuer fan (35a,b) kin skematysk werjûn wurde lykas yn
(36):

(36) lPRO j

L!'h
fNP ~
LIh ~j

v - pass ynf-e
Th

([troch NP~

Wannear't wy it suffiks fan it partisipium as de drager/biner fan 'e agens
rol beskógje, kin (36) 'oanfolle' wurde ta (37):

(37) IPROj f]\Jp e] V - pass ynf-e ( rtroch NPl )]
LIh LIh -.J j Th Ag LAg ~

It tema-argumint moat dan by de passive ynf-e wol in algemiene, ûnbe
skate ynterpretaasje krije.

Oan 'e sinnen (35d,e) soe dan de neikommende skematyske struktuer
jûn wurde kinne:

(38) []et/PROj WP ~ V - pass ynf-en ( Itroch NPl )l
Th Th -.J i Th Ag ThAg LAg J J
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In die1struktuer foar de kombinaasje 'V-pass ynf-en' kin der sa utsjen:

(39)

[[+v][+NJr
[ ]yz

~
wurd -en

[+V,-N] [[+V][+NJP
[ ]y [ ]z

Ik gean der dêrby fan ut dat wurde yn 'e passive konstellaasje gjin eigen
theta-grid hat, mar inke1 de tempus yn 'e sin bringe moat. Omdat -(j)en ek
gjin theta-grid hat, kin de lege grid fan ynf-en net earder folIe wurde as
wannear't der in kombinaasje fan V-pass mei ynf-en ûntstiet. Dan earst kin
it suffiks de die1de theta-grid fan V; it passive suffiks en wurd ervje. Dit 1iket
dan op in soarte fan syntaktyske wurdfoarming, ferl. Hoekstra (1984: 280/
281) foar in soartge1ikens utstel wat de fo1s1eine tiid yn it Hollänsk oan
giet.l4 Op himse1s is sa'n soarte fan wurdfoarming net yn 't lyk te bringen
mei in leksika1istysk utgongspunt, mar moog1ik kin it ûnder in soarte fan
werstrukturearring beflapt wurde.

Omdat V-pass gjin objektyfkasus tawiist en wurde dat neffens my 1ike
min docht, der is alteast neat dat dêrop wiist, kin it tema-argumint net as
NP foar V-pass ferskine; noch is der de moog1ikheid fan nominatyfkasus
yn ynf-en, oars as yn in finite sin. In sin as it de bern slein wurden troch de ál
den (is in min ding) is dêrom ûngrammatikaal. Sa net, byynf-en kin it tema
argumint yn in passive konstellaasje op in oare wize oan kasus komme, ntl.
troch ferpleatsing nei de spesifiseardersposysje (dêr't it genityfkasus krijt)
of troch ferp1eatsing nei efteren (dêr't it fan 'eynfoege preposysjefan kasus
krijt). Dy ferp1eatsing wurdt troch it kasusfilter óftwongen. Myn teory (oant
no ta) foarseit dat de neifolgjende sinnen grammatikaal wêze moatte:

(40) a. it slein wurdenfan de bern (troch de älden)
b. de bern har slein wurden (troch de älden)
c. har slein wurden (troch de älden)
d. it al of net tapast wêzen fan de regel (docht bliken oan de d of

t)

Al hearre sokke sinnenjin mooglik wat nuver oan - se binne my ek net alle
dagen yn 'e wei - se kinne der by my op troch, oars as de sin fuort
boppe (40).

c.c.



De fcaach wêrom't (35c) ûngrammatikaal is, is noch net behannele. Dat
gefal stiet net op himsels en slacht net inkel op 'e passive konstellaasje, sa't
bliken docht oan 'e sinnen ûnder (41):

(41) a. mn hawwe (is noflik)
b. ~VlÛn hawwen (is noflik)
c. it wn hawwen (is noflik)

In ferklearring derfoar haw ik net; mar ik soe in ferban sykje wolle mei de
ûngrammatikaliteit fan alle dagen in grouwe segaarsmoken foar de gramma
tikaliteit fan it alle dagen in grouwe segaarsmoken oer. Hoe't dat krekt moarte
soe, geal1 ik hjir net op yn.

6.2. V-raising (sj. ek Van Haaften et al. (1985:96/97))

Ien fan "Je grotste swierrichheden foar myn analyze binne de gefallen fan
V-raising (VR). Besjoch de foarbylden ûnder (42):

(42) a. dat ik in hof oanlis in hof oanlizze (is moai wurk)
it in hof oanlizzen (is moai wurk)
i t oanlizzen fan in hof (is moai wurk)

b. dat ik in hóf oanlizze wol
in hof oanlizze wolle (freget geduld)
it in hof oanlizzen wollen (freget geduld)
it oanlizze wollen fan in hof (freget geduld)

Troch VR wurde de twa tiidwurden oanlizze en wolle ta ien kloft, wat altyd
mei Û.o. in nominalïsaasje lykas it oanlizze wollen 'bewiisd' is. De NP in ho!
wurdt dêrmei it direkt objekt fan it kompleks (it) oanlizze wolle(n).

De fraach is hoe't VR syn beslach krijt. Yn De Haan (1987) wurdt, yn
neifolging fan Evers (1982), oannommen dat it dêrby om in transformasjo
nele regel fan it formaat 'move' giet. Yn Haegeman en Van Riemsdijk
(1986) wurdt in analyze mei werstrukturearring foarslein, dy't twa adja
sinte tiidwurden werynterpretearret en -strukturearret as ien (kompleks)
tiidwurd. Hoe't dat ek wêze mei, beide kearen moat dy 'ferklofting' fan 'e
tiidwurden yn 'e syntaksis syn beslach krije.

Dan is der in probleem mei ynf-en. Ynf-e is in 'mankearre' sin en it leit
yn 'e reden dat it tiidwurd dêrfan 'ferkloftsje' kin. By ynf-en, mei it direkt
objekt der as NP foar, is der ek neat te rêden. Mar de sin it oanlizze wollen
fan in hofis yn myn analyze in grut probleem. (it) wollen is leksikaal oflaat
fan wol(le) en kin as komplemint de sin in hofoanlizze nimme, wat it in ho!
oanlizze wollen opsmyt. Wat lykswols ek hiel goed kin, is it oanlizze wollen
fan in hof It liket der dan op, dat oanlizze en wollen earst in kloft wurden
binne, omdat de mooglikheid fan infan-NP derefter by ynf-en heart, i.c.
wollen, en net by oanlizze. En, oanlizze en wollen binne yn dizze analyze ad
jasint. Hoekstra (1984:1 08) seit ntl. dat oaren al obstrewearre hawwe dat
VR oer 't generaal ûnmooglik is at de tiidwurden net fuort neistinoar
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steane. En foarwerstrukturearring moatte de twa tiidwurden fansels ek ad
jasint wêze. Dy ferklofting kin skematysk sa represintearre wurde, ferl.
ek (39):

(43)

oanlizze
[+V, -N]o
[Th, Ag]x ~

lir~, ~hN]]].2~

w~
[+V, -Nr -en
[Ag, Th], [[+~l [+~n-l

Troch it gearranen fan theta-grids wurde de agens en it tema dy fan 'e hiele
kloft.

Mar, hoe komt defan-NP der no? Ik nim oan dat wol(le) foar Û.o. in S
subkategorisearre is, i.c. in hófoanlizze. Nei de ferklofting wurdt in hófdan it
komplemint fan (it) oanlizze wollen. It kin skoan op it basisplak stean
bliuwe, dat wêrom soe it dan ferpleatst wurde moatte nei efteren, mei dêr
neifan-ynsersje? Dat wurdt troch neat óftwongen. Foar it oanlizzen fan in
hófnim ik oan dat in hófdêr gewoan as komplemint fan (it) oanlizzen efter
ferskine kin fanwegen it [+N]-feature fan it haad en datfan ynfoege wurdt
omreden fan kasus. Mar, at dy riddenaasje ek foar de gefallen mei VR oan
holden wurde soe, betsjutte soks dat bgl. wol(le) fia (it) wollen mei elk tiid
wurd earst in kompleks foarmje koe op 'e wize fan (43) en dat dan earst de
kompleminten derby kamen, mei alle mooglikheden fan ynf-en wat pleat
sing oangiet. Dat soe dan nei alle gedachten leksikaal syn beslach krije
moatte, wat jin net oan WOP5

Hoe't wy it ek besjogge, der bliuwt in libbensgrut probleem. Itse1de pro
bleem as mei gefallen lykas it oanlein hawwenfan in hój Fansels kin der al
tyd in opsjonele, stylbeskate, ferpleatsingsregel postulearre wurde; dan wie
de boel beskriuwend foarinoar, mar ferklearjend hein noch omtrint
net.

It probleem is dus kleardernóch steld. Ik haw guon oplossingen sugge
rearre dy't my net ien fan allegearre foldogge. Mooglik kin it oplost wurde
at VR oars analysearre wurdt. Oant salang haw ik leaver it net-oploste pro
bleem as in skynoplossing.l6
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7. Ofsh.J.tend

Ik haw net it idee dat mei dit stik alles oer de nominale ynfinityfyn it Frysk
sein is. I"leier ûndersyk soe de distribusje fan 'e ynfinityf by helptiidwur
den en de verba sentiendi bgl. ek yn behelle wurde moatte. Dat falt bûten it
bestek f2n dit stik.

Myn utstellen binne utsoarte foarriedich. Ik bin fan in frij leksikalis
tysk stanpunt utgongen. Foar myn idee hawik sa op gans problemen wize
kinnen dy't jin oars faaks ûntkommen wienen. It is altyd wer aardich, seIs
faksinearjend, om te ûnderfinen dat it folle komplekser is as dat je sels
earst mienden. Ik hoopje mei dit stik dan ek foaral dy problemen synja
learre te hawwen. Fuortset ûndersyk sil utwizing dwaan moatte oft myn ut
stellen ingoed utgongspunt foar in analyze binne of dat it yn hiel oare wei
socht wurde moatP

Nieuwegein,
desimber 1987 - febrewaris 1988

NüATEN:

1. Se kinne wol 'ûnderdrukt' wurde, mar bliuwe dan ymplisyt yn 'e hanneling behelle, sa't
bliken dwaan sil. Neffens Roeper (1987:274) is in argumint inkel ymplisyt at ityn 'e struk
turele posysje is om in tematyske PP te identifisearjen, mar at dy PP net oan 't ljocht
komt.

2. Roeper (1987:275) seit it sa: "It [= it theta-kritearium] must undergo a small modification.
Affixes that carry a thematic grid do not assign all thematic roles to syntactic positions, but
license syntactic positions for all thematic roles."

3. Foar guon lju binne dy sinnen mei ynf-e ek grammatikaal. Foar my soe yn (lla) en (Ba)
ynf-e der noch sawat op troch kinne, mar nei in preposysje, lykas yn (14a) en (15a), uterstee
net.

4. De Haan en Weerman (1985:99/100) wize derop dat guon (om) te + ynfinityf-sinnen giin
tiidsoperator hawwe, bgl. dy yn it komplemint fan oanriede, en oaren al, bgl. dy yn it kom
plemint fangrutsk (wêze) op. At dy analyze doocht, dan binne sokke kompleminten in pro
bleem foar Stowell syn analyze fan ferplichte ekstraposysje fan sokke sinnen, dêr't er it
feature Tense as oansetter fan beskóget.

5. Dizze generalisaasje is nei alle gedachten net alhiel neffens de feiten, omdat in adjektyf,
fan 'e kategory [+N,+V], ek kasus tawize liket te kinnen, sjoch bg1. sin (Ba).

6. Yn Hoekstra (1987) wurdt de ferplichte ekstraposysje fan S wer oars ferklearre.
7. smoken/smoke kin ek yn 'e loftsdiskolaasjeposysje generearre wurde:

(i) [smoken/smoke] [dat/proj ] wurdt troch Jan wol t j wurdearre
8. Dat (i) grammatikaal is, doelt derop dat in om te + ynfinityf-sin àl syn eigen tiid hat:

(i) [om doe lilk te wurden]jout giin pas.
In sin as (i) is net foar elk grammatikaal.

9. Projeksjes sûnder haad moat men net sa wiis mei wêze, in fraach is oft se yn it ramt fan 'e
X-bar-teory tastien binne. Troch neier ûndersyk moat dit dêrom faaks oars
ynterpretearre wurde.
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10. Ik nim oan dat in besitlik foarnamwurd ynherinte genityfkasus hat, dêr't it troch in kasus
tawizer yn 'befestige' wurde moat.

11. Net-te1bere haadwurden, lykas salt en leafde, ha dy mooglikheden ek net en dat binne fan
seIs àl suvere nomina. Dit argumint is dêrom nei alle gedachten net sa sterk. At ynf-en in
net-telber nomen is, dan is it grif in aparten-ien.

12. Sjoch foar krityk dêrop Û.o. Sturm (1986).
13. Foar wurde(n) kin ek wêze(n) lêzen wurde.
14. Hoekstra (1984:280/1) seit: "Let us assume furthermore that the items hebben en zijn may

be combined with a participle in a verbal cluster. In asense, they may be regarded as ad
ded to these participles by means that are more similar to mIes of word formation than to
mIes ofsyntax. So, we find clusters like (136), which may be the head of a phrase as deter
mined by the Projection Principle.
(136)

hebben gelezen
[+V] [+V]
[-N] [NP-_l

t

<+8>

e·J 8 i

<08>

(8-grid)

What are the features ofthe entire cluster? As usual, these are determined by the constitu
ting parts. What I would like to argue is that the feature-percolation conventions needed to
provide the combination with the right features are already available, i.e. these conven
tions are independently motivated in the field of word formation."

15. Foar de konstmksje it in Mf oanlizze wollen soe men oannimme kinne dat dy óflaat is
fan 'e sekwinsje in hófoanlizze wolle troch syntaktyske wurdfoarming. Mar, yn sa'n ana
lyze bliuwt it oanlizze wollen fan in Mflike problematysk, omdat de 'input' oanlizze wollefan
in Mf ûngrammatikaal is.

16. VR kin ek mei in te-ynfinityf Jarich Hoekstra wiisde my op it neifolgjende:
(i) a. *?it moaie blommen besykjen te keapjen

b. it moaie blommen besykje te keapjen
c. *?it besykjen te keapjen fan moaie blommen
d. it besykje te keapjen fan moaie blommen

Yn in leksikalistyske oanpak is men twongen om sokssawat oan te nimmen as dat te keap
jen weranalysearre wurdt as haad fan 'e tiidwurdkloft. By in analyze mei syntaktyske
wurdfoarming wie men dat probleem kwyt, omdat dan de sin moaie blommen besykje te
keapjen ta rit [moaie blommen besykje te keapjen]-enl wurde koe. Sa'n analyze hat ek wer
syn swierrichheden:
1. hoe wurdt keapjen-en ta keapjen;
2. hoe komt defan-NP (id) der, want, alwer, wêr wurdt de ferpleatsing fan 'e NP moaie
blommen troch óftwongen?

17. J.B. Berns fan it Meertens-ynstimt wie sa freonlik en stjoer my wat ynformaasje oer de ein
n yn it Westfrysk ta. By fierder ûndersyk soe dat der ek by besjoen wurde moatte.
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NEIPE'l'EAR

G. van derMeer: it ferskil tusken 'ik lit him rinne' en 'ik sjoch him rinnen' ha
jo net b ehannele.
W Visser: dat soe der al yn behelle wurde moatte. Yn in artikel fan Germen
de Haan fan 1984 wurdt dêr in oplossing foar utste1d. Faaks giet it om wier
ferskille:l1de ferskynsels, mar by fierder ûndersyk soe ek bliken dwaan
kinne dat se op in nijsgjirrige wize meiinoar gearhingje.
G. van delMeer: jo seine dat de ynf-en net bûgd wurde kin. Is 'dizze noch tit
te jane boeken' dan gjin gefal fan fleksje?
W Visser: de fraach is oft de ynf-en en de te-ynfinityf fan deselde oarder
binne. Y 11 sinnen as 'it oanbieden fan it earste eksimplaar' kin fierder noait
mear dy lategory bûgd wurde. Foar it Frysk wurdt altyd sein dat de ynf-en
foar in part ut it fuortsettende mulwurd en foar in part ut it álde gerundium
komt. Dat soe der ta liede kinne dat dy twa dingen wol meiinoar yn ferbàn
te bringen binne.
J Hoekstra: ik ha in pear problemen mei dyn grammatikaliteitsoardielen.
In sin as 'Jan fynt sjonge moai wurk' is by my like grammatikaal as 'Jan
fynt sjongen moai wurk'. En 'Jan mei graach oer sjonge' liket my ek .
net ûnmooglik.
W Visser: de sinnen yn (11) bin ik minder wis fan as dy yn (14) en (15). Yn
(11) soe in fraachteken by it stjerke kinne.
J Hoekstra: miskien in argumint foar de oanwêzichheid fan in PRO
subjekt yn ynf-e-konstruksjes: In sin as 'Jan fynt sjonge it moaiste dat der
is' kin allinnich betsjutte dat er seIs sjongt, by 'Jan fynt sjongen it moaiste
dat der is' hoecht dat sa net te wêzen. Dat tsjut derop dat ynf-e in grutte
PRO hat dy't kontrolearre wurdt troch it subjekt fan 'e matrikssin.
W Visser: ja, dêrom binne der problemen mei ynf-en omdat neffens my dêr
ek sokssawat oannommen wurde moat.
J Hoekstra: do nimst oan dat ynf-e in S-bar is sûnder INFL. At ik it goed be
gryp soe sin (26d) dêr in argumint foar wêze; ynf-e hat gjin INFL en dus
gjin ûnófhinklike tiidsoperator. Mar in sin lykas *'(Om) doe lilk te wurden,
jout gjin pas' is ek ûngrammatikaal; (26d) kin dus net in argumint wêze om
gjin INFL oan te nimmen yn 'e ynf-e.
Noch wat oer dyn leksikalistyske utgongspunten. Neffens my bist fan in
soad problemen ofdyst no al hast, ast oannimst dat it en-suffiks yn 'e ynf
en net allinnich in tiidwurd (V) nimme kin, mar ek in hie1e tiidwurdspro
jeksje (ymax). Dan is bygelyks dyn probleem mei (42) oplost.
W Visser: foar in sin as 'it in hof oanlizzen wollen' kinst miskien wol in
soart syntaktyske affigaasje oannimme. Mar de sin 'it oanlizze wollen fan
in hof liket my dan noch wol it grutte probleem ta.
NR. Arhammar: yn it Noardfrysk komt yn de subjektsposysje allinne de
ynf-en foar. Dat yn it Frysk ek de ynf-e dêr foarkomt, soe faaks ferklearre
wurde kinne mei de ûnderstelling dat it giet om in ynterferinsje. De ut
spraak fan de ynfinityfsutgong is yn it Hollänsk [~].
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W Visser: ynterferinsje liket my ûtsletten ta, omdat it in karakteristyk fan de
Friezen is dat se dy slot-n no krekt wol kreas ûtsprekke.
G.J. de Haan: Van der Woude is nochal strang wat dy ynf-en en ynf-e oan
giet. Ik tocht seIs earst ek dat der minder mooglik wie. Yn hoefier't it om yn
terferinsje giet, is slim nei te gean, mar der sil wol rekken mei halden
wurde moatte.
NR. Ärhammar: ha jo ek sjoen nei de distribûsje?
W Visser: it soe my wolkom wêze as de distribûsje fan dy twa ynfinitiven
oeral ge1yk wie. Myn eigen grammatikaliteitsoardiel seit dat dat sa net is.
(Ph.H Breuker en oaren hawwe beswieren tsjin de grammatikaliteit fan guon
sinnen). De oardie1en skine hjir nochal wat ûtinoar te rinnen. Dat tsjut der
op dat it net hiel dudlik leit.
A. Feitsma merkt op dat jo oardiel oer grammatikaliteit mei ófhinget fan de
teory dy't jo oanhingje en dat jo it risiko rinne krekt dy foarmen te krijen
dy't jo goed fan pas komme.
G.J. de Haan: yn 'Jan mei wol oer op syn tiid in grouwe segaar smoke/*smo
ken' wit ik net oft 'smoken' goed of fout is. 'Smoke' fyn ik bêst. Der soe wol
ris ynterferinsje oan de gong wêze kinne.
W Visser: ik ha earst besocht om it ferskil tusken 'Jan mei wol oer smoken/
*smoke' en 'Jan mei wol oer op syn tiid in grouwe segaar smoke/*smoken'
ûnder strukturele termen te ferantwurdzjen. Dat is my lykwols net
slagge.
G.J. de Haan: is it sa dat it Nederlànsk allinne fan it Frysk ferskilt dat it net
twa ynfinitiven hat en binne de fierdere skaaimerken dan itselde? Hat it
Frysk allinne twa morfologyske ynfinitiven of ha se ek oare skaaimerken
as yn it Nederlànsk?
W Visser: foar in part binne se frij min te ferlykjen. Sinnen as 'smoke/smo
ken mei Jan wol oer'wurdeyn itABN utsletten. De basis fan ferlykjen is frij
lestich. It Nederlànske 'veel melk drinken is ongezond' kin yn it Frysk oer
brocht wurde as 'in soad molke drinke is net sûn' of'it in soad molke drin
ken is net sûn'.
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