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Grammatikalisaasje fan bysinnen fan graadoantsjuttend 

gefolch1 
 
Frits van der Kuip  
 
 
Summary 
 
Grammaticalization of intensifying result clauses in Frisian shows form 

reduction in several ways. Such result clauses are preceded in the main 

clause by a preliminary adverb sa or the pronouns sa’n or sok(ke).  
Section 2 describes the deletion of these preliminary words in the main 

clause when the result clause undergoes semantic bleeching and retains 

primarily a grammatical function, i.e. if it indicates a high degree. The 

dropping of these words could be explained with the concept of gramma-

ticalization, since grammaticalization often goes with reduction of form 

and/or sound. However, in section 3 I argue that here reduction is caused 

rather by stress clash. 

 To one specific type of result clause, namely dat it is Adj/Adv, a 

grammaticalization analysis can be applied. Section 4 shows that this type 

of clause is subject to form reduction in two ways. First, the result clause 

may lose its subject plus verbal part of the predicate or even the whole 

predicate. Only the conjunction dat remains, and then functions as a pure 

intensifyer. To my knowledge this reduction is unique for Frisian. Second, 

the result clause can lose the conjunction dat and then turn into an 

exclamative phrase or even a single exclamative word. Both also function as 

pure intensifyers. 

 

1 Yntroduksje 

It Frysk hat in breed skala oan waarútdrukkingen (Bierma 1939, Sipma 
1927). Sa kin op ferskate wizen sein wurde dat it bot reint of waait. Alder-
earst koartwei mei in waartiidwurd en in bywurd (1a) of in bywurdlike 
bepaling fan hege graad (1b), mei in waartiidwurd en in haadwurd (1c) of 
mei in waartiidwurd en in ferlykjende siswize (1d), bygelyks  
 

                                                           
1. Mei tank oan Jarich Hoekstra (CAU Kiel) foar kommentaar op in eardere ferzje en foar 

it oanleverjen fan sitaten dy’t net yn de wurdboeken of de taaldatabank fan it Frysk 
steane.  
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(1)  a. It reint ôfgryslik. 
b. It waait hjir o sa. 
c. It waait in stoarm. 
d. It reint as de see. 

It kin ek omslachtiger, mei yn in haadsin it bywurd sa (keppele oan in 
eigenskipswurd, in bywurd of in tiidwurd) of it oanwizende foarnamwurd 
sa’n of sok(ke) (keppele oan in haadwurd), folge troch in bywurdlike bysin 
fan graadoantsjuttend gefolch. De opsomming sa, sa’n, sok(ke) is yn de 
fierdere tekst meast koartwei as SA oanjûn. SA kin sels ek in graad oan-
tsjutte, mar hjir ferwiist it yn it foarste plak nei de graad dy’t oantsjut wurdt 
troch de bysin. SA wurdt mei klam útsprutsen. De konstruksje kin koartwei 
omskreaun wurde as SA .. dat S. In pear foarbylden mei sa en sa’n:  

(2)  a. It reint SA dat de putten oerrinne. 
b. Der stiet SA’N wyn dat de pannen fan it dak ôf fleane. 

De bysinnen kinne hjir trouwens ek in haadsinfolchoarder hawwe.2 De 
relaasje tusken de beide dielsinnen is dan winliken ien fan njonkenskikking 
(De Haan 2001; J. Hoekstra 1987): 

(3)  a. It reint SA dat de putten rinne oer. 
b. Der stiet SA’N wyn dat de pannen fleane fan it dak ôf. 

Sinnen lykas (3), mei bysinnen yn haadsinfolchoarder, komme ek sûnder 
bynwurd foar (De Haan en Weerman 1986:84): 

(4)  a. It reint SA, de putten rinne oer. 
b. Der stiet SA’N wyn, de pannen fleane fan it dak ôf. 

Al dizze sinnen kinne wy parafrasearje as: it reint sa hurd dat fangefolgen de 
putten oerrinne, it reint dus bot, en: der stiet sa’n hurde wyn dat fangefolgen 
de pannen fan it dak fleane, it waait dus bot. 

Se kinne ek sûnder SA brûkt wurde, mar dan moat der wol ekstra klam op 
it te yntinsivearjen wurd lizze (Van der Woude 1956:205): 

(5)  a. It REINT dat de putten oerrinne. 
b. It REINT dat de putten rinne oer. 
c. Der stiet in WYN dat de pannen fan it dak ôf fleane. 
d. Der stiet in WYN dat de pannen fleane fan it dak ôf. 

                                                           
2. Wannear’t yn de fierdere tekst praat wurdt oer bysinnen, slacht dat op bysinnen nei de 

funksje (dy kinne sawol in bysin- as haadsinfolchoarder hawwe) en net op bysinnen nei 
de foarm (dy kinne allinne in bysinfolchoarder hawwe). 
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Sûnder ekstra klam binne de sinnen (5a) en (5c), mei bysinnen yn bysin-
folchoarder, ûngrammatikaal: 

(6)  a. *It reint dat de putten oerrinne. 
b. *Der stiet in wyn dat de pannen fan it dak ôf fleane. 

Dêrfoaroer binne de sinnen (5b) en (5d) sûnder ekstra klam wol mooglik, 
mar dan yn in lêzing dêr’t it bynwurd dat net ûnderskikkend mar lykskik-
kend is (cf. De Haan en Weerman 1986:88). Nim in sin lykas 

(7)  It reint dat de putten rinne oer.  

De twadde sin moat nei de foarm net as in bysin opfette wurde, mar as in 
haadsin, dy’t mei it lykskikkende bynwurd dat oan de earste sin ferbûn is. 
Hjir stiet safolle as: it reint, dus de putten rinne oer. It oerrinnen fan de 
putten is wol in gefolch fan it reinen, mar dat reinen hoecht hjir net yntinsyf 
te wêzen, it kin ek dagen efterinoar reine sadat op ‘en doer de putten oer-
rinne. 
 Dus, by bysinnen fan graadoantsjuttend gefolch (dat S) is it – ôfsjoen fan 
gefallen fan ekstra klam – wenst om yn de haadsin by it te yntinsivearjen 
wurd it bywurd sa of it oanwizende foarnamwurd sa’n of sok(ke) te brûken 
(SA). 

Lykwols, der binne ek gefallen dêr’t wy SA foar ús taalgefoel krekt 
ûnakseptabel fine, lykas 

(8)  a. *It reint SA dat it spielt 
b. *It waait SA dat it rikket. 

Dan seit men, mei de klam op it tiidwurd: 

(9)  a. It REINT dat it spielt. 
b. It WAAIT dat it rikket. 

Dizze sinnen betsjutte fannijs dat it bot reint of waait, wy kinne se letterlik 
parafrasearje as: it reint sa yntins dat fangefolgen it wetter by bakken fol 
delfalt; it waait sa yntins dat fangefolgen alles om jin hinne stoot. Dochs 
tinke wy hjirby yn it foarste plak net oan it gefolch, mar oan de yntinsiteit 
fan wat it tiidwurd oantsjut (J. Hoekstra 1991). 

Njonken de konstruksje (SA) .. dat S bestiet yn in beheind gebiet ek in 
konstruksje mei in trunkearre bysin fan graad, SA .. dat. Sinnen lykas  

(10) a. It is SA reinich dat. 
b. It waait SA hurd dat. 
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komme de measte taalbrûkers net akseptabel oan, mar foar guon, benammen 
yn de Noardlike Wâlden, binne se frij gewoan. Se betsjutte fannijs dat it tige 
reinich is of tige hurd waait. 
 De fraach no is net allinne wêrom oft yn it iene gefal SA yn de haadsin 
eksplisyt brûkt wurdt en yn it oare gefal allinne by ymplikaasje, mar ek 
wêrom oft guon taalbrûkers in konstruksje as yn (10) brûke, wylst hieltiten 
winliken itselde sein wurdt. Yn paragraaf 2 sille wy sjen dat it ûnderskied 
tusken al of net SA yn de haadsin earder minder skerp west hat. It moat dus 
yn de rin fan de tiid fiksearre wêze en lit him mooglik ferklearje mei help 
fan it konsept grammatikalisaasje (paragraaf 3). Dat jildt alhiel foar de kon-
struksje SA .. dat. Paragraaf 4 giet neier yn op it ûntstean dêrfan. 
 De útspraken oer it âldere Frysk, en – ta ferliking – it âldere Nederlânsk, 
doch ik op grûn fan materiaal yn histoaryske wurdboeken, glossaria en 
taalskiednissen. Foar it Frysk ha ik ek gebrûk makke fan in lytse data-
samling fan Jarich Hoekstra en fan de taaldatabank fan de Fryske Akademy. 
Omdat dy databank noch yn opbou is, ha ik gjin systematysk korpusûnder-
syk dwaan kinnen. 

2 De konstruksje (SA) .. dat S 

Yn it Aldfrysk wurdt yn de haadsin altyd SA brûkt. Yn de Earste Riustringer 
Kodeks fan om 1300 hinne bygelyks is it (al)sa .. thet S (Buma 1961:246 
s.v. thet), yn it hânskrift Jus Municipale Frisonum fan om 1550 hinne 
(al)soe .. dat S (Buma 1996:59 s.v. dat).  
 Dêrfoaroer komme yn it iere Nijfrysk, it saneamde Midfrysk, en yn it 
19e-ieusk Frysk njonken konstruksjes mei SA ek konstruksjes dêrsûnder 
foar. In pear foarbylden, mei SA: 

(11) a. Wndath hine alsa fir thet hine lemith. ± 1300 (Buma 1961:114).3  
  b. Dy pannyng schel alsoe wichtich wessa, dat ma him moeghe hera 

clinna jn ene lewen wr nioghen fecke huses. ±1550 (Buma 
1996:459 s.v. wichtich).4 

  c. Hij is soo derten datter naet wit ofter oppe holle ofte voeten gaen 
wol. 1614 (TDB). 

  d. Me (sjocht) sommige in socken forbiuesteringe fallen, datse herre 
libben dear trog forkirrtje. 1681 (TDB). 

  e. Ik haf zán honger, dat ik wol for ien Stoer Boltjes kæepje mat. 
1778 (TDB). 

                                                           
3. Letterlik: ferwûnet er him sa fier dat er him ferlammet. 
4. Letterlik: dy pinning sil sa swier wêze, dat men him klinken hearre kin yn in bekken oer 

njoggen húsfekken hinne. 
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En sûnder SA: 

(12) a. Ik sil hem dan wol fijnne / En knijpp’ hem dat hy giert. 1711 
(TDB). 

  b. Joa hien my hurd, in bieuster stieten, / Dat ik byney oon ‘t fallen 
wier. 1755 (TDB). 

  c. Den ha se praetsjes dat men scoene ‘t iten der hast om stean litte. 
1880 (TDB). 

Konstruksjes sûnder SA binne minder maklik te finen as konstruksjes mei 
SA. En as se der wol binne, dan moat men altyd rekken hâlde mei it feit dat 
it by histoarysk materiaal net nei te gean is oft der klam is. Sin (12c) 
bygelyks komt út in toanielstik en it is it goed tinkber dat it de bedoeling is 
om praetsjes hjir mei klam út te sprekken. Yn dat gefal hâldt en draacht dy 
sin him krektsa as hjoeddedei. 
 Konstruksjes sûnder SA treffe wy benammen oan as it gefolch dat de 
bysin útdrukt, minder letterlik is. In foarbyld is dizze wat ûnfoege sin út de 
populêre achttjinde-ieuske klucht Waatze Gribberts Bruyloft: 

(13) Den moost ik de Schijt-sack fore ærs soene dat het klapte, din sloeg 
my de keerl oppe Noos dat yt rattilde. 1701 (TDB). 

Fan dizze bysintsjes kin men jin ôffreegje oft se noch wol konkreet te ynter-
pretearjen binne. Sa tútsje dat it klapt, dat der klappende lûden te hearren 
binne, yn it Nederlânsk sprekt men fan klapzoenen, dêr kin men jin noch 
wat by foarstelle. En sa slaan dat it rattelet, is ek noch wol te begripen, as 
men tsjin in planke of doar oan slacht. Mar as men ien op sa’n wize op de 
noas slacht, dan soe ik net witte wat der rattelet, yn alle gefallen de noas net. 
Mei oare wurden, dat it rattelet wurdt hjir figuerlik brûkt. Men kin it sjen as 
in fêste útdrukking dy’t in hege graad oantsjut.  

In oar foarbyld binne dizze bysinnen mei it tiidwurd daverje: 

(14) a. Fine Sipke sit sneintojouns to psalmesjongen, dat it yn 'e pannen 
davert. 1900 (WFT s.v. daverje). 

b. Wy spilen en songen dat it hûs davere. 1967 (TDB). 

Fansels kin men úthâlde dat de gefolgen hjir konkreet binne: de dakpannen 
trilje, it hiele hûs stiet te triljen. Mar kin lûd sjongen wier sokke gefolgen 
hawwe? Dat is ek net it earste dêr’t men oan tinkt. It giet earder om de 
yntinsiteit fan it sjongen. Dat wurdt stipe troch in âlder sitaat: 

(15) Hy ken him oan ien strie stiete dattet hele hous dauert. 1614 (TDB) 
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Wy ha hjir te krijen mei de útdrukking jin oan in strie stjitte (N. zich aan 

een stroo stoten), mei de betsjutting ‘neat ferneare kinne’ (Van der Kuip 
2003:334), en dy útdrukking wurdt yntinsivearre mei de bysin dat it hiele 

hûs daveret. Men soe it hiele hûs sels weilitte kinne, men hat dan de fêste 
útdrukking: dat it daveret, te ferlykjen mei dat it klinkt, dat it in aard hat. 

Yn it Nijfrysk besteane mear sokke útdrukkingen, altyd yn kombinaasje, 
faak in fêstenien, mei in tiidwurd yn de haadsin. Se kinne sawol in mear 
letterlike lêzing hawwe as in suver figuerlikenien. Mear letterlik binne 
bygelyks:  

(16) a.  It reint dat it spielt. 
b. It waait dat it rikket. 
c. Laitsje dat men skoddet. 
d. Wy wrotte, dat ús de lidden knappe! 1894 (WFT s.v. knappe). 

Suver figuerlik binne: 

(17) a. It giet dat it slydjaget. 
b. Lige dat men barst. 
c. Sjonge dat it klapt. 
d. Se sloegen dat it stonk. 1707 (TDB). 

Alle kearen is de graadoantsjuttende bysin idiomatysk en wurdt yn de 
haadsin net it yntinsivearjende bywurd sa brûkt. Wy sjogge in ûnderskied 
tusken konstruksjes mei en sûnder SA, dat yn it Midfrysk ûntstien is en him 
yn de rin fan de tiid set hat. De beide farianten fan de konstruksje krije elk 
har eigen funksje: 
- nei in haadsin mei SA folget in bysin fan graadoantsjuttend gefolch dy’t 
in letterlike betsjutting hat; it letterlike gefolch dat yn de bysin oantsjut 
wurdt, yntinsivearret in eigenskipswurd, bywurd, tiidwurd of haadwurd yn 
de haadsin, 
- nei in haadsin sûnder SA folget in bysin fan graad dy’t in minder 
letterlike of in figuerlike betsjutting hat; de bysin hat yn it foarste plak in 
graadoantsjuttende funksje en yntinsivearret in tiidwurd yn de haadsin.  
Skematysk gearfette is de ûntjouwing fan de konstruksje sa: 

(o/m 16e ieu)                 SA .. dat S 

        ↓↓↓↓          � 

(17e/19e ieu)         (SA) .. dat                             .. dat S 
 ↓↓↓↓   ↓↓↓↓ 

(20e ieu)  SA .. dat S .. dat S 
 S letterlik S idiomatysk 
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Yn it hjoeddeiske Nederlânsk sjogge wy itselde ferskynsel as yn it Frysk. 
Njonken haadsinnen mei ZO

5 komme ek haadsinnen dêrsûnder foar. Yn it 
lêste gefal is de bysin idiomatysk (ANS,557):  

(18)  a. Het regent ZO dat de putten overlopen. 
b. Er staat ZO’N harde wind dat de pannen van het dak vliegen. 

  c. Het REGENT dat het giet. 

Dit ûnderskied is yn it Nederlânsk yn deselde tiid ûntstien as yn it Frysk. 
Oant yn de 16e ieu wurdt yn de haadsin altyd ZO brûkt (Van der Horst 
2008:265, 488, 965). Dêrfoaroer beskikt it 17e-ieusk Nederlânsk sawol oer 
de konstruksje mei as sûnder ZO yn de haadsin, bygelyks  

(19) a. Als iemant zijn verstant zoo verre dwaelen laet, Dat hy een teere 
vrou met slagen ondergaet. 1625 (WNT s.v. dat II). 

  b. Laten u schrandere ledetjes zweven … over het gras, datter u teede-
re voeten maer even Over heen drabbelen. 1615 (id.). 

Mar yn de regel is it sa dat haadsinnen mei ZO folge wurde troch bysinnen 
mei in letterlike betsjutting en haadsinnen sûnder ZO troch bysinnen dy’t in 
figuerlike betsjutting hawwe en suver graadoantsjuttend binne, lykas  

(20) a. Daer 't gras, dus lang verwelckt, Vast aengroeit, dat het piept. 1655 
(WNT s.v. piepen I). 

b. Hy zuipt dat het sta zegt. 1726 (WNT s.v. staan). 

De ûntjouwing fan de konstruksje yn it Nederlânsk liket dus wat flugger as 
yn it Frysk te ferrinnen: 

 

(o/m 16e ieu)      ZO .. dat S 

        ↓↓↓↓  � 

 (17e ieu)  (ZO) ..dat S  .. dat S 
 ↓↓↓↓           ↓↓↓↓ 

  (18e/20e ieu) ZO .. dat S                        .. dat S  
S letterlik   S idiomatysk 

 

                                                           
5. De opsomming fan zo, zo’n ensf. is yn de tekst koartwei as ZO oanjûn. Yn âlder Neder-

lânsk ek zo een (WNT s.v. zoo II). Fierders kaam earder ek zulk (een) foar (id. s.v. zulk), 
te ferlykjen mei it Fryske sok (in). 
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3 It weilitten fan SA in gefal fan grammatikalisaasje? 

 
It boppebeskreaune ûnderskied kin mooglik ferklearre wurde mei help fan it 
konsept grammatikalisaasje. Under grammatikalisaasje wurdt it proses fer-
stien dat leksikale items in grammatikale funksje krije. Dêrby feroaret net 
allinne de konkrete letterlike betsjutting, mar der is ek faak reduksje fan 
foarm en/of klank mei anneks (Hopper & Traugott 2003). In bekend foar-
byld yn it Ingelsk is it útinoar gean fan it telwurd one en it ûnbeskate 
lidwurd an/a (Id.:119). In foarbyld yn it Frysk is it yntinsivearjende 
foarheaksel witte-, dat ûntstien is út de útrop wa wit hoe (Dyk 1988; Booij 
2007:262-263). 

Sa’t wy sjoen hawwe, kin yn bysinnen fan graadoantsjuttend gefolch de 
konkrete betsjutting op de eftergrûn reitsje. Dy bysinnen hawwe dan in 
grammatikale funksje: se jouwe in hege graad oan fan wat yn de haadsin 
útdrukt wurdt. As de ynhâld fan de bysin der minder ta docht en de bysin yn 
it foarste plak in yntinsivearjende funksje hat, makket dat ek de wei frij foar 
sinnen as 

(21) a. As it bot friest, dan friest it dat it gûlt. 1944 (WFT s.v. gûle) 
b. Hja songen dat it klapte. 1950 (TDB). 
c. Dy sneontomoarns waeide it dat 't stonk. 1968 (TDB).  

Gûle hat neat te krijen mei friezen, klappe neat mei sjongen en stjonke neat 
mei waaien. De bysinnen hawwe hjir gjin konkrete betsjutting mear. Dat it 

gûlt, dat it klapt, dat it stjonkt kinne sa te sjen oeral oan plakt wurde en 
wurde allinne mar brûkt fanwegen har funksje as yntinsivearder.  

 As de konkrete ynhâld fan it tiidwurd der net mear ta docht, dan kin ek it 
ûnmarkearre hannelingstiidwurd dwaan brûkt wurde: 

(22) It waeit dat it sahwat docht. 1961 (TDB). 

Wat soartgelikens kin men sjen by as-ferlikingen. Ynstee fan sa dronken as 

in kroade, as in maleier, as in toeter, as in ûle, allegearre konkrete wurden, 
kin men ek sizze sa dronken as wat, d.w.s. it iene of oare ding. De 
formulearring sa ... as is foar de taalbrûker blykber al genôch is om te witten 
dat it om in yntinsivearring giet. Wat der dan fierders sein wurdt, is fan 
minder belang en kin fan alles wêze. Der hoecht gjin konkrete ferwizing nei 
it punt fan ferliking te wêzen (E. Hoekstra 1999:75; J. Hoekstra 1991). 
Lyksa is yn de sin It waait dat it sawat docht de ynset fan de bysin, dat it, 
blykber al genôch om de sin te ynterpretearjen as dat it tige hurd waait.   
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De fraach is no oft by it weilitten fan SA sprake is fan reduksje troch 
grammatikalisaasje. Wannear’t yn de grammatikalisaasjeteory fan foarm-
reduksje praat wurdt, giet it ornaris om reduksje fan it elemint dat gramma-
tikalisearret. Dat is yn dit gefal de bysin. Dy ferliest hjir wol syn konkrete 
betsjutting, mar rekket net ferfoarme. De foarmreduksje, it weilitten fan SA, 
spilet him dêrfoaroer yn de foarôfgeande haadsin ôf. Yn in ferlykbere 
konstruksje, de siswize SA .. as .., bart dat net. It elemint dat dêr gramma-
tikalisearje kin, is it punt fan ferliking. Dat ûndergiet in semantyske 
ferblikking dy’t úteinliks resultearje kin yn ferfanging troch it ûnbeskate 
wat. Mar it foarôfgeande SA ferdwynt net. En wêrom dan wol yn de 
konstruksje SA .. dat S? 

Faaks moatte wy de oarsaak fan it weilitten fan SA earne oars sykje. Yn 
de konstruksje SA .. dat S kundiget SA de bysin fan graadoantsjuttend 
gefolch oan en wurdt mei klam útsprutsen (sin 23a, d). Yn paragraaf 1 
seagen wy dat SA ek weilitten wurde kin. Yn dat gefal falt de klam op it te 
yntensivearjen wurd (sin 23b, e). Twakear klam efterinoar botst blykber, 
ienkear klam folstiet: 

(23) a. It reint SA dat de putten rinne oer. 
b. It REINT dat de putten rinne oer.  
c. *It REINT SA dat de putten rinne oer. 
d. Der stiet SA’N wyn dat de pannen fleane fan it dak ôf. 
e. Der stiet in WYN dat de pannen fleane fan it dak ôf. 
f. *Der stiet SA’N WYN dat de pannen fleane fan it dak ôf. 

De sinnen (23b, e) kinne ek sûnder klam útsprutsen wurden, mar hawwe dan 
in net-yntinsivearjende betsjutting (sjoch sin (7)). Beskiedend foar dy sinnen 
is dus it brûken fan klam: sûnder klam gjin yntinsivearring. Dat kin men ek 
sjen by útroppen as: 

(24) a. It REINT! 
b. Der stiet in WYN! 

De te yntinsivearjen wurden wurde mei ekstra klam útsprutsen. Sûnder sa’n 
swiere klam binne it neutrale meidielingen: 

(25) a. It reint. 
b. Der stiet wyn.6 

                                                           
6. It lidwurd in wurdt hjir yn neutraal gebrûk net brûkt, wylst dat yn yntensivearjend (sin 

23e) en eksklamatyf gebrûk (sin 24b) ferplichte is. Itselde sjogge wy yn it Nederlânsk 
by eksklamatyf gebrûk (ANS, 193): 
 (a) Wat een mensen zijn er geweest! 
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By útdrukkingen lykas dat it spielt of dat it rikket leit de klam altyd op it te 
yntinsivearjen wurd. Wurdt dat net beklamme, mar soe ynstee dêrfan SA de 
klam krije, dan kriget men ûngrammatikale sinnen (26b, d): 

(26) a. It REINT dat it spielt. 
b. *It reint SA dat it spielt. 
c. It WAAIT dat it rikket. 
d. *It waait SA dat it rikket. 

Dus SA, dat yn de konstruksje SA .. dat S ferplichte is om mei klam út te 
sprekken, moat hjir wol weilitten wurde, omdat REINT en WAAIT al klam 
hawwe. 

It probleem hjirby, dat al earder op it aljemint brocht is, is dat klam yn 
histoarysk taalmateriaal sa goed as net nei te kommen is. Likegoed liket 
dizze ferklearring foar it weilitten fan SA oannimliker as om it te sjen as in 
gefal fan grammatikalisaasje. Dêrfan is àl sprake yn de folgjende paragraaf. 

 
4 De konstruksje SA .. dat 

Better net te witten unyk foar it Frysk is dat in beskaat type bysinnen fan 
graadoantsjuttend gefolch redusearre wurdt, te witten it type dat it is 

Adj/Adv, mei keppeltiidwurd. Neffens J. Hoekstra (1987) hawwe se altyd in 
haadsinfolchoarder.7 In pear foarbylden: 

(27) a. Ik bin SA kâld, dat it is freeslik! 
b. Hja hat SA’N wille, dat it is nuver! 
c. It is hjoed SA’N hite dei, dat it is selden sa! 

Bysinnen fan it type dat it is Adj/Adv hawwe allegearre de betsjutting fan ‘it 
is bysûnder’. Lykwols tinkt men dêrby yn it foarste plak net oan in graad-
oantsjuttend gefolch, mar oan in graad. Se hawwe in suver grammatikale 
funksje, se yntinsivearje wat yn de haadsin útdrukt wurdt. In sin lykas (27b) 
moat net parafrasearre wurde as ‘hja hat sa’n wille dat it fangefolgen 
bysûnder is’, mar simpelwei as ‘hja hat o sa’n wille’.  

                                                                                                                                                    
 (b) ‘n Mensen dat er geweest zijn! 
 (c) Er zijn ‘n mensen geweest, ontzettend gewoon! 
Yn de konstruksje wat een N! is it lidwurd een altyd ferplichte (Bennis et al, 1998:102). 
De konstruksje een N dat komt soms ek sûnder lidwurd foar (ANS, 194): 
 (d) Mensen dat er geweest zijn! 

7. Yn de oantroffen sitaten komt allinne in bysinfolchoarder foar. Sjoch de sinnen ûnder 
(33).  
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De reduksje fan dit type bysin oppenearret him op ferskate wizen. Earst, 
de bysin is redusearre ta it bynwurd dat en it namwurdlik part fan it stelde: 

(28) a. Ik bin SA kâld, dat freeslik! 
b. Hja hat SA’N wille, dat nuver! 
c. It is hjoed SA’N hite dei, dat selden sa! 

Twad, de bysin is fierder redusearre ta inkeld it bynwurd dat: 

(29) a. Ik bin SA kâld, dat! 
b. Hja hat SA’N wille, dat! 
c. It is hjoed SA’N hite dei, dat! 

Troch dizze reduksje hinne spylje noch twa oare ferskynsels. Sa’t wy yn sin 
(4a) en (4b) sjoen hawwe, kin by bysinnen fan graadoantsjuttend gefolch it 
bynwurd dat ek weilitten wurde. Itselde docht him foar by de boppeneamde 
foarbyldsinnen ûnder (27) en (28):  

(30) a. Ik bin SA kâld, it is freeslik! 
b. Hja hat SA’N wille, it is nuver! 
c. It is hjoed SA’N hite dei, it is selden sa! 

(31) a. Ik bin SA kâld, freeslik! 
b. Hja hat SA’N wille, nuver! 
c. It is hjoed SA’N hite dei, selden sa! 

Fierders ha wy yn sin (5a-d) sjoen dat bysinnen fan graadoantsjuttend 
gefolch ek sûnder SA brûkt wurde kinne. Betingst is dat der dan ekstra klam 
op it te yntinsivearjen wurd lein wurde moat. Datselde kin ek by de 
boppeneamde foarbyldsinnen ûnder (27), (28) en (29), bygelyks: 

(32) a. Ik bin KÂLD, dat it is freeslik! 
b. Ik bin KÂLD, dat freeslik! 
c. Ik bin KÂLD, dat! 

De fraach is no oft der in ûntjouwing is fan de folsleine bysin dat it is 

Adj/Adv oer de redusearre bysin dat Adj/Adv ta de lege bysin dat. De 
skriftlike oerlevering fan it âldere Frysk is frijwat beheind, dat dy ûntjou-
wing is net maklik nei te gean. Mar mei Hoekstra (1987) achtsje ik soks wol 
oannimlik. Lit ús nei de oerlevere feiten sjen. 

De folsleine bysin dat it is Adj/Adv ha ik net faak oantroffen. De oan de 
bysin foarôfgeande haadsin komt sawol mei as sûnder SA foar:8 

                                                           
8. Merk op  dat  de  oerlevere sitaten  yn  de  bysin  gjin  haadsinfolchoarder hawwe,  sa’t 

J. Hoekstra (1987) hawwe wol.  
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(33) a. Ik bin sa kâld (..) dat it freeslik, bjuster is. 1900 (Fr.W. s.v. dat). 
  b. Dat sea en rattele en dat flamme dêr op al dy fjûrren, dat it nuver 

wier. 1883 (De Bije-koer, 54). 

Krektsa as dat yn de gewoane konstruksje SA .. dat S mooglik is, moat hjir it 
bynwurd dat ek weilitten wurde kinne. Spitigernôch ha ik dêr gjin evidinsje 
foar fûn. Yn alle gefallen is it hjoeddedei hiel goed mooglik om te sizzen: 

(34) a. Ik bin sa kâld, it is freeslik! 
b. Hja koe sjonge, it wie alderraarst!  

De redusearre bysin dat Adj/Adv oppenearret him benammen yn de 19e ieu. 
Mei SA yn de haadsin: 

(35) a. Se (krigen) in lîts famke, sa’n moai bîlderich dingkje, dat nuwerich. 
1852 (De Frîske Hûsfrjeun, 86). 

b. Hy praette sa swiet, dat nuver! 1885 (De Bije-koer, 9). 
c. Ik bin sa kâld, dat freeslik, bjuster. 1900 (Fr.W. s.v. dat). 

En sûnder SA yn de haadsin: 

(36) Hy wier alheel ût 'e liken en oerstiûr, hîmje en sûgje en pûste en blase, 
dat biuster! 1856 (WFT s.v. dat II). 

Gauris wurdt it bynwurd dat weilitten. De redusearre bysin kriget dan suver 
it karakter fan in losse útrop en wurdt soms fersterke mei it bywurd alhiel. 

Ek hjoeddedei binne sokke bynwurdleaze bysinnen hiel goed mooglik. Der 
geane sawol haadsinnen mei as sûnder SA oan foarôf. Mei SA yn de haadsin: 

(37) a. Renske hie hit sa druk mei Pestoarske, raer! 1851 (D. Hansma, 
Iduna, 59). 

  b. It gong sa nochlik en aerdich yn syn wirk, alheel nuver! 1887 
(TDB). 

  c. Hja wieren (..) sa mismoedich en swiersettich, alheel mâl. 1896 
(TDB). 

En sûnder SA yn de haadsin: 

(38) a. In greate wite kerdoeshoun (..) begoun mei hjarren hinne en wer to 
fleanen, alheel mâl! 1897 (TDB). 

  b. Hja lei it op in pronkjen en jildforgriemen, alheel danich. 1897 (J.P. 
Asman, Sljucht en Rjucht, 116). 

  c. Hyngstebislaen koe er, inkeld sa. 1907 (D.H. Zylstra, Swanneblom-

men, 3). 
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  d. Koart oanboun det dy man wier, selden sa. 1909 (S. de Zee, 
Swanneblommen, 62). 

  e. En hjit det it op bêd wier, alhiel slim. 1909 (Id., ibid. 72). 

De lege bysin mei inkeld it bynwurd dat komt it measte foar en is yn it 
materiaal ek it âldst. Dizze fiergeande reduksje treffe wy benammen oan by 
auteurs út it dialektgebiet fan de Noardlike Wâlden.9 Mei SA yn de haadsin: 

(39) a. Mem sjoegt za lilk dat. 1779 (TDB). 
  b. It waer is sa moai dàt, liket my ta. 1882 (H.G. van der Veen, 

Swanneblommen, 22). 
  c. Hja wier sa frjeonlik dat! en noege ús beide manljú út om mar by to 

skikken. 1893 (TDB). 
  d. It gûd is sa skjin dat. 1904 (W. Vrijburg, Adam, hwer biste?, 10). 
   e. Syn forljeafdens makke him sa dryst det. 1927 (TDB). 
  f. De jonge wurdt sa let dat. 1960 (P. Akkerman, Fan it anker slein, 

138). 

En sûnder SA yn de haadsin: 

(40) Hia hîeden en skik, det! 1862 (Iduna, 188). 

Yn in tiidtabel útset en it ferskil tusken haadsinnen mei en sûnder SA fierder 
bûten beskôging littend, sjogge wy twa dingen. It earste is dat de folsleine 
en de redusearre bysin nei de 19e ieu net of amper mear foarkomme, wylst 
de lege bysin mei inkeld it bynwurd dat oant hjoeddedei bestean bleaun is. 
Om dy reden wol ik de lege bysin opfetsje as de einfaze fan in redusear-
ringsproses dêr’t de oare fazen no gjin rol mear yn spylje. 

18e ieu 
 

? 
 

? 
 
 SA .. dat 

 
19e ieu 

 
SA .. dat S [it is Adj/Adv] 

 
SA .. dat Adj/Adv 

 
 SA .. dat  

 
20e ieu 

 
 

 
 

 
 SA .. dat 

It twadde is dat de folsleine en de redusearre bysin foarkomme yn in 
konstruksje sûnder it bynwurd dat (sjoch de sinnen ûnder (34), (37) en 
(38)). De redusearre bysin hat suver it karakter fan in losse útrop, in útrop 
mei de funksje fan it oanjaan fan in hege graad. Dat kin ek beskôge wurde 

                                                           
9. Sin (38a) is fan Eelke Meinerts út Kollum, (38b) fan H.G. van der Veen, in Grouster 

dy’t it grutste part fan syn libben yn Driezum wenne, (38c) fan S.K. Feitsma út Burgum 
en (38e) fan S. Kloosterman út Twizel.  
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as it einresultaat fan grammatikalisaasje. Ferlykje de yn paragraaf 3 neamde 
útrop wa wit hoe dy’t grammatikalisearre is ta it yntinsivearjende foar-
heaksel witte-. 
 

 
18e ieu 

 
? 

 
?  

 
19e ieu 

 
SA .. , S [it is Adj/Adv] 

 
SA .. , Adj/Adv 

 
20e ieu 

 
SA .. , S [it is Adj/Adv] 

 
SA .. , Adj/Adv 

 

5 Einbeslút 

Koart gearfetsjend: yn de rin fan de tiid is der yn it Frysk lykas yn it 
Nederlânsk in ûnderskied ûntstien tusken oan de iene kant gewoane bysin-
nen fan graadoantsjuttend gefolch en oan de oare kant sokke bysinnen dêr’t 
de konkrete betsjutting fan ferblikt is en dy’t allinne in grammatikale 
funksje hawwe, nammentlik it oanjaan fan in hege graad. By grammatika-
lisearre bysinnen wurdt yn de haadsin dy’t oan de graadoantsjuttende bysin 
foarôfgiet, it ynliedende SA weilitten. Dat is nei alle gedachten net in gefal 
fan foarmreduksje fanwegen grammatikalisaasje, mar in gefolch fan it feit 
dat twakear efterinoar klam net mooglik is: 

(41) a. SA [wurd] dat S 
a. *SA [WURD] dat S 
b. [WURD] dat S 

Oars as yn it Nederlânsk sjogge wy benammen yn it Frysk fan de Noardlike 
Wâlden foarmreduksje as gefolch fan grammatikalisaasje en wol by graad-
oantsjuttende bysinnen fan it type dat it is Adj/Adv. Sokke bysinnen kinne 
redusearre wurde ta dat Adj/Adv of sels ta inkeld it bynwurd dat: 

(42) SA .. dat S [it is Adj/Adv] > SA .. dat Adj/Adv > SA .. dat 

Fierders kinne yn it Frysk de graadoantsjuttende bysinnen fan it type dat it 

is Adj/Adv redusearre wurde ta in útrop it is Adj/Adv! of sels ta inkeld in 
losse útrop: 

(43) SA .., S [it is Adj/Adv]! > SA .., Adj/Adv! 

 

Fryske Akademy 

Ljouwert 
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