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Oer syn libben. Syntaktysk-semantyske kontekst 
en ynterpretaasje yn it Midfrysk en it Nijfrysk.

Eric Hoekstra
Affiliatie

1. Ûndersyksfragen1

Dit artikel2 giet oer de útdrukking syn libben (net), dat rûchwei de be-tsjut-
ting ‘(n)ea’ hat. Yn it Midfrysk wurde de spantsjes ea / nea en oait / noait 
brûkt om kwantifikaasje oer benammen tiid en barrens út te drukken.3 
Dizze spantsjes besteane út twa losse wurden. It positive lid fan it spantsje 
drukt op himsels in eksistinsjele of in universele kwantifikaasje út; it ne-
gative lid drukt altyd in universele ûntkennende kwantifikaasje út (‘foar 
alle x: net x’), nea in in spesifike negaasje (‘foar ien x: net x’).4 In lyksoar-
tige kwantifikaasje kin ek mei in spantsje besteande út twa mearliddige 
wurdkloften útdrukt wurde. It giet dan om de spantsjes syn leven / syn 
leven net en syn libben / syn libben net. Dit artikel presintearret ûndersyk nei 
de syntaktysk-semantyske konteksten dêr’t it positive lid fan de spantsjes 
him yn oppenearret en nei de ynterpretaasje dy’t it kriget. Hoewol’t der 
guon foarkommens út de lette 17e ieu binne, komme de measte foarkom-

1  Ik betankje Siebren Dyk, Cor van der Meer, Bouke Slofstra, Willem Visser en Ton van der 
Wouden foar diskusje en/of kommentaar. 

2  Dit artikel is foar Reinier. It is in net geringe deugd as ien de Dingen mei de hannen 
fan ’e geast sa draait dat se mei de positive kant, sismar de moaie kant, boppe komme te 
lizzen. Sa’n persoan is as sinneljocht, en makket de Dingen moaier. Yn dat ramt wol ik 
Reinier tanksizze foar syn oanwêzichheid, en ik helje foar him it motto oan út it boek dat 
er my ea oanrette:Wanneer de tienduizend dingen gezien zijn in hun eenheid, keren wij terug tot 
in het begin en blijven waar wij altijd geweest zijn (Ts'ên Shên / Maria Dermoût).

3  Sjoch ek B. Slofstra, ‘De dea fan ea en nea’, Us Wurk, 60 (2011) siden 1-43. E. Hoekstra & B. 
Slofstra, ‘A diachronic study of the negative polarity item syn leven ‘his life > ever’ in West 
Frisian between 1550 and 1800’ (2013) Manuskript (Fryske Akademy, Ljouwert).

4  De fjouwer grûnfoarmen fan kwantifikaasje en negaasje kinne werjûn wurde yn it 
fjouwerkant fan opposysje (‘square of opposition’), dat tebek giet op Aristoteliaanske logika. 
Yn de 19e ieu waard it fierder útwurke, fan in samlingteoretysk perspektyf troch George 
Boole. Dit wurk leit oan de basis fan moderne ynsjoggen yn logyske ynferinsjepatroanen 
yn natuerlike taal, en hoe't dy de ferskynsels fan negative en positive polariteit ferklearje 
kinne. Sjoch dêroer W. Ladusaw, Polarity sensitivity as inherent scope relations, Dissertaasje 
(University of Texas at Austin 1979). Ek: Indiana University Linguistic Club, 1980. F. 
Zwarts, ‘Negatief-polaire uitdrukkingen I’. Glot Tijdschrift voor TaalwetenschapI, 6 (1981) 
siden 35-132. F. Zwarts, Categoriale grammatica en algebraïsche semantiek: een onderzoek naar 
negatie en polariteit in het nederlands, Dissertaasje (Ryksuniversiteit Grins 1986). F. Zwarts, 
‘Nonveridical Contexts’, Linguistic Analysis, 25 (1995) siden 286-312. T. van der Wouden, 
Negative Contexts Dissertaasje (Ryksuniversiteit Grins 1994). 
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mens út de 18e ieu. It totale tal foarkommens is lykwols beheind. It sil 
ek bliken dwaan dat dizze wurdkloften mar yn in beheind tal syntaktysk- 
semantyske konteksten fûn wurde; it binne gjin krekte synonimen fan  
ea / nea en oait / noait, mar syn leven / libben is al negatyfpolêr, krekt as ea en 
oait, en de betsjutting oerlapet in einhinne mei dy fan ea en oait. Hjirûnder 
wurdt ûndersocht yn hokke syntaktysk-semantyske konteksten as syn leven 
(seksje 2) en syn libben (seksje 3) krekt brûkt wurde.5 Der is bewiis dat de 
negative fariant syn leven net earder liend is, en makliker te learen is, as de 
fariant syn leven (seksje 4). De distribúsje fan syn leven / libben wurdt fer-
like mei dy fan ea (seksje 5). De rol fan it besitlik foarnamwurd komt op it  
aljemint yn seksje 6, en wurdt relatearre oan de emosjonele, oerdriuwende 
sizzenskrêft fan dit idioom. Fierders wurdt sjen litten dat de útdrukking 
sels ferwize kin, of brûkt wurde kin as fuortsterking fan oait (seksje 7).

2. Syn leven

2.1. Frekwinsje
De wurdkloft syn leven is út it Hollânsk liend.6 Der binne 9 foarkommens 
fan; fan de negative wjergader syn leven net binne der 19. De relative 
frekwinsje fan syn leven ten opsichte fan syn leven net is 9/19 = 0,47. Dat is 
te ferlykjen mei de relative frekwinsje fan oait ten opsichte van noait: dy 
is 162/355 = 0,46.

2.2. Syntaktysk-semantyske konteksten fan syn leven
Syn leven oppenearret him mar yn 4 konteksten. Dy wurde hjirûnder jûn, 
mei alle foarbylden derby:

A. Retoaryske fraach (4)
 (1)  wa! Doeule het zijn leeven fin sokke fotsige dingen hæerd! 

(p1690a)7

5  As ik ginneralisearje oer syn leven en syn libben, sil ik it gehiel ôfkoartsje as SL.
6  De Fryske foarm is ommers libben, net leven. 
7  It flokwurd Doeule ‘deale’ stiet foar de persoansfoarm yn it Ier Nijfrysk, krekt as yn it 

Ingelsk, wylst flokwurden yn it Nijfrysk nei de persoansfoarm steane:
 (i) Wa hat gfd de mostert opmakke?
 (ii) Who the hell finished the mustard?
  Sjoch foar it Ingelsk D. Pesetsky, ‘Wh-in-Situ: Movement and Unselective Binding’, in: 

E. J. Reuland & A. G. B. ter Meulen (red.) The Representation of (In)definiteness (Cambridge, 
Mass. 1987) siden 98-129.
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 (2)  heste dijn leven wol to Frentjer yn e hægeschoole wessen ljæve 
Wobbelt (1701c48)

 (3)  Zoestouw prate fen fladde; hoe wa het zyn leven fen mijn 
onælijkheit heærd! (1779m30)

 (4)  Hab jimme zijn leven zok Folk meer heard? (1779m34)

B. Relative ferlykjende sin ynlaat fan it bynwurd as (2)
 (5)  Hij joeg mij zokke eermhartige en leæve wudden, az ik mijn leven 

fen him hân hab; (1779m27)
 (6) It is zok maol praat az ik mijn leven heard hab! (1779m42)

C. Eksklamative sin (2)
 (7)  Nou hab ik mijn leven! .... hoe bijtinke dij Minschen ‘t! (1779m10)
 (8)  za hab ik mijn leven! fen dat aldermoist Jappans goed. (1779m37)

D. Nei de universele kwantifisearder al (1)
 (9) Wa iensen stelt Is all zijn leuen ien tieeff. (1614)

De eksklamative sin is te ûnderskieden fan de retoaryske fraach, mei’t de 
eksklamative sin net de syntaktyske foarm fan in fraach hat, mar fan in 
stellende haadsin. De semantyske, of sels emosjonele, wearde fan beide 
typen is wakker lyk. Sawol de eksklamative sin as de retoaryske fraach dy’t 
der efteroan komt, jouwe fernuvering oan.

2.3. Syn leven is negatyfpolêr
Syn leven oppenearret him yn retoaryske fragen, relative sinnen ynlaat fan 
as, nei eksklamativen en nei de universele kwantifisearder al. Retoaryske 
fragen binne negatyfpolêre konteksten by útstek; neffens de test fan de 
logyske ynferinsjepatroanen binne se monotoan delgeand.8 Monotoan 
delgeand wol sizze dat in ynferinsje nei dielsamlingen jildich is. Dat is 
net it gefal by befestigjende sinnen, mar al by ûntkennende sinnen:

 (10) Jan laket =/=> Jan laket him slop
 (11) Jan laket net ==> Jan laket him net slop

8  Sjoch Ladusaw, Polarity sensitivity en Zwarts, ‘Negatief-polaire uitdrukkingen I’ en de 
referinsjes dêr jûn.
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Relative sinnen ynlaat fan as binne ek monotoan delgeand. Dat blykt út de 
negative betsjutting, út it logyske ynferinsjepatroan en út it foarkommen 
yn de konstruksje fan it negative polariteitsitem ‘ek mar’. It risseltaat fan 
dy testen wurdt hjirûnder jûn:

Negative betsjutting
 (12)  sok mâl praat as ik myn leven heard ha => ik ha nea sok mâl praat 

heard

Logysk ynferinsjepatroan
 (13) sok mâl praat as ik noait fan myn leven heard ha =>
  sok mâl praat as ik noait fan myn wurkjende leven heard ha

Negatyf polariteitsitem ‘ek mar’
 (14) sok mâl praat as ik noait fan myn leven ek mar heard ha

De eksklamative kontekst is in wat oar gefal. Ea wurdt dêr nea fûn, oait 
al.9 De eksklamative kontekst liket neffens niisneamde testen likegoed ek 
monotoan delgeand te wêzen:

Negative betsjutting
 (15)  no ha ik (fan) myn leven => ik ha noait fan myn leven (soks heard, 

sjoen ...)

Logysk ynferinsjepatroan
 (16)  no ha ik (fan) myn leven => no ha ik (fan) myn wurkjende leven

Negatyfpolêr item ‘ek mar’:
 (17)  Ik ha noait fan myn leven ek mar ien lûd heard dêroer!

De negatyfpolêre test wol net sa maklik yn in eksklamative kontekst, faaks 
om’t de útdrukking as gehiel al idiomatysk beferzen is. Mar de oare testen 
litte likegoed sjen dat eksklamative konteksten monotoan delgeand binne. 
De universele kwantifisearder is allyksa monotoan delgeand. Dat kin net 
sjen litten wurde mei it negatyfpolêr item ek mar, mei’t dat him as bywurd 
net nei it wurdsje al yn in haadwurdkloft oppenearje mei. Aldergeloks lit 
de test fan it logysk ynterferinsjepatroan sjen dat al delgeand is:

9  Sjoch ek seksje 5 en Hoekstra & Slofstra, ‘A diachronic study’.
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Logysk ynferinsjepatroan

 (18)  al myn leven => al myn wurkjende leven

Ferlykje ek:

 (19)  al har tsiis waard ferkoft => al har griene tsiis waard ferkoft

3. Syn libben

3.1. Frekwinsje
Syn libben komt 20x foar. De negative wjergader komt 16x foar. De relative 
frekwinsje fan syn libben (ten opsichte van syn libben net) is 20/16 = 1,25. 
De relative frekwinsje fan syn libben is earder te ferlykjen mei dy fan ea 
(0,81) ten opsichte fan nea, as mei dy fan oait (0,46) ten opsichte fan noait. 
Der is in ferskil yn relative frekwinsje tusken syn libben / syn libben net en 
syn leven / syn leven net, mar it is net signifikant (p = 7,9 %).10 Doch is it 
wol aardich dat de distribúsjeferhâlding tusken syn libben en syn libben 
net mear liket op ea / nea as op oait / noait, en dat de distribúsjeferhâlding 
tusken syn leven en syn leven net mear liket op oait / noait, as op ea / nea. De 
ginnera lisaasje is dat distribúsjeferhâlding mei de Fryskere foarm mei 
libben mear liket op it oarspronklik Fryske ea, wylst de distribúsjeferhâl-
ding mei de Hollânsker foarm mei leven mear liket op it út it Hollânsk 
ûntliende oait.

3.2. Syntaktysk-semantyske konteksten fan syn libben
Syn libben komt 15x foar yn de kontekst fan in retoaryske fraach en 1x yn 
de kontekst fan in ferlykjende relative sin ynlaat fan as, 1x as eksklamatyf 
en 3x nei de universele kwantifisearder al.

10  Neffens de Fisher Exact Probability test, http://www.langsrud.com/fisher.htm, sjoch ek 
A.P. Versloot, Mechanisms of Language Change. Vowel Reduction in 15th century West Frisian, 
Dissertaasje (University of Groningen, 2008) side 52 [LOT Netherlands Graduate School 
of Linguistics, Utrecht].
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A. Retoaryske fraach (15)
 (20)  Hestou dijn libben herd dat minsken Theven drinse (1711b)
 (21)  koeste it laitzen wol litte, doe ze zei; wa zijn libben fen har 

onëerlijkheit heerd hie! (1779m35)11

B. Relative ferlykjende sin ynlaat fan as (1)
 (22)  Do wy forlijn Jier uyt Mjæn wiern by Ljouwert / sey Claes Frets-

beælg / waard ick sa kel / as ick oyt mijn libbin west hie; (1778)

C. Eksklamative sin (1).
 (23)  Wa het sijn libben, sjugh uws Rinse begint om boostgjen nu to 

tinsen.

D. Nei de universele kwantifisearder al (3)
 (24) Ven sokke lieuwe sil ik al mijn libben spijë. (1764)
 (25)  Jk in ous Wobbel habbe ienoor al ous libbin so ljæf han datt it næt 

to zissen is. (1701c66)
 (26) Eæk hab ick al mijn libben in de Wraad west. (1676b)

Dit binne, sa’t wy yn de foargeande seksje al sjen litten ha, allegear 
monotoan delgeande konteksten. Dêrmei is syn libben likegoed as syn 
leven in negatyfpolêr item.

4. Relative frekwinsje en learberens
De Fryske foarm syn libben hat in relative frekwinsje ten opsichte fan syn 
libben net, dy’t earder mei it oarspronklik Fryske ea as mei it út it Hollânsk 
ûntliende oait te ferlyken is (seksje 3). Oarsom hat de Hollânske foarm 
syn leven in relative frekwinsje ten opsichte fan syn leven net, dy’t earder 
mei it út it Hollânsk ûntliende oait te ferlyken is as mei it oarspronklik 
Fryske ea. De neikommende tabel fettet dy relative frekwinsjes gear, dy’t 
berekkene binne troch de frekwinsje fan it positive lid te dielen troch dy 
fan it negative lid fan elk spantsje.

oait / noait leven / leven net ea / nea libben / libben net

0,46 0,47 0,81 1,25

 

11  Útsein dit foarbyld binne alle foarbylden yn de direkte rede.
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Ik nim no de frekwinsjegegevens fan de ‘Fryskere’ spantsjes (ea / nea en 
syn libben / syn libben net) as útgongspunt en problematisearje de mear 
Hollânske spantsjes (oait / noait en syn leven / syn leven net). De reden dêrfoar 
is dat men by de mear Hollânske spantsjes (mear) ynfloed fan it Hollânsk 
ûnderstelle mei as by de Fryske spantsjes. Dy ynfloed is asymmetrysk: as 
it Hollânsk it positive lid like hurd stipe as it negative lid, soe de relative 
frekwinsje fan de Hollânske spantsjes tichter by dy fan de Fryske spantsjes 
sitte. Ik sil hjirûnder bewiis bybringe dat it Hollânsk it negative lid fan de 
twa ‘Hollânske’ spantsjes hurder stipet as it positive lid, en dat dêrtroch 
de relative frekwinsje fan dy spantsjes sa leech útfalt. Men kin ek in reden 
oanwize dat it Hollânsk syn leven net sterker stipet as dat it syn leven stipet. 
Dy reden is dat de negatyf-polêre betsjutting fan syn leven sterk troch 
de kontekst beskaat wurdt, mei’t it in negatyfpolêr item is. Syn leven net, 
dêrfoaroer, is in wurd dat syn kwantifikasjonele betsjutting net fan de 
kontekst kriget: it idioom betsjut as gehiel nea of noait. De frekwinsje fan 
it Hollânske z’n leven niet begeunstiget it gebrûk fan it Fryske syn leven net, 
wylst syn leven net sa stipe wurdt troch it Hollânske z’n leven, mei’t dy lêste 
beide foar har ynterpretaasje, as negatyfpolêre items, fan de syntaktysk-
semantyske kontekst ôfhinklik binne.
Dizze analyse foarseit dat syn leven net makliker leard wurdt by taalkontakt 
as syn leven. Dêr is ûnôfhinklik bewiis foar. It Hollânsk fan tsjintwurdich 
wurdt gauris beynfloede fan it Ingelsk. Ynfloed op it spantsje ooit / nooit, 
as dy der is, sil neffens ús idee earder it morfologysk negative lid as it 
morfologysk positive lid oangripe. En dat is ek sa. It Hollânsk hat de 
mooglikheid om dizze wurden mei Ingelske wjergaders te fersterkjen, en 
foarmet alsa de idiomatyske kombinaasjes never nooit en ever ooit. Sjoch no 
nei de neikommende yllustrative foarbylden dêrfan en har frekwinsje op 
ynternet yn it Hollânsk (snein 18/1/2009):

Never nooit
 (27) Afvallen: het gaat je never nooit lukken
 (28) Ik laat me vrienden never nooit in de steek!

Ever ooit
 (29) En het was het meest bizondere gesprek ever ooit.
 (30)  De OP is de slechts bewerkte foto die ik ever ooit in mijn ganze 

leven aanschouwt heb

 (31) Frekwinsjes foar never nooit en ever ooit yn Google op 10-2-2009:
  Never nooit 71200
  Ever ooit   937
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Dy feiten ûnderstypje it idee dat syn leven net en syn leven foar de brûker 
net deselde semantyske status ha. De negative foarm is makliker learber 
as de net morfologysk negative foarm; de neurologyske ferbining tusken 
de negative foarmen (de Ingelske en de Hollânske) is sterker as dy tusken 
de net morfologysk negative foarmen, dy’t foar har ynterpretaasje sterk 
fan de sentinsjele kontekst ôfhinklik binne. As dy hypoteze korrekt is, dan 
moat de kloft syn leven net earder út it Hollânsk liend wêze as de kloft syn 
leven. De âldste attestaasjes befestigje dat idee. De âldste attestaasje fan syn 
leven net is fan 1614, wylst it âldste foarkommen fan it negatyfpolêre item 
syn leven fan 1690 is. De lege relative frekwinsje fan syn leven ten opsichte 
fan syn leven net kin dus taskreaun wurde oan Hollânske ynfloed dy’t 
omreden fan semantyske transparânsje it foarkommen fan de negative 
foarm sterker begeunstiget as it foarkommen fan de net negative foarm. 
Dy lêste is as negatyfpolêr item foar syn kwantifikasjonele ynterpretaasje 
sterk fan de syntaktysk-semantyske kontekst ôfhinklik.

5. Ferliking ea mei SL 
Ûndersteand diagram presintearret in oersjoch fan de konteksten dêr’t 
ea, syn leven en syn libben yn fûn wurde:12

Ea Syn leven Syn libben

Retoaryske fraach V V V

Neg haadwurdkloft V - -

Rel sin by def N V - -

Rel sin sa/sok .. as - V V

Ekskludearjend haad V - -

Eksklamatyf - V V

Modale haadsin V - -

De distribúsjes fan syn libben en syn leven binne wakker lyk. It falt al op 
dat it geef Fryske ea him net oppenearret yn eksklamative konteksten, 
ek al is de totale frekwinsje fan ea (36) folle grutter as dy fan SL (9). Dat 

12  Foar ea sjoch fierder Slofstra, ‘De dea fan ea en nea’. E. Hoekstra, B. Slofstra & A. Versloot, 
‘Changes in the use of the Frisian quantifiers EA/OAIT ‘ever’ between 1250 and 1800’, in: 
A. van Kemenade & N. de Haas (red.), Historical Linguistics 2009. Selected papers from the 19th 
International Conference on Historical Linguistics, Nijmegen, 10-14 August 2009 [Current Issues 
in Linguistic Theory, 320] (Berlyn 2012) siden 171-189.
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ferskil tusken ea en SL is signifikant (p=3,6). SL is fierder ôfwêzich yn de 
neikommende konteksten, dêr’t ea al yn fûn waard: konteksten mei nega-
tive wurdkloften en konteksten mei ekskludearje haden (lykas bûten, foei).

6. It antesedint fan it persoanlik foarnamwurd yn syn leven / syn libben
Yn it Nijfrysk bestiet de wurdkloft fan syn leven / libben. It besitlik 
foarnamwurd is of in ûnferoarlik syn of it wurdt bûn, almeast troch it 
ûnderwerp. Dat lêste fielt gever oan:

 (32) Bûging fan it besitlik foarnamwurd
  Dat doch ik fan myn leven net  /  syn leven net
  Dat dochsto fan dyn leven net  /  syn leven net
  Dat docht er fan syn leven net
  Dat docht se fan har leven net  /  syn leven net
  Dat dogge wy fan ús leven net /  syn leven net
  Dat dogge jim fan jim leven net /  syn leven net
  Dat dogge se fan har leven net /  syn leven net 
  Dat dogge jo fan jo leven net /  syn leven net 
  Dat docht men fan jins leven net / syn leven net

De bûne foarmen wurde oer it ginneraal as Frysker oanfield, hoewol’t 
bûne foarmen ek yn it Hollânsk foarkomme. Yn it Midfrysk is meastal, 
mar net altyd sprake fan bining. Mei syn libben / syn leven binne der inkeld 
foarbylden mei 1SG en 2SG; 3SG is ambigu tusken al as net bining.13 
Hjirûnder steane wat foarbylden:

 (33)  1SG: Nou hab ik mijn leven! .... hoe bijtinke dij Minschen ‘t! 
(1779m10)

 (34) 2SG: Hestou dijn libben herd dat minsken Theven drinse (1711b)

As wy de negative wjergader derby nimme, kinne ek meartalfoarbylden 
fûn wurde.

 (35)  1PL: en goelden en seijen wy wol t uus leven net wer dwaan 
(hp1795a)

13  It Midfrysk fertoande meastal bining troch it subjekt, sa’t wy seagen. Mar de ûnferoarlike 
foarm waard ek wol brûkt. It Nijfrysk hat noch deselde fariaasje:

Ik sil fan syn leven net ferlieze mei scrabble!
Ik sil fan myn leven net ferlieze mei scrabble!
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 (36)  2PL: hab jimme/ jimme leven net ien Jongman sioen (1701c52)

Lykwols liket der gjin sprake fan wiere bining te wêzen. Yn it Midfrysk 
fine wy bygelyks al in foarbyld as ûndersteand, dat ek foar it Nijfrysk yn 
de sin dêrûnder reprodusearre wurde kin:

 (37)  Za hab ik Jjerren lang: æak ney de vammen Rjon der hat  
mijn Boese noyt: myn leeven net van wjon (1762a)

 (38) Dêr is myn beurs noait fan myn leven better fan wurden!

Yn dizze gefallen is der gjin sprake fan wiere bining, dat wol sizze, troch 
in antecedent yn deselde dielsin dat ûnderwerp of foarwerp is. It is wol 
sa dat yn ditsoarte fan foarbylden noait oan de kloft mei leven foarôf giet. 
Der binne lykwols ek foarbylden te betinken yn it Nijfrysk dêr’t it besitlik 
foarnamwurd gjin antesedint yn deselde dielsin hat:

 (39)  Wolsto de Alvestêdetocht ride? Dat bart (gebeurt) fan dyn leven 
net!

 (40) Ik de Alvestêdetocht ride? Fan myn leven net.

Út dizze foarbylden docht bliken dat it besitlik foarnamwurd betrekking 
ha kin op in partisipant út ’e petearsitewaasje. Der is dêrmei gjin sprake fan 
wiere bining. Ditsoarte ‘sloppere’ bining wurdt wol logofoaryske bining 
neamd, mei’t perspektyf en petearpartisipanten der relevant foar binne.14 
De sinnen mei de kloften syn leven / syn libben ha in sterke emosjonele en 
oerdriuwende sizzenskrêft dy’t wy ûnder de term ‘fersterkjend’ beflappe 
sille. Dêr hinget mei gear dat de kloft foarkomt yn retoaryske fragen, en 
yn sinnen, boud op it mal sa … as, dy’t middels in ferliking in ekstreme 
hoedanichheid oanjouwe. It besitlik foarnamwurd kin ferwize nei de 
persoan op wa’t de emoasje rjochte is.

7. Twa funksjes fan syn leven / libben (net) 
Der moat ûnderskie makke wurde tusken twa funksjes fan syn leven / 
libben (net).

14  Sjoch bygelyks M. Speas, ‘Evidentiality, logophoricity and the syntactic representation of 
pragmatic features’. Lingua, 114/3 (2004) siden 255-276.
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(41) Twa funksjes
  (i)  Syn leven / libben (net) komme selsstannich foar mei as rûge 

wearde ‘ea / nea’.
  (ii)  (Fan) Syn leven / libben) komme as fersterkingen foar by ea / nea, 

oait / noait.

Foarbylden fan de selsstannige funksje binne bygelyks de sinnen (1-6). 
Foarbylden fan de fuortsterkjende funksje binne (22), (37) en (38), mar ek 
de eksklamative sinnen (7-8). Yn syn fuortsterkjende funksje wurdt de 
kloft gauris dûbelop brûkt njonken oait of noait. Twa foarbylden fan de 
fuortsterkjende funksje binne (37), hjirûnder werhelle as (42), en (43):

 (42)  Za hab ik Jjerren lang: æak ney de vammen Rjon der hat  
mijn Boese noyt: myn leeven net van wjon (1762a)

 (43)  Wa hie it oyt zyn libben togt, (Hoa mislyk kin it zommis barre) 
(1750b)

Yn de sin hjirboppe hat syn libben inkeld as funksje it fersterkjen fan 
oait yn de retoaryske fraach. Funksje (i) bestie yn it Midfrysk, mar rekket 
dêrnei stadichoan yn ûnbrûk, as it wurdsje net der net by stiet. Funksje 
(ii) oppenearret him oan de ein fan it Midfryske tiidrek en wint oan. No 
is it sa dat syn leven / syn libben oan de ein fan de Midfryske periode it 
ferhâldingswurd fan by him kriget.

 (44)  Hie ik fan myn libben zokke gedagten fan Jouwerke hân! 
(1784a)

Hoewol’t de ferhâldingswurdkloft hjir noch selsstannich foarkomt, fynt it 
opkommen fan fan yn ditsoarte kloften rûchwei plak yn deselde tiid dat de 
fersterkjende funksje opkomt ten koste fan de selsstannige funksje. Yn it 
Midfrysk koe syn leven / syn libben op himsels de betsjutting ‘ea, oait’ drage. 
Yn it Nijfrysk kinne fan syn leven / fan syn libben dat amper of net mear, 
en itselde jildt foar it Hollânsk. No is it in skaaimerk fan emosjonele en 
fersterkjende wurden en wurdkloften dat se yn it bysûnder fariabel binne: 
de taakbrûker is dêr op syn kreatyfsten. Beskôgjende de neikommende 
wurdkloften út Hollânske sprektaal, dy’t ik oantsjutte sil as ferlykjende 
wurdkloften:15

15  Dizze oerdriuwende konstruksje waard besprutsen yn E. Hoekstra, ‘Zo dronken als een 
kruiwagen en andere metaforen’, in: V. de Tier en S. Reker (red.), In Vergelijking met Dieren. 
Het Dialectenboek 5. Intensiverend taalgebruik volgens de SND-enquête, Stichting Nederlandse 
Dialecten, (Groesbeek 1999) siden 71-87.
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 (45) Zo dronken als …
   … = aap, eend, huzaar, kakstoel, kanon, kruiwagen, Lazarus, lier, 

lor, Maastricht, Maastrichter, maleier, olie, Piet Lut, poep, pond 
meel, toeter, tol, ton, tor, uil, zebra

Dit bjusterbaarlik ferskaat makket dúdlik dat it net útmakket wat der 
ynfolle wurdt yn it syntaktysk byntwurk jûn troch de ferliking: zo dronken 
als …. Dêrom kinne wy ek sûnder beswier sels dingen betinke om yn te 
foljen lykas hjirûnder:

 (46)  Hij was zo dronken als een Audi 200 waarvan een junk de 
autoradio heeft gestolen

It makket net út wat de leksikale ynhâld fan ’e ferliking yn ’e ferlykjende 
wurdkloft is, it sil in fersterking fan in hiel hege graad fan dronkenens 
oantsjutte. It fariabele aspect wurdt nochris ûnderstreke trochdat wy ek 
it neatsizzende wurdsje wat as opfolling brûke kinne, as wy sa gau gjin 
ferliking betinke kinne: sa dronken as wat.16Van zijn leven is ek in fersterking 
en dêrom docht it gjin niget dat wy dêr ek kreatyf taalgebrûk oantreffe. 
Beskôgje de neikommende foarbylden:

 (47) Kreatyf taalgebrûk mei van zijn leven (Google 10/2/2009)
  Van z’n / zijn lang zal ze leven niet (+673)
  Van z’n / zijn lang zal ie leven niet  (+222)
  Van z’n / zijn lang zal/zul je leven niet (7)
  Van z’n / zijn lang zullen ze leven niet  (4)
  Van z’n / zijn lang zul je leven niet  (1)
  Van z’n / zijn lang zal ik leven niet (6)

It ynskode sintsje út it jierdeilietsje (lang zal ie leven) hat gjin inkeld effekt 
op de betsjutting: it bliuwt in fersterking fan de negative betsjutting ‘net’ 
of ‘nea’, dy’t yn dizze kontekst net útinoar holden wurde. It proses fan de 
ynskowing sels is ek nijsgjirrich. De ynskowing makket der gebrûkt fan 
dat z’n en ze op deselde manier útsprutsen wurde yn sprektaal:

16  It docht dan ek gjin nij dat it Midfryske syn leven yn de kontekst fan ferlykjende relative 
sinnen foarkomme koe. Guon foarbylden binne hjirûnder werhelle. It falt op dat syn 
leven sawol de negaasje as de fuortsterking útdrukt, en oerset wurde kin yn it Nijfrysk as 
noait fan syn leven.

 Hij joeg mij zokke eermhartige en leæve wudden, az ik mijn leven fen him hân hab; (1779m27)
    Nijfrysk:   … as ik noait fan myn libben fan him hân ha.
 It is zok maol praat az ik mijn leven heard hab! (1779m42)
    Nijfrysk:   … as ik noait fan myn libben heard ha. 
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 (48a) Van ze    leven niet
 (48b)   Lang zal ze leven
 (48a x b) Van ze lang zal ze leven niet.

De ynskowing is suver op it lûd basearre. De wurden ze en leven ha yn 
beide sinnen ûngelikense funksjes en betsjuttingen: yn de (a) sin is ze in 
manlik besitlik foarnamwurd en leven in haadwurd, mar yn (b) is ze in 
persoanlik froulik foarnamwurd en leven in tiidwurd. De hiele letterlike 
betsjutting lang zal ze leven is weiwurden yn (c), en it gehiel tsjinnet inkeld as 
fuortsterking. Sokke foarbylden ûnderstypje ús ynsjoch dat de wurdkloft 
fan syn leven yn ús tiid ta in fuortsterking fan negaasje ferfallen is. 17 Yn it 
Nijfrysk kin fan syn leven / libben inkeld by net foarkomme, of as fersterking 
by oait en noait. Yn it Midfrysk koe syn leven / libben yn mear konteksten 
op himsels foarkomme as yn it Nijfrysk. Nei alle gedachten synjalearret it 
opkommen fan it ferhâldingswurd de funksjonele ôfswakking.

8. Konklúzje
De wurdkloften mei syn leven / syn libben hawwe har mar yn in pear kon-
teksten oppenearre. Ea en oait komme yn mear konteksten foar. Boppedat 
ha sinnen mei de kloften syn leven / syn libben in sterke emosjonele en oer-
driuwende sizzenskrêft. Lykwols wiene se yn it Midfryske tiidrek folwear-
dige synonimen foar ea en oait, ôfsjoen fan niisneamde emosjonele en 
oerdriuwende sizzenskrêft. Oan de ein fan de 18e ieu ferfalle dizze wurd-
kloften ta fuortsterkingen. Se krije it ferhâldingswurd fan by har en wur-
de net brûkt ynstee fan mar benammen as fuortsterking fan oait / noait.  
As opmerklik feit mei ta beslút neamd wurde dat yn de klucht Waatze 
Gribberts Brulloft (1701) inkeld mar de foarm syn leven (net) foarkomt, en dat 
men om ’e nocht sykje sil nei de foarmen ea, oait of syn libben (net). Soks 

17  Yn it Súdnederlânsk fine wy van zoo'n leven (niet) (sjoch WNT leven II) en yn it Limboarchsk 
(18de ieusk en no noch) op zich Limburgs. It neamde zich betsjut net ‘syn’ en likemin ‘jins’, 
de possessief is zien. Dat de útdrukking no noch brûkt wurdt, bewiist P.H.H. Beenen, 
Dialect en volkskunde van Herten (Roermond 1973). Hjirûnder in foarbyld yn kontekst:

  Waat ich uch dan op Latiens gezag höb, dat höb ich 't ierste mien auw mojer op zich Limburgs zègke 
hure, dan zag ze 't ummer kórt en good (http://taal.phileon.nl/lim_sermoon.php#top)

  Neffens moderne ynsjoggen kinne anafoaren logofoarysk brûkt wurde. Dat hâldt yn 
dat se gjin antesedint yn deselde sin nimme hoege en gefoelich binne foar perspektyf 
en petearpartnerskip. De posysje yn de kwantifikasjonele kloft syn leven soe dan in 
omkrite foar in logofoaryske ynterpretaasje wêze. Fierders oppenearje logofoaren har 
yn non-argumint posysjes. De posysje by leven / libben soe sa’n posysje wêze kinne, mei’t 
it haadwurd leven / libben hjir net in predikaat mei syn letterlike betsjutting is, mar in 
kwantifisearder wurden is. Sjoch dêrfoar T. Reinhart & E. Reuland, ‘Reflexivity’, Linguistic 
Inquiry, 24 (1993) siden 657-720. Ek: http://www.dbnl.org/tekst/rein008refl01_01/colofon.
htm.
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liket derop te wizen dat de ûntliening syn leven (net) ea hiel gewoan wie yn 
de Fryske sprektaal. Yn dat ferbân is it ek aardich derop te wizen dat om 
1700 hinne ea útstjert, en dat oait yn ’e rin fan ’e 18e ieu pas goed de guit 
kriget. Ea sil pas op nij diel útmeitsje fan de Fryske taal, as it yn ’e 19e ieu 
op nij yntrodusearre wurdt troch Fryske bewegers, dy’t it wurd fûn ha by 
Gysbert Japicx.


