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Summary

In this paper it is argued that Modern West Frisian witte- (also pronounced and
written as withoe-) is a prefix with rather peculiar properties. One ofthese con
cerns the restrictions on its adjectival base, about which some generalizations
are formulated in section 2. With the help ofthe corpus ofthe Dictionary ofthe
Frisian Language the prefix can be traced back to a small sentence wa wit hoe
(+ adj.) ('who knows how'), which shows up as late as the 19th century. This
leads us to the wh-word hoe: in section 4 the restrictions on the base are shown
to be in agreement with the semantics ofhoe-questions. Section 5 is the heart of
the paper. It is argued there that the wa wit hoe (+ adj. )-sentence is a paren
thesized exclamation. That discovery serves as a starting point for a (historical)
explanation ofthe otherpeculiarproperties ofwitte-. Section 6 is a retrospective
ofthe diachronic development ofthe prefix. The concept oflexicalization is in
voked there to explain away the last obstacles.

I. In earste yn 'e kunde kommen

Besjoch de neifolgjende wurden:

(1) a. wittegrut
witteheech
wittclang
wittedjip
wittefier
wittelild
wittedjoer
witteryk
wittelet
witteier

b. wittefaak c. wittefolle
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Al dy wurden haw ik opdjippe ut 'e beide kartoteken fan it Wurdboek fan de
Fryske Taal' , faak mei de fariant withoe-, dy't jo ek wol yn milnling taalge
bri'lk oantreffe kinne. De samling wurdtypen yn (1) is folslein, op ien utsilnde
ring nei, wittebliid, dat ek troch Zantema (1984) opnaam is. Dat wurd doocht
neffens my net. Ik kom der letter op weram.

It hieltyd gelikense earste elemint witte en de fierders ek apart foarkom
mende twadde eleminten grut ensfh. suggerearje dat wy hjir te krijen ha mei
gearstalde wurden. Jo kinne dan twa kanten op, otit binne gearsettings, ofjo
ha te krijen mei 6fliedings, yn dit gefal mei in foarheaksel. Gearsetting is in
wurdfoarmingsprasedee der't twa lidden dy't ek apart as los wurd foarkonune
kiune, meiinoar gearkeppele wurde ta ien nij wurd. Sa 'k sei, it twadde lid kin
yndied as los wurd foarkonune, mar hoe sit it mei it earste? Witte bestiet as
ynfinityffoarrn fan it tiidwurd witte of as bilgde foarm fan it meartal yn 'e no
tiid fan dat tiidwurd.

Dochs is der neat dat hjir foar in gearsetting mei it tiidwurd pleitet. Om
mers, semantysk betsjutte alle foarbylden 'in (tige) hege graad fan it twadde
elemint', en it is folslein ilndudlik wat de ral der yn is fan in tiidwurd as witte,
dat semantysk rilchwei oantsjutten wurde kin as 'kunde hawwe fan'. Boppe
dat komt wurdfoarming mei in ynfinityf of pluralisfoarrn fan in tiidwurd as
earste lid yn it Frysk ek hielendal net foar. It liket der dus op dat wy hjir earder
te krijen ha mei 6flieding, en datit elemint witte- in foarheaksel is.

Dat moat it wol weze at we, sa't ik dien ha, der fan utgeane dat we yn (1)
mei wurden te krijen ha. Men soe jin ek noch yntinke kinne dat der gjin wur
den steane, mar frazen, dus witte heech, en dat witte in bywurd weze soe, lykas
bygelyks tige. It neifolgjende praefke wiist lykwols ut dat dat net it gefal is. Sa
kin men yn (2) wol mei fige antwurdzje en net mei witte:

(2) Is de Boamster toer ek heech? Ja, tige!
Ja, 'witte!

Witte kin dus net as los wurd foarkomme en moat deram wol opfette wurde as
in prefiks. In frij unike ferskining oars, in etymologysk besibbe foarheaksel yn
in oare Germaanske taal is my net bekend. By myn witten allinnich it Ame
lansk, it Biltsk, mooglik it stedfrysk, en it Westerkwartiersk hawwe wat soart
gelikens, dat wy lykje hjir in taalferskining by de kop te hawwen dy't beheind
is ta it Fryske taalgebiet of wat der krekt om hinne leiL'

De witte-formaasjes hawwe in tal fonologyske, syntaktyske en semantyske
eigenskippen dy't frij mak1ik te konstatearjen binne. Sa falt de klam bygelyks
altyd op it earste wurdlid wit, trach guon as [vIt], trach oaren as [vit] utsprut
sen. Fierders hat it foarheaksel, at it foarin fokaal komtte stean (yn witte-ier),
gjin lest fan schwa-deleesje. Dat hat it oars mien mei alle prefiksen, sjoch by-
gelyks Booij (1977, 103-104). _

Syntaktysk is der mei de witte-6fliedings wat eigenaardichs oan 'e han. Mei
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titsllndering fan wittefolle komme se yn it llndersochte materiaal allinnich mar
yn predikatyf gebruk foar. Fan wittefaak is dat noch yn te tinken, it basiswurd
faak hiUdt en draacht him op likense wize, mar de basiswurden fan skift (la)
dogge wol as gewoane adjektiven. Dochs liket it net foarkommen yn it mate
riaal fan attributive posysjes net tafallich; de b-sinnen fan (3) en (4) komme
my yndied frjemd oan.

(3) a. De keeper skopte de bal wittefier fuort.
b. ?De wittefiere ballen gongen oer de midfoar hinne.

(4) a. Dy beam is witteheech.
b. 'Dy wittehege beam si! omkapt wurde.

Wy hawwe al yntultyf oannaam dat de betsjutting fan 'e witte-formaasjes
sokssawat is as 'in (tige) hege graad fan it basiswurd'. Standerttesten, byge
lyks dy tit Klooster, Verkuyl & Luif (1969,85) wize yndied tit dat witte- in
graadoantsjuttend elemint is. Se binne basearre op it prinsipe dat in graad
oantsjutter net mei in oare graadoantsjutter kombinearre wurde kin. Sa litte
de witte-6fliedings gjin komparaasje ta Cwitteheger, ,witteheechst) en smyt it
opnimmen yn in graadoantsjuttende konstruksje (5) inllnakseptabele sin op:

(5) 'Wat wiene se witteheech!

It prinsipe sil der ek de oarsaak fan weze dat witte-6fliedings net op 'en nij
prefigearre wurde kinne mei graadoantsjuttende foarheaksels as hyper- en su
per-: 'hyperwittegrut, 'superwitteheech. Ek modifisearring mei adverbia fan
graad is unmooglik: ' tige witteheech.

Apart is noch wol dat de graad dy't witte- oantsjut in tige hegenien weze
moat. Sa wurdt troch ynforrnanten algemien oanjUn dat de bal yn (6b) fierder
komt as yn (6a):

(6) a. De keeper skopte de bal tige fier fuort.
b. De keeper skopte de bal wittefier fuort.

Guon lju murken by dy foarbyldsinnen fierder op dat it har talike dat de
sprekker him by (6b) mear by it underwerp betrutsen fielde, dat er der emo
sjoneler foar oer stie.

2. Beheinings op 'e basis

Lykas al sein binne it rilfeltsje wurden fan (1) alle witte-6fliedings dy't ik yn it
WFT-materiaal fine kind haw. Wat opfalt is dat de kategory fan it basiswurd
net gelyk is. Dy under (la) binne adjektiven,[aak fan (lb) is in adverbium en



24 Wurdfoarried en wurdgrammatika

folie (le) in telwurd. De adjektiven fan (la) kinne ek as adverbium brfikt wur
de, mar oan sin (4a) ha we sjoen dat dat net essinsjeel is foar witte-formaasjes.
Predikativens, der liket it om te gean.

At dyen finder (1) alle wurden binne dy't ffin binne, dan liket dat net fuor!
endaliks in swide mannichte. Der binne bygelyks risten oare adjektiven dy't
graduearre wurde kinne, werom steane dy der dan net by? Guont sille de
ferklearring sykje wolle yn 'e frekwinsje, de wurden fan (1) binne ommers
allegearre heechfrekwint. Allegearre moai en aardich, mar bygelyks moai en
aardich binne ek tige frekwint, en dy fintbrekke yn it rychje, wylst se dochs
wol graadoantsjutters by har ha kinne: hartstikke moai, superaardich. Dat it
liket de muoite wurdich en sykje de ferklearring oars earne.

In oanknooppunt kin fUn wurde yn 'e semantyk fan adjektiven. Klooster
(1976) (yn Klooster (1971) stiet rfichwei itselde) ferpartet de graduearbere
adjektiven yn subjektive en objektive. De earsten kinne yn 'e komparatyf
foarm foarkomme yn it sintsje ik achtsje x . .. as y.

(7) a. Ik achtsje Sjoukje moaier as Boukje.
b. 'Ik achtsje Sjoukje langer as Boukje.

Objektive adjektiven ferwize nei eigenskippen dy't te mjitten binne, dy't yn
mjitienheden utdrukt wurde kinne. Klooster hat it derom ek wol oer parame
teradjektiven: tang is in parameteradjektyf omdat lingte metten wurde kin,
moai is net ien want skientme kin net objektyf metten wurde, kin net yn mjit
ienheden utdrukt wurde.'

Sa't it no liket falle alle wurden der't witte- yn (1) mei kombinearre is, finder
de objektive adjektiven (at we foar it gemak der even fan utgeane dat faak en
folie ek adjektiven binne).' It proefke mei ik achtsje giet hieltyd op, en alle
adjektiven ferwize nei in objektyf te mjitten parameter dy't mei ienheden as
meter (ek kante ofkubike), desibel, gUne of oere spesifisearre wurde kinne.
Mei faak en folie leit it mei sa'n ienheid wat lestiger, likegoed is yn prinsipe
troch tellen it tal gefallen of kearen objektyf fest te stellen en fest te lizzen.
Derfoaroer is in adjektyf as bygelyks bliid typysk subjektyf5

Troch de beheining fan 'e basis ta objektive adjektiven wurdt ek it gegeven
dat it tal wurden finder (1) mar Iyts is, diidliker. Dochs hie dat oantal mei in
keld dizze beheining grutter weze moatten. Wat nammentlik opfalt, is, dat,
mei utsfindering fan ier, allinnich adjektiven mei in hege wearde fertsjintwur
dige binne. Harren antonimen ilntbrekke, en dat is grif net hielendal tafallich,
alteast formaasjes as *wittelyts, *wittekoart, "witteleech, *witteskol, *wittehein,
*wittesacht, *wittegoedkeap, *witteearm, *wittese1dsum en *withoe'nlibytsje
hearre my nuver yn 'e earen.

Ek foar dat probleem kin de semantyk fan adj~ktiven utkomst jaan. Nim as
foarbyld de parameter 'Iingte'. Dy kin utset warde op in skaal dy't begjint
flakby nul. De legere wearden op 'e skaal kinne oantsjut wurde mei it adjektyf
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koart, de hegere mei lang. No kinne de hegeweardeoantsjutters fan' e objek
tive adjektiven wat dat har legeweardewjergaders noait kinne. Yn beskate
konteksten hawwe se nammentlik de mooglikheid om de hiele skaal te be
striken, en sa kin lang dan briikt wurde by wearden dy't normaalwei mei
'koart' betitele wurde. Soks kin it gefal weze at it adjektyf anneks is mei in
mjittekonstituint, of mei litdrukkings as dCtbeld sa of heal sa. Fan in Iyts per
soan fan ien meterfjirtich kin dus sein wurde dat er 1,40 m. langis, wylst gjin
ien it yn 'e plasse krijt en neam sa'nien 'Iang'. Fierders is it sa dat it antonym
yn dy konteksten net briikt wurde kin:

(8) a. Dy st6k is 50 srn lang.
b. 'Dy st6k is 50 srn koart.

(9) a. St6k A is dubeld sa lang as stilk B.
b. 'St6k A is dubeld sa koart as st6k B.

(10) a. St6k A is heal sa lang as st6k B.
b. 'Stilk A is heal sa koart as stilk B.

Under hiel spesjale omstannichheden soene de b-sinnen faaks utere wurde
kinne, mar der sit dan troch de petearkontekst aI in hiel sterke foarunderstel
ling by dat de stilk yn kwestje yndied as koart oanmurken wurde moat. Troch
wat ik mar neame si! it prinsipe fan Bierwisch kin de fingewoanens fan sokke
sinnen feststeld wurde:

(11) 'A sentence is the less normal the more conditions outside of it have to
be met for it to be acceptable' (Bierwisch 1967,9)

It bestriken fan 'e hiele skaal troch ien fan 'e antonimen wurdt it genearyske
offinmarkearre gebrUk derfan neamd (Giv6n 1970,822; Ljung 1974,74). Ru
siecki (1985,13) briikt dy leste term ek, en Bierwisch (1967,9) hat it oer it
'orilntearre' wezen fan it adjektyf. It ferskynselliket aIlinnich foar te kommen
by objektive adjektiven. 'Voorzover ik heb kunnen vaststellen zijn er geen
georienteerde subjektive adjektiven', seit Klooster (1976,233).

We kinne no ta in foech generalisaasje komme. Witte- nimt adjektiven dy't
gradearber en objektyfbinne. Fan dat skift wurde Iykwols allinnich dyadjek
tiven selektearre dy't unmarkearre of oriintearre foarkomme kinne. Dy be
heining makket ek fuortendaliks dlidlik werom oft it tal wurden mei witte- sa
lyts is. Likegoed lykje dernoch wol wat (tafallige) gatten yn it troch my brfikte
korpus te sitten. Sa foarseit de generalisaasje dat ek adjektiven as aid", hurd of
swier mei witte- te prefigearjen weze moatte. Foar myn gefoel binne de folg
jende sinnen yndied akseptabel:

(12) Us pake wie aI witteilld ear't er in bril briikte.
(13) Yn Nederlan kinne jo wittehurd ride sunder op 'e bon te kommen.
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(14) Nettsjinsteande har sherrydieet is us bnorfrou witteswier.

3. It komoffan witte-

Sa't it no liket is us foarheaksel in frijwat hippepippelich gefal. Oan it basis
wurd wurde tige stringinte beheinings oplein, foaral nuver omdat de funksje
fan it foarheaksel, it oanjaan fan in hege graad, dochs in hiel algemienenien is.
En dan dy sa 't liket eigenaardige eask dat de witte-formaasjes allinnich predi
katyf brlikt wurde meie.

De betizing kin Iykwols altyd noch grutter. Yn it al earder neamde Zantema
(1984) kinne jo op s. 1198 de neifolgjende wurden tsjinkomme:

(15) 'witwat, adv. [vIdvot]. (Heel) veel. Hy hat witwat ut 'e weiset.
'witwer, adv. [vIdvE:r]. Ook witwerearne, witwersa, witwersanne. Ver
spreid, overal heen. De modderkluten stowe witwer. Witwer wei, over
al vandaan.

Wat is dit? Noch in oar prefiks yn it Frysk, dat diskear mei fraachwurden ad
verbia foarmet? Ofhat it dochs wat mei it earder behanne1e foarheaksel witte
te krijen, ommers de funksje skynt ek hjirre yntinsifearjend te wezen? Mar
oan 'e oare kant, de basiswurden, adjektiven en freegjende foarnamwurden,
lizze nochal utelkoar. En at it itselde foarheaksel weze soe, lit us sizze witte-,
hoe komt it dan dat ynienen dy schwa delearre wurdt? It mienskiplike fan 'e
basiswurden fan (15) is dat it fraachwurden binne en dat se mei in/vl begjinne.
Mar in schwa-de1eesjeregel soe finder dy betingsten neffens my folslein finna
tuerlik en unyk weze.

Dan dochs hjir in gearsetting mei it tiidwurd witte miskien? Wat de foarm
oangiet soe it kinne, wit- soe men as stam fan it tiidwurd opfetsje kinne, en
gearsettings mei tiidwurdstanunen as earste lid (bygelyks fleanfjild) komme
foar. Mar fierders pleitet ek alles tsjin dy oplossing: gearsettings mei in freeg
jend foarnamwurd as twadde lid hat it Frysk net, en boppedat is ek hjirre fol
s1ein findudlik wat de betsjuttingsbydrage fan in tiidwurd as witte oan 'e finder
(15) neamde gefallen weze moatte soe.

Wy sitte no op in nuver punt. Fansels, de eigenskippen fan 'e eleminten
witte- en wit- Iykje wol frij dudlik, en binne mei it wenstige taalkundige yn
strumintarium ek wol aardich te beskriuwen. Mar de eigenskippen sels Iykje
hieltyd riedselachtiger te wurden. Dat it der sa hinne leit sil elts wol oannim
me wolle. Mar whom leit it der sa hinne? Is dat poer tafallich, of sit der dochs
wat achter?

Miskien moatte we derfoar de farianten fan witte- dochs ris wat better be
sjen. We binne withoe- al tsjinkaam, op himsels ek in kombinaasje fan wit en
in fraachwurd. Mar der sit mear fariaasje yn 'e utspraak, en dy kin us ek fier-
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der helpe. Earder waard de mooglikheid dat wy te krijen hawwe soene mei in
gearsetting mei it tiidwurd witte fjouwerkant 6fwiisd. Dochs liket dat tiidwurd
anneks te wezen mei us foarheaksel. Yn paragraaf 1 waard opmurken dat de
utspraakfarianten [vItg] en [vitg] foarkomme. At jo minsken der sa ris op
neifreegje docht bliken dat dyjingen dy't in [I] ha foar it foarheakse1 dy oer it
ginneraal ek brfike foar it tiidwurd. Foar taalbrUkers mei de [i] jildt itselde.
Neffens Hof (1933, 50, kaartsje op s.52) rint de isoglosse fan 'e tiidwurdfa
rianten fan FerwiUde 6fyn noardeastlike rjochting oant Dokknmer Nije Silen
ta. Boppe dy line hearsket de [I], derfinder slacht de [i] foar master op. Nam
mers, ek yn Hylpen is der in lfidoerienkomst tusken it tiidwurd wette en wetho
(Blom 1981).

Op dit pas is it faaks gaadlik om de iennichste literatuer dy't ik oer it foar
heaksel fine kind ha, derby te heljen. Yn it Friesch Woordenboek (1900-1911)
stiet finder it lemma wite, witte ferskfrle: 'Wit (wie weet) hoheech, holang,
horyk, enz., voor zeer hoog, lang, rijk, enz.'. En Sytstra & Hof (1925,272)
lykje op wat soartgelikens te wizen: 'In wit ho heech, wit hofolle, enz. is hwa
voor het woord weggevallen'. Sa't it skynt bestie der dus earder foar witte- in
folie foarm wa wit hoe. Dat hoe binne we sanus al tsjinkaam. Mar in foarm mei
ek noch wa deryn is my alteast yn it hjoeddeiske Frysk folslein finbekend. 7

Ik wit fansels net yn hoefier oft Sytstra & Hof it Friesch Woordenboek nei
skreaun ha, mar yn alle gefallen de meidieling fan it wurdboek liket frij be
trouber. Ommers, gearstaller Waling Dykstra brfikt yn syn literere wurk dy
folle foarm ek wol, en by syn maat Tsjibbe Gearts is er ek te finen:

. (16)

(17)

Mar einlings pakte er hjar yn 't hier/En slingre't beest hwa wit ho fier.
(W. Dykstra: Forslingere bern. Ljouwert (1896), s.34)
Wy miene det fis 01 hwa wit ho folle ontbrekt, en sia der: wy misse da
greatste scat fen 't libben da tofredenheid. (T.G. v.d. Meulen: Twa
dagen hear, ofinfrolike reis nei Drinthe. Birgnm (1853), s. 23)

De twadde oanhelling is, sa'tletter bliken dwaan si!, ek noch omin oare reden
tige yllustratyf. Dochs hiUdt de rispinge net oer; der binne ek ut 'e midden
fan 'e foarrige ieu folle mear foarbylden sfinder as mei wa yn 'e earder neam
de wurdboekkartoteken oerlevere. In boarne ut it Hylpers, en noch wat letter
in sitaat by J.S. van der Steegh, dat is it wol sa'n bytsje:

(18) Ja, neef! zee er, (en helle de schoolders wa wet ho haaig op). (S.O.
Roosjen yn S.O. Roosjen, N.D. Kroese & W. Eekhoff: Merkwaardig
heden van Hindeloopen; bevattende historische bijzonderheden om
trent de woningen, kleeding, gebruiken en de taal der Hindeloopers, be
nevens taalproeven in rijm en onrijm. Leeuwarden (1855), s.87)

(19) Foar iten hwa wit hofolle bitter en nei iten wer bier. (ut: De Pronk
skens fen de Frouljue is de Miinljue hjar Skild. Holwert (1880), s.45)
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De krekte oergong fan wa wit hoe nei wit hoe is oars net folie fan te sizzen. Yn
it midfrysk8 komt de leste foarm net foar, en fan 'e folie foarm haw ik mar ien
foarbyld fine kind:

(20) Dij hie oppe schouders lissen I Jen wijtte proek, wa wit hoe lang!
(17411\,r.59-60)

En yn 'e foarste helte fan 'e 19de ieu binne allinnich mar twa koarte foarms
oerlevere (de earste is Hylpers):

(21) Sopeinzeyksendyetaftldeoer,lEngealdewetholang. (l\. Buma: Op
het veranderen der levenswijs en der kleederdracht in Hindeloopen,
door eene hoog-bejaarde weduwe overdagt, bij gelegenheid van het ys
vermaak aldaar gehouden op zee in february 1838 waarvan zy verhaal
doet aan hare buurvrouw. Hs P.B.)

(22) Hy gUide wit ho hid. (H. Sytstra, It boask fen de kasteleins dochter.
Frentsjer (1841), s.25)

Wat wol ut it materiaal 6flaat wurde kin, is dat it fuortfallen fan wa earder
west hat as de reduksje fan [hu] ta [g]. Dat wa foar wa wit maklik fuortfalle
koe, is wol oannimlik, ek foar oare omteksten binne der wol foarbylden fan:

(23) 1\s ik har ris oan 't laaitsen bringe koe, wit oaft de graat er fen sels net
uutfleach. (I.H. Halbertsma, De lapekoer fen Gabe Skroar. Dimter
(1829), s.213)

(24) Wyt hwer't hjar mem hjar earst wer hinne fitert en hjit. (I.S. v.d.
Steegh, In oantinken. Snits (1884), s.81)

We sille dan ek wol oannimme meie dat yn witwat, witwer, ensfh. in soart
gelikens proses west hat. Ek der binne wol bewyskes fan te finen, bygelyks:

(25) Do togest lieaver hwa wit hwet flarderijen in 'e hus gear. (W. Dykstra,
De frymitseler fen Jinsenburren. Freantsjer (1870), s.109)

Nei it fuortfallen fan wa waarden de oerbleaune eleminten wit en hoe letter
nei alle gedachten net mear as aparte wurden oanfield: it oaninoar skriuwen
fan withofolle yn (26) is der in oanwizing foar:

(26) Fen jild en gUd, fen rom en ear, I En withofolle dingen mear. (H.1\.
Otter, Foarjierssprutsjes. Hearenfean (1911), s.16)

De syllabe hoe koe uteinliks sels redusearje ta in schwa:
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(27) Det's winkellju en bollekurl En pakkedragers wit'e jur,l Hja flaene
my de stritte. (T.H. Dykstra: Myn earste wirk ut ues dageliks libben.
[sunder fierdere oantsjutting, nei 1881])

Mear oer it hoe en het en benammen werom fan 'e hiele untjouwing komt yn
paragraaf 6 oan 'e oarder.

4. Werom nei de basis

Wy ha no dus sjoen dat witte- untstien weze moat ut wa wit hoe. Kin dat ek
ljocht smite op 'e eigenskippen fan witte-formaasjes dy't we earder tsjinkaam
binne? Ja, is it antwurd, by einsluten al. Sa sil it werom fan 'e underskate ut
spraakfarianten no wol dudlik weze. Ik wol my yn dizze paragraafbeheine ta
de restriksjes op 'e basis, de oare eigenskippen komme letter oan 'e oarder.

Hjirfoar ha we konkludearre dat witte- kombinearre wurde kin mei adjekti
Yen dy't (i) gradearber, (ii) objektyf en (iii) oriintearre binne. Nijsgjirrich is
no wat it fraachwurdsje hoe mei dy kategoryen docht. Foar (i), de gradearbe
rens, is dat frij ienfaldich: hoe is it fraachwurd dat nei in graad freget (sjoch
Klein 1980,27).

Wat minder simpelleit it derhinne mei de objektiviteit fan 'e adjektiven.
Op 'e hjimei te besprekken restriksje nei smyt befreging fan objektive adjekti
yen mei hoe gjin problemen op: mei in fraach as

(28) Hoe lang is Gryt fan Dunen?

sil mmmen problemen ha. Oars leit dat mei

(29) 'Hoe moai is Gryt fan Dunen?

De fraach liket op himsels net ungrammatikaal te wezen (eruse (1976) brUkt
yn syn karakterisearring fan ferskillende antonimerelaasjes hieltyd ditsoarte
fragen ek by de subjektive adjektiveu), mar om Klooster (1976,231) te para
frasearjen: 'een vraag van het type (28) is gemakkelijker te beantwoorden dan
een vraag van het type (29). De laatstgenoemde vraag heeft zelfs iets
'vreemds". Klooster ferbynt dat mei de neutralisearberens fan objektive ad
jektiven, mar hy wurket dat net Ut en ik leau earlik sein ek net dat dat der wat
mei te krijen hat. Hoe freget nei in graad en dy kin op 'e lingteskaal presiis
oanjun wurde, en foar skientme bestiet no ienris net sa'n objektive skaal
(Ljung 1974,76). Op fraach (29) is eins net goed in antwurd mooglik. Folle
fierder as: 'ferrekte moai', 'it haldt net oer', of 'like moai as Sippy Tichelaar'
sil men net komme (sjoch ek Klooster 1971,50). Mei oare wurden: befreging
md hoe fan subjektive adjektiven is grammatikaal miskien net utsletten, mar
komt yn 'e praktyk fan it taalferkear net of kwealik foar.
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Mei it ornntearre wezen fan 'e objektive adjektiven leitit wer wat dudliker.
Yn dy gefallen der't ien fan twa antonimen (yn 'e praktyk dus dy term dy't de
hege wearde oantsjut) de mooglikheid hat om de hiele skaal te bestriken nimt
hoe dat orilntearre of fmmarkearre adjektyf foar kar. De gewoane fraach is
dus (30) en net (31):

(30) Hoe lang is jo jacht?
(31) 'Hoe koart is jo jacht?

Fraach (31) is miskien net folslein finmooglik, mar is tige markearre en allin
nich te uterjen yn in petearsitewaasje der't al fan it koart wezen fan it jacht
utgong wurdt. Yn sa'n gefal komt de klam earder op hoe te lizzen as op it
adjektyf (Ljung 1974,77-78), dus:

(32) H6e koart is jo jacht?

It ferskil is ek hjir oan te femimmen dat by de finmarkearre fraach beide ant
wurden 'hiellang' en 'hiel koart' mooglik binne, wylst 'hiellang' as antwurd
op (32) utsletten is (Giv6n 1970,817).

De trije beheinings op 'e basis fan witte-, gradearberens, objektiviteit en
orilntearrens, binne dus hielendal te ferklearjen ut'e beheinings wei dy't hoe
oan adjektiven opleit' Mar de ynfloed fan dat hoe giet sels noch fierder. Sa
besteane der ek objektive antonimepearen der't beide termen fan markearre
binne. Rusiecki (1985,18) neamt as foarbyld 'in the pair 'Iate':'early' both
terms are marked, in questions as well as in statements'. Yn dat gefal makket
it net ut hokker term hoefoar kar nimt, en dat soe it bestean fan witteier, njon
ken wittelet, ferklearje kinne. Hoe slim oft de basis fan witte-Iykop rint mei de
kombinearberens mei hoe kinne we ek sjen oan 'e beide net-adjektiven Ut (1),
te wittenfaak enfoUe. Ommers, hoe faak en hoe foUe binne sa gewoan as't
mar kin. We meie dus wol konkludearje dat de beheinings op 'e basis fan it
foarheaksel witte- net los sjoen wurde kinne fan syn eardere bestean as wa wit
hoe.

5. It aard fan it sintsje

We ha yn paragraaf 3 sjoen dat in wurd as wittefier (ik behein my ynearsten
mar ta dat foarbyld) fintstien is ut wa wit hoe fier. Yn dizze paragraaf woe ik
besykje om te kommen ta in neiere karakterisearring fan dat sintsje en om
derutwei de oare eigenskippen fan witte- nochris te besjen.

Ik skreau oars 'sintsje', mar miskien is dat wol wat in al te wiidweidich be
gryp hjirre. Der sit fansels in persoansfoarm yn (wit), mar yn it twadde part
liket foar it gefoel wat te fintbrekken; in folsleine sin soe bygelyks weze:
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(33) Wa wit hoe fier oft de keeper de bal fuortskopt.
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No binne sokke frnfolsleine sintsjes wol goed mooglik as freegjende sin, en de
oanwezichheid fan it freegjende foarnamwurd wa en it dito bywurd hoe sugge
rearret fansels ek al in oplossing dy kant ut. In probleem soe derby al weze
kinne dat atjo in sin as (34) folslein krije woUe,jo in meunster as (35) as rissel
taat krije soene;

(34) De keeper skopte de bal wa wit hoe fier fuort
(35) 'De keeper skopte de bal wa wit hoe fier oft de keeper de bal fuortskop

te fuort.

Mar miskien soe (34) opfette wurde tuoatte as besteande ut twa sinnen, der't
de twadde in frnfolsleine mar dochs wol grammatikale fraach is;

(36) De keeper skopte de bal fuort. Wa wit hoe fier?

Dochs bliuwe hjir op syn minst trije problemen oer;
a. Us sintsje hat net de typyske yntonaasje fan de fraachsin.
b. Itkarakter fan in fraach mei syn twifel en frnwissichheid strykt min mei de

wissichheid fan 'e sprekker oer de oanwezigens fan in hege graad,'
c. At it sintsje in fraachsin weze soe, soe de klarn op ien fan 'e beide fraach

wurden lizze, mar hy leit der just krekt tuskenyn, op wit.
AUes meielkoar lykje my dat safoUe beswieren ta dat we it fraachkarakter fan
wa wit hoe fier yn 'e kiif steUe moatte.

Likegoed wiist de wurdkar fan it sintsje - twa fraachwurden, en in tiidwurd
as witte dat as matrikstiidwurd fan in ynbede fraachsin fungearje kin - noch
altiten sterk yn 'e rjochting fan it fraachkarakter fan it sintsje. In utwei soe yn
it earste oankommen weze kinne om it dan de kant ut te sykjen fan 'e retoarys
ke fraach; nettsjinsteande de foarrn is dat ommers semantysk in meidielende
sin. Mar al is dat in ferbettering, it aspekt fan 'e hege graad is der noch altyd
net mei ferklearre, en de botsende eigenskippen fan yntonaasje (a) en klarn
(c) bliuwe bestean.

Der is noch in oare driuwende reden om net sa bot oan it fraachkarakter fan
it sintsje te leauwen. Besjoch derfoar de neifolgjende sinnenlO

;

(37) a. De keeper skopte de bal wa wit hoe fier fuort.
b. De keeper skopte de bal wit ik hoe fier fuort.
c. De keeper skopte de bal ik wit net hoe fier fuort.
d. De keeper skopte de bal ik soe net witte hoe fier fuort.

Foar myn gefoel binne al dy sinnen synonym. Wa wit hoe fier, der't we dus al
mei yn 'e kunde kaarn binne, hat de foarm fan in fraachwurdfraach, witik hoe
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fier dy fan in jalnee-fraaeh, ik wit net hoe fier liket in meidielende sin mei unt
kenning en ik soe net witte hoe fier soe men in modalisearre meidielende sin
neamme kinne. Merk op dat yn al dy sinnen, dy't ik hjirnei hieltyd as wit-sin
tsjes oantsjutte sil, wol ien ofoare operaasje tapast is; in keale meidielende sin
liket Umnooglik te wezen:

(38) 'De keeper skopte de bal ik wit hoe fier fuort.

Alliket it hiele sintsje dan gjin fraaeh te wezen, we moatte miskien doehs rek
ken haIde mei it eventuele fraaehkarakter fan it part hoe fier, Oat begjint om
mers yn alle farianten mei it fraaehwurd hoe. Boppedat ha we hjirfoar berid
denearre dat de beheinings op 'e basis fan it foarheaksel witte- ferklearre wur
de kinne troeh parallelle beheinings op hoe-fragen. Mar ek de fariaasje by (37)
sels wiist yn 'e rjoehting fan ynbede hoe-fragen. Ommers, de fjouwer matriks
sinnen fan (37) wa wit?, wit ik?, ik wit net en ik soe net witte tsjutte allegearre
op in unwissiehheid by de sprekker. Dy unwissiehheid makket dat der freeg
jende kompleminten selektearre wurde, en gjin meidielende. En krekt de fa
riant der't dy unwissiehheid net by foarkomt, 'ik wit, is, sa't we yn (38) sjoen
ha, hjir utsletten. Oat wurdt moai yllustrearre oan ynbede jalnee-fragen, dy't
ynlaat wurde troeh de komplemintearder oft:

(39) a. Wa wit oft! 'dat er thUs is?"
b. Wit ik oft! 'dat erthUs is?
e. Ik wit net oft!'dat er thus is.
d. Ik soe net witte oft!'dat er thUs is.
e. Ik wit 'oft! dat er thus is.

We sille der dus ynearsten rekken mei haIde moatte dat teminsten it part hoe
fier al it karakter fan in fraaeh hat.

Mar lit us earst ris fierder gean mei it folsleine sintsje, dat yn alle gefallen
gjin fraaeh is. It plak derfan, 'midden' yn in gruttere sin, suggerearret dat we
te krijen hawwe kinne soene mei in parenteze, in soarte fan bystellingssin dus.
Doehs, it ferhaal driget ientoanieh te wurden, om mar ris in bekende klisjee
parenteze te brflken, liket it sintsje ek gjin parenteze nearnd wurde te kinnen.
In wiehtieh argurnint dhfoar is dat de foar parentezen sa typyske kommayn
tonaasje, it foarkommen fan in lytse pauze oan begjin en ein fan 'e parenteze
(sjoeh Emonds 1976,44), by us sintsjes neat fan te bespeuren is. Mar der binne
noeh mear ferskillen, dy't oan 'e hiln fan understeande sinnen aardich yllu
strearre wurde kinne:

(40) De keeper skopte de bal ik wit net hoe fier fuor!.
(41) De keeper skopte de bal, ik wit net hoe fier, fuort.
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Alderearst is der fansels in ferskil yn ynterpretaasje. Yn (40) wol de sprekker
meidiele dat de bal in almeugend ein fuortgong, wylst er yn (41) krekt oanjout
dat er net op 'e hichte is fan 'e 6fstlin dy't de bal6f1ein hat. Op it mM fan 'e
ynterpretaasje hillde de farianten har ek net gelyk. Ik haw fan (37) utholden
dat alle farianten dere itselde betsjutte. Soene jo, krekt Iykas yn (40) en (41)
dien is, fan al dy farianten parentezen meitsje, dan soene jo oan alle parente
zefarianten in ferskillende ynterpretaasje jaan moatte.

Mar der binne ek formele ferskillen. Sa leit yn (40) de klam op wit, en yn
(41) kin er by wize fan sprekken oeral op lizze, mar der krekt net op. Fierders
mei, at jo de graadynterpretaasje yn stan hillde wolle, yn (40) nuvergen6ch
gjin oar leksikaal materiaal der tusken foege wurde, wylst dat yn (41) gjin di
rekte gefolgen hat:

(42) 'De keeper skopte de bal ik wit net mear hoe fier fuort.
(43) De keeper skopte de bal, ik wit net mear hoe fier, fuort.

Sin (40) mei ek net op oare wize yn omgriemd wurde. Sa lizze persoan (ik) en
tiid (presens) linferwrigberfest, wylst feroarings datoangeande yn (41) oan it
parentezekarakter gjin inkelde linderstek dogge:

(44) a. 'De keeper skopte de bal hy wit net hoe fier fuort.
b. De keeper skopte de bal, hy wit net hoe fier, fuort.

(45) a. 'De keeper skopte de bal ik wist net hoe fier fuort.
b. De keeper skopte de bal, ik wist net hoe fier, fuor!.

As Jeste in struktureel ferskil. We hawwe sjoen dat parentezen fan 'e rest
fan 'e sin skaat wurde troch de saneamde kommayntonaasje. Dat komt om
dat parentezen opfette wurde kinne as woartelsinnen (Emonds 1979,223),
dy't troch de transformaasje parentezeformaasje midden yn in oare sin bedar
je kinne, alteast neffens in utstel fan Emonds (1976,45). Dy oare sin moat dan
wol op himsels in folsleinen- en granunatikalenien weze. Ferlykje no de hjir
neikommende sinnen:

(46) Hy brilkt ik wit net hoe folie.
(47) 'Hy brilkt, ik wit net hoe folie.
(48) Hy brilkt sliker, ik wit net hoe folie.

Brilke is in transityf tiidwurd en hat derom in direkt objekt noadich. Yn (48) is
datsilker, yn (46) is dat ik wit net hoe foUe. Mar yn (47) is ik wit net hoefoUe in
parenteze, stiet dus yn in aparte sin, en kin dus net brilkt wurde as ynfolling
fan it direkt objektsplak fan brilke. Sin (47) hat dus gjin direkt objekt, en is
derom lingrammatikaal.

De mooglikheden om achter de identiteit fan it sintsje te kommen Iykje sa
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njonkenlytsen op te wezen. It is derom faaks net ferkeard en gean nochris
werom nei de boarnen, yn us gefal de njoggentjinde-ieuske fynplakken mei de
folie foarm. Yn (17), de oanhelling fan Tsjibbe Gearts van der Meulen, wurdt
wa wit ha folle foar6fgong troch of. Dat of hat dudlik in utroppend karakter.
Wat at we oannimme dat it sintsje in utrop is?

Foar it part hoe fier liket dat gjin ilnmooglikheid. ElIiott (1974,244) hat,
sunder dat er der oars in ferklearring foar jout, foar in stikmannich sterk utin
oarrinnende talen konstatearre dat fraachwurdfragen en utroppen sterk opin
oar lykje. En utroppen kinne ynbede wurde, it meast resint hat Krijgsman
(1983,130) der nochris op wiisd. No is in eigenskip fan ynbede utroppen dat se
in semantysk faktyf predikaat (yn 'e sin fan Kiparsky & Kiparsky 1971) noa
dich ha. De reden derfan is dat de proposisjonele ynhiild by utroppen ynherint
as wier presupponearre wurdt (Hudson 1975,10; Grimshaw 1977,57; Grim
shaw 1979,318-325), en allinnich faktive predikaten hawwe sa'n presuppo
sysje oer harren komplemint.

Mar yn tsjinstelling ta bygelyks ik wit binne de underskate predikatefarian
ten fan (37) net faktyf. By de freegjende farianten wa wit en wit ik kin dat
utsoarte al net en ek by de ilntkennings ik wit net en ik soe net witte leit dat
fansels net yn 'e reden. Der liket mar ien mooglikheid om dy predikaten al te
faktivisearjen, en dat is troch der sels Utroppen fan te meitsjen! Dat de ma
trikssin hjir ek as in utrop opfette wurde moat, wurdt ek oanjiln troch twa oare
eigenskippen. De betsjutting fan it wurdsje wit is yn alle farianten fan (37)
fierhinne 'leech' wurden, en kin yn alle gefallen net mear korrekt omskreaun
wurde mei 'kundskip hawwe fan'. Boppedat binne de farianten lykas al earder
opmurken synonym oan elkoar.12

Myn idee is dus dat by de wit-sintsjes matrikssin en ynbede sin beide in, en
dus ien, utrop binne. Better net te witteu is yn 'e utropliteratuer sa'n kon
struksje oars kwealik omtinken oan jun. Allinnich Zaefferer (1983,474) jout
yn in noat it Dutske foarbyld

(49) Du glaubst nicht, was der alles gelesen hat!

mei de opmerking dat de sin fingrammatikaal wurde soe at de matrikssin yn
stee fan in utroppende in meidielende lezing krije soe.

Lit us ris sjen hokker eigenskippen ferklearre wurde kinne at we oanninune
dat we mei in Utrop fan dwaan hawwe. Yn alle gefallen de yntonaasje komt
dan teplak. Yn in utrop hat dy in 'fallend' patroan (Elliott 1974,243; McCaw
ley 1973,370) en it docht bliken dat de yntonaasje fan 'e wit-sintsjes Ut (37)
lykop rint mei de yntonaasje fan dy ekspresjes as losse utroppen ( de wurdlid
den mei de haadklam binne yn kaptaal oanjun):

(50) a. Wa WIT hoe fier (fuort)!
b. Wit IK hoe fier (fuort)!
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c. Ik WIT net hoe fier (fuort)!
d. Ik soe net WITte hoe fier (fuort)!
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Merk op dat de riddusearre foann wittefter hjoeddedei de haadklam noch al
tyd op wit hat.

De opfallendste parallel mei it sintype utrop leit tink wol yn 'e betsjutting.
It typyske fan 'e wit-sintsjes is, dat der gjin inkeld leksikaal elemint direkt oan
te wizen is dat ferantwurdlik steld wurde kin foar de hegegraadynterpretaas
je. By utroppen is dat krektenallyk. De hege graad moat 6fkomstich weze
fan 'e utrop sels, sa't underskate auteurs (bygelyks Culioli 1974,7; Gerard
1980,4) opmerke. Neffens de leste wurdt mei in utrop sels in ekstreem hege
graad utdrnkt; dat soe der de oarsaak fan weze kinne dat wittefter yn (6b) as
fierder oanfield wurdt as tige fter yn (6a). De oanname dat we te krijen ha mei
utroppen, soe sa ek de synonimy fan 'e farianten fan (37) ferklearje kiune.

Fan utroppen wurdt, bygelyks troch Banfield en MiIner, oannaam dat se
ginnerearre wurde under in aparte knoop E ('Expression'). De knoop E fer
wiist streekrjocht nei it stuit fan uterjen en nei de rol fan 'e sprekker. It soe
hjir fierstentefier gean om alle innen en oanen fan it utstel ut te djipjen, mar in
pear eigenskippen fan E binne foar us doel dochs nijsgjirrich. Sa fonnulearret
Banfie1d (1973) op s. 20 it 'One Expression lOne Speaker Principle':

(51) 'For every expression (E), there is a unique referent of I (the speaker)
and a unique referent of you (the adressee)'

dat der ferantwurdlik foar steld wurde kin dat yn 'e wit-sintsjes allinnich mar
de earste persoan ik brukt wurdt (wit ik; ik wit net; ik soe net witte), en dat
ferfanging mei bygelyks hy i'mgrammatikale sinnen opsmyt.

Yn har boek (1982) komt Banfield noch mei in nij prinsipe, dat ek te krijen
hat mei de direkte utering fan 'e sprekker:

(52) 'For every expression (E), there is a unique referent of the present ten
se, which is cotemporal with NOW' (s.58)

Wierskynlik hat it feit dat de wit-sintsjes allegearre yn 'e notiid steane, der
wat mei te krijen. Dat jiIdt ek foar de modale ferzje ik soe net witte: krekt as by
de oaren soe men der 'op dit stuit' by tinke kinne.

Noch twa oare eigenskippen fan E binne foar us fan belang. E kin bestean
Ut 'incomplete sentences, which, however, can be wellfonned parts of an ap
propriate discourse' (Banfield 1973,6). Dennei is it probleem der't dizze pa
ragraaf mei utein sette, ek teplak brocht. Lykas al sein moatte E's streek
rjocht op it konto fan 'e sprekker taskreaun wurde. Se hawwe derom in ele
mint fan subjektiviteit en affektiviteit yn. Mei dat yn 'e achterholle komt de
obstrewaasje oan 'e ein fan paragraaf 1, dat de sprekker by gebruk fan in wit-
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te-ofliecling him mear by it underwerp betrutsen fielde, yn in dudliker Ijocht te
stean.

It mei dudlik weze dat we fierhinne op it goede spoar sitte: der falt in soad
foar te sizzen om de wit-sintsjes op te fetsjen as Utroppen. Der binne twa ei
genskippen dy't dat byld dochs noch fersteure kinne soene. Hjirfoar mienden
wy ommers al feststeld te hawwen dat de beheinings op 'e basis fan witte-oflie
dings feroarsake wiene troch de beheinings fan hoe-fragen. En boppedat ha
we oan (39) sjoen dat de beheinings op 'e matriksfarianten fan (37) allinnich
mar ferklearre wurde koene troch ut te gean fan ynhede fragen as komplemin
ten.

Itliket der dus yn 'e earste opslach op datwe tagelyk te krijen ha mei utrop
pen en mei fragen. Paradoks! Paradoks? Net at wy us hell sykje by de sa't it
liket Unofhinklik fan inoar untwikkele ideeen fan Jean-Claude Milner (1978)
en Jane Grimshaw (1979). Harren teoryen komme der tige yn it koart op del
dat ien syntaktyske wh-struktuer twa ynterpretaasjes krije kin. Kin de sprek
ker der gjin wierheidswearde oan jaan (Mllner), ohs de wearde fan 'e fariabe
le dy't troch it wh-wurd represintearre wurdt net beskaat (Grimshaw), dan
wurdt dy struktuer ynterpretearre as in fraach. Is dat wol it gefal, dan wurdt
de ynterpretaasje 'intensif-exclamatif (Milner 1978,342).

Sa wurdt dus ferantwurde dat in Utrop neffens de foarm in fraach Iykje kin.
Dermei hawwe hiel wat eigenaardichheden fan de wit-sintsjes en witte-oflie
clings sa't we se hjirfoar tsjinkaam binne in ferklearring krige. De kreft fan
clizze oplossing kin ek demonstrearre wurde oan 'e al earder oanhelle besibbe
foarms witwat, witwer, witwereame, witwersa en witwersanne. It wh-karakter
fan utroppen is dere fansels ferantwurdlik foar de kombinaasje fan wit (Ut wa
wit) en in fraachwurd. Sels mei hoe is yn dat ferbiln mear mooglik as at we
earst tochten. Yn guon gefallen kin dat fraachwurd nammentlik ek NP's be
freegje, en sa kinne jo in foarbyld tsjinkomme as it nofolgjende:

(53) Ho mannich himd en doekje/ Ward fen dy oplicht wit ho'n ein. (H.
Sitstra: Teltsjes en rfmkes. Leauerd (1867»

By alle fraachwurdfarianten is de betsjutting hieltyd 'yntinsyf, lykas Zantema
(1984) mei omskriuwings as '(heel) veel' en 'verspreid, overal heen' besocht
hat om oan te jaan. Sels it yn dat wurdboek opfallende untbrekken yn it rychje
fraachwurden fan wa past miskien yn it hjir oanbeane ramt. Utroppen mei wa
skine teminsten net goed te wollen. Foar it Fransk untbrekt qui ek opfallend
yn Milner (1978, 264) syn rychje 'marqueurs d'exclamatifs en qu-'. En yn it
Dutsk beheint wer him neffens Von Roncador (1977,104) ta 'Echoausrufe'Y

Mei it weromlieden op 'e utropstatus ha we dus oant no ta hiel wat eigen
skippen fan witte-oflieclings ferklearje kind. Der bliuwe lykwols noch twa oer
dy't in behanneling fertsjinje. Beide ha te krijen mei de pleatsingsmooglik
heden yn 'e sin.
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Omrners, it is opfallend dat us Utropsintsjes midden yn in oare sin steane,
sels sunder in bynwurd of sokssawat. No is der in sintype dat soks ek kin. Dat
is de parenteze, mar we ha earder krekt utholden dat us sintsjes gjin parente
zen binne. Dat ha we doe dien omdat der krekt wol in kandidaatparenteze
foarhannen wie dy't yn in soad dingen fan us sintsjes ofwykte.

At we dy ofwikende eigenskippen Iykwols nochris better besjogge, dan
docht bliken dat se foar it meastepart te krijen ha mei it feit dat dy 'echte'
parenteze in letterlike ynterpretaasje hat en gjin utroppende. Der bliuwt mar
ien oarssoartich ferskil oer, en dat is dat us sintsjes gjin komrnayntonaasje
hawwe. Mar it is noch mar de fraach oft dat hjir wol sa essinsjeel is. It is nam
mentlik ek hiel goed mooglik om de utropsintsjes al in komrnayntonaasje mei
te jaan. Sin (40) wurdt dan:

(54) De keeper skopte de bal, ik wit net hoe fier!, fuort.

Ik soe der dan ek op oan wolle dat us Utropsintsjes, yn tsjinstelling ta wer't it
earst op like, wiswol ek parentezen binne. It ferskil mei uS eardere parentezen
is allinnich dat uS sintsjes tagelyk ek utroppen binne. Ityn 'e paragraaf hjirnei
te besprekken leksikalisearringsproses hat der foar ret dat de foar parentezen
sa karakteristike komrnayntonaasje ferdwiln is. 14 It sil dus dudlik weze dat ik
it ek net iens bin mei Banfield (1973) har stelling dat utroppen allinnich oan it
begjin fan in sin foarkomrne kinne. Yn alle gefallen yn it Frysk kin in utrop ek
'midden' yn in sin stean. De gewoane pleatsingsregels foar parentezen kinne
bewurkmasterje dat er der ek yndied bedarret.

Itoare pleatsingsprobleem is al yn paragraaf 1synjalearre, te witten de ster
ke foarkarfan 'e witte-ofliedings foar de predikative posysje, utsein dan witte
folie dat wol attributyfbrfikt wurde mei. No kin it byld dat in korpus jout fan
sels tafallich weze. Foar myn eigen yntuysjes liket it wol sawat te striken, mar
in Iytse, net riprissintative enkete smiet tige utinoarrinnende oardielen op.
Foar guont joech in wittehege beam gjin inkeld probleem, der wiene ek in pear
foar wa't it perfoarst net koe, en dan wie der noch in tuskenkategory foar wa't
it attributive gebrUk byneed wol koe mar dy't de predikative posysje folle na
tuerliker yn 'e earen hearde.

Ik woe der ynearsten mar fan utgean dat attributyf gebruk yndied net kin,
utsein dan by folie. Foar dy distriMsje binne twa mooglike ferklearrings op te
stellen. De earste giet parallel mei in konstatearring fan Brumrnel (1978) oer
ynterjeksjes, dy't troch him ek beskoge wurde as utroppen: '( ...) dat, hoe
vrij interjecties ook zijn wat hun positie in de zin betreft, zij toch steeds tussen
konstituenten staan' (s. 170).

By ynterjeksjes binne der in pear utsunderingen op; it giet dan om sinnen as
de neifolgjende (BrummeI1978,171):

(55) Ik heb pak weg twintig sigaren gerookt vandaag
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(56) Marie is met GVD drie Amerikanen uitgeweest!

Dat dy ynterjeksje der de NP ynkringe kin skriuwt Brummel ta oan 'e kwan
tor dy't der yn foarkomt, en dy't de ynterjeksje bine soe. At we no oergeane
nei de witte-ofliedings, dan is der fan alle basiswurden mar ien kwantor by.
Dat is folle, en krekt wittefolle is de iennichste dy't attributyf foarkomt. De
oerienkomst is fansels frappant, mar hoe't dy bining fan in ynterjeksje krekt
yn syn wurken giet skriuwt Brummel der net by en hoe't yn us gefal in hiele
utrop troch in kwantor biln wurde moatte soe kin ik my hielendal gjin foarstel
ling fan meitsje.

Miskien moatte we de ferklearring derom in oare kant ut sykje. It typyske
fan 'e attributive posysje is fansels dat dy bilging fan it adjektyf meibringt. Fan
'e basiswurden fan (1) binne twa dy't noait bilgd wurde. Dat binne faak, mar
dat komt ek net yn attributive posysje foar, enfolle. No ha we utholden dat us
wit-utroppen in parenteze utmeitsje, en it liket derop dat der gjin bUgde ad
jektiven yn in parenteze stean kinne:

(57) Hy smookte doe, ik soe mei gjin mooglikheid sizze kinne hoe folie,
swarte Kubaanske segaren.

(58) 'Hy smookte doe, ik soe mei gjin mooglikheid sizze kinne hoe lange,
swarte Kubaanske segaren.

Nei alle gedachten is it de eigenskip dat de parenteze in sin op hirnsels, in sterk
ofsietten gehiel, is, dy't makket dat it adjektyf gjin kongrumsjerelaasje mei it
substantyf lizze kin. Ek hjirre kin in yn it earste oankommen eigenaardige ei
genskip fan 'e witte-ofliedings dus werombrocht wurde op har syntaktysk fer
line.

6. Witte- en it leksikon

We binne der hjir en der fansels al wat op kaam, mar dochs liket it my foar it
heldere sicht wol sa goed ta om de diagroane ilntwikkeling dy't liteinliks laat
hat ta it ilntstean fan it foarheaksel witte-, hjir nochris wat systematysker yn
kaart te bringen. Yn it oanbegjin stiet fansels it gebrilk fan 'e wit-sintsjes as
litroppen, en dan benammen de fraach wat der foar soarge hat dat krekt in
konstruksje mei it tiidwurd witte sa gaadlik wie om te feriltropjen.

Lykas by alle oanbegjinkwestjes moat it measte dat hjir fan te sizzen falt yn
it spekulative stykjen bliuwe. Wat stipe kinne we fine by Bolinger (1972,93),
dy't fan 'e oergong fan 'truth identifier' ta 'intensifier' seit:

'For the most part the elements that undergo the change are from 'outsi
de' the dictum (...): they are terms that originally expressed some rela-
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tionship between wat is said and the dec1arativeness of saying it, or the
certainty or emphasis or trnth attached to it.'

Bolinger jout foarbylden mei de tiidwurden tell en believe, mar it liket my ta
dat in ferbum as witte ek goed yn it ramt past. At jo wat witte ymplisearret dat
de wierheid ofyn alle gefallen de foarriedige wissigens oer de wierheid fan wat
jo witte. Troch it tiidwurd witte eksplisyt yn 'e uteringop te nimmen lizze jo in
direkte re1aasje tusken dy wierheid en de utering sels.

Ek at we op in wat oare wize nei de fjouwer wit-sintsjes sjogge, kinne we
faaks begripe whom oft syen krekt sa gaadlik wiene om ta in litrop te wurden.
We geane derby ut fan 'e letterlike betsjutting fan it tiidwurd witte, dus 'kunde
hawwe fan' . Sjogge we earst nei de dudlikste gefallen ik wit net hoe fier en ik
soe net witte hoe fier. Dat it objekt der't oer praat wurdt fier is, stiet deryn net
ta diskusje, wol de mjitte fan fierens. En at de sprekker dan trochjout dat er dy
mjitte net fan op 'e hichte is, dan kin lichtwol de lezing fintstean dat dy mjitte
dan fan in net te omfiemjen gruttens is. Of omkeard at de sprekker wize wol
op it abnorrnaal fiere fan dy fierens, kin er dat ymplisyt dwaan troch te sizzen
dat de mjitte sels bfiten syn kennisnivo bedarre is. De ferbining nei de ek
streem hege graad fan utroppen is dan fansels maklik lein. 15

By de oare twa wit-sintsjes si! de saak likernoch itselde om en ta gong weze.
Yn wit ik hoe fier? docht de sprekker ek te witten dat er it net wit. En allyksa
yn wo wit hoe fier? is er sels net op 'e hichte mar besiket er de ynforrnaasje
(wanhopich) noch by in oar wei te krijen, ofhy freget him Of oft der ien is dy't
it al wit. Yn alle fjouwer gefallen soene jo eins sizze kinne dat de sprekker gjin
kunde hat fan 'e mjitte fan fierens, dat de mjitte om sa te sizzen bfiten syn
eachweid leit, en derom wol finbidige gmt weze moat. Dizze ynhil.ldlik-se
mantyske redenearring slut dus ik wit hoe fier ut, omdat de sprekker der krekt
wol weet hat fan 'e mjitte. Sa't we earder sjoen ha, kin ek yn termen fan kom
plemintseleksje beargumintearre wurde werom oft ik wit net yn it rychje wit
utroppen thusheart.

Oant no ta binne we der fan litgong dat de wit-utroppen gewoane sintsjes
binne, mei sinachtige eigenskippen en ginnerearre yn 'e frije syntaksis. Dochs
is it de fraach hoelang oft dy syntaksis frij west hat. Utdmkkings mei it tiid
wurd witte deryn Iykje fetber te wezen om ta in soarte fan forrnule te wurden;
Meibauer (1986) klassifisearret yn syn stlidzje oer retoaryske fragen de ut
drukking 'wer weisz?' alteast finder de 'standardisierte rhetorische Formeln'
(s. 152).

It soe jin gjin nij dwaan at hjir sokssawat ek rillegau west hat. Kiparsky
(1976) neamt trije typyske eigenskippen fan 'bound phrases'; (i) arbitrarely
limited distribution', (ii) 'frozen syntax' en (iii) 'non-compositional seman
tics'. Hoewol't er der by seit dat dy trije eigenskippen net needsaaklikerwize
tagelyk fan tapassing hoege te wezen, Iykje se by wo wit hoe wol allegearre
oanwezicb. Sa is de distribusje beheind ta dy adjektiven/ adverbia dy't mei hoe
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befrege wurde kinne. Dat is op himsels miskien net hielendal in unnnatuerlike
klasse, mar yn it Ijocht fan 'e semantyske bydrage, it oanjaan fan in tige hege
graad, is it dat Iykas wy sjoen ha, ill. De beheinde syntaktyske mooglikheden
- it net goed wollen fan omsetting en ynfoeging, de utsluting fan 'e attributi
ve posysje - ha yn paragraaf 5 ek aI op it aljemint west. En dat de betsjutting
fan wo wit hoe fier net ut de gearstallende wurden of te lieden is folget fansels
aI ut 'e eigenskippen fan 'e utrop.

De wit-utroppen ha dus deselde eigenskippen as de bUne kloften, der't Ki
parsky fan uthiUdt dat se folslein yn it leksikon opnaam weze moatte. Dat it
leit yn 'e reden om oan te nimmen dat de wit-utroppen der ek bedarre weze
sille.

It sinachtige elemint gong dus op ,en doer ferlern, it ferdwinen fan 'e kom
mayntonaasje si! dermei te krijen ha. By de taalbriikers sil derby in werstruk
turearring op gong set weze. Wo wit hoe fieri bestiet yn wezen ut twa betsjut
tingseleminten: 'fier' en 'tige hege graad'. Men mei oannimme dat doe't wa
wit hoe fier net mear as in utrop oanfield waard, dy leste betsjutting oergong is
op it part wo wit hoe, en dat dat troch it Fregeaanske prinsipe fan 'e ien-op
ien-korrespondinsje fan foarm en betsjutting uteinliks as ien morfeem oan
field waard.

Troch de leksikalisearring fan wo wit hoe feroaren ek de eigenskippen fan
dy kloft. Sa'k sei hat yn bygelyks wo wit hoe fier allinnich fier noch leksikale
betsjutting. De oare trije wurdsies net, men soe sizze kinne dat se eins inkeld
klank, syllabe, wurden binne, dat se waarden fetber foar prosessen as reduk
sie ta schwa of sels folsleine deleesje. Soks barde fansels net by de beklamme
syllaben. Lit us ris in pear mooglikheden op in rychie sette (mei de primer
beklanune syllaben yn kaptaal):

a. alles bliuwt sa't it wie: wa WIT hoe PIER
b. deleesje fan hoe: wa WIT FIER
c. deleesje fan wo: WIT hoe PIER

By mooglikheid (b) stjitte twa beklamme syllaben opinoarren ('stress-clash')
en soks hat fansels net de foarkar. Mooglikheid (a) is derneffens better, mar
dy hat as neidiel dat er gjin ideale ritmyske hingelmatte utrnakket: foar de
syllabe mei it haadaksint stiet ommers noch in swakkenien. It hingelmatte
prinsipe, troch Van Zonneveld (1983,98) opsteld foar it Nederliinsk, en op
myn gesach oant neier oarder ek ji!dich ferklearre foar it Frysk, hiUdt yn dat
de aksinttoppen oan begjin en ein fan in wurd pleatst wurde moatte. Mooglik
heid (c) soe der dan aI in korrekt foarbyld fan weze. Boppedat wie it sa't we
sjoen ha foar wo yn soartgelikense konteksten ek net ungebruklik om fuort te
fallen. Mooglik dat haplology der in spuontsie mei under stutsen hat: fan 'e
twa hast idintike ludkloften wo en wi soe dan de earste skrast wurden weze.

Tusken twa beklamme syllaben koe de fokaal fan hoe fansels maklik redu-



Oer it foarheaksel witte- (withoe-) en syn syntaktysk komof 41

searje ta schwa. En omdat in h yn it Frysk no ienris net foar in schwa stean kin,
ferdwiln dy ek nochris. In wat oare untjouwing soe ek noch yn te tinken weze.
Men mei oannimme dat troch de leksikalisearring de wurdgrinzen ferswakke
wiene. Gefolch wie dat de wurdlidgrins foar de t kaam te lizzen (wi$thoe$fier)
en dat de h dus net mear oan it begjin fan in syllabe kaam te stean. Omdat er
yn it Frysk needsaaklik dy posysje wol ynnimme moat, moast er dus wol wei
falle.!6 Ik wit net oft er werklik foarkomt mar dizze nlte soe dus ek in foarm
[wItufi.gr] ferantwurdzje kinne.

Gearfetsjend tinkt my de untjouwing dus sa west te hawwen:

(utrop:) wa wit hoe fier!

1(leksikalisearring)

wawithoefier

1I withoefier I
witoefier 'withefier

L~ wittefier ...~

It leit yn 'e reden dat leksikalisearring net allinnich foar it fonetysk profyl ge
folgen (Mn) ha si!. Krekt dy apartichheden dy't fuortkamen Ut it sinachtige
karakter fan wo wit hoe fier sille under druk komme te stean. Ien derfan binne
we al tsjinkaam, it net-attributyf foarkomme kinnen fan de witte-6fliedings.
Yn 'e foarrige paragraaf ha we sjoen dat de oardielen fan hjoeddeiske taal
brukers op dat punt nochal utinoar rinne, fan it fersmiten fan attributyf ge
brilk oant it folslein akseptearjen derfan. Men sil oannimme moatte dat by de
lesten de witte-6fliedings gewoane adjektiven wurden binne, dy't krekt as oa
re adjektiven like maklik yn predikative as yn attributive posysje stean kinne.

It ta in wurd wurden fan 'e witte-formaasjes kin ek sjen litten wurde oan it
ynslupen fan in adverbiale -s yn wittefooks, der't it troch my brilkte korpus in
pearfoarbylden fan opsmyt. In selsstannige utrop 'wo wit hoe fooks! is fansels
min yn te tinken.

Der't ek feroarings te ferwachtsjen binne, is de kategory fan 'e basiswur-
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den. Dy is sa't we sjoen ha beheind troch it wurdsje hoe, mar at hoe syntaktysk
gjin inkelde funksje mear hat, en sels yn 'e uterlike foarm folslein ferdwine
kin, sille de beheinings derfan ek net sa sterk mear stean. De taalbriiker si! it
elemint witte- opfetsje as in hegegraadoantsjutter dy't by analogy foar alge
mien gradearbere adjektiven set wurde kin. Ik haw it idee dat dizze feroaring
minder fier hinne is as dy fan it attributyf briiken, mar okkerlesten haw ik
immen al de formaasje witteferfelend ut 'e mUle heind.

Myn foarsizzing is dus dat it foarheaksel witte- op 'en doerin algemien, hege
graad oantsjuttend prefiks wurde sil, silnderfierdere spesifike beheinings. At
teminsten de fitaliteit fan it Frysk sa'n proses noch talit.

Noaten

Hjir myn tank oan Jarich Hoekstra en Germen de Haan foar it bekommentariearjen fan in
eardere ferzje. It stik is der fan opknapt.

1. Foar dit artikel silik safolle mooglik gebruk meitsje fan 'e data dy't dywurdboekapparaten,
neier beskreaun yn it earste diel fan it WFr (s. VIII-X), opsmite. Foarde goede oarder, dat
haIdt net yn dat ik tsjin weze soe op it sammeljen fan data troch yntrospeksje fan yntuysjes;
at it sa utkomt sil ik der sels ek wol gebrfik fan meitsje, wol gebrftk fan meitsje moatte. It
ferfelende fan in taaldatabank is dat jo der noait wis fan weze kinne oft der allinnich mar
grammatikale taalbousels yn sitte. Geane jo der foar it gemak mar even al fan ut, dan binne
jo der noch net wis fan oft alle grammatikale taalbousels der wol yn sitte. It untbrekken fan
in bousel hoecht ommers noch net te tsjutten op Ongrammatikalens mar kin ek in tafallich
heid weze. In taaldatabank hat mei oare wurden gjin beslisberens yn him, dat jo sille utein
liks altyd weromfalle moatte op 'e eigen yntuysje. Mar it gefaar derfan is fansels wer dat de
undersiker himsels op 'e doele bringe kin en dat er op't lest spoeken sjocht. En it sykjen nei
worden mei in idintyk begjinstik yn in databank dy't alfabetysk op it word oardere is, jout
nou ienris net al te grutte problemen. Dat sadwaande.

2. It Biltsk hat weethoe-, en neffens ynformant Sybe Krol komt der ek de fariant wete- foar. Ter
Laan (1952, 1049) jout foar it Westerkwartiersk wait-hau-groot, wait-hou-laank en it foar
byldsintsje de belon gtlilit waaithouhoog, waithouver!

3. Itselde Onderskied dat Klooster makket wurdt ek troch oaren brilkt, al is de terminology
wolris oars. Sa dielt erose (1976) Ingelske antonimepearen yn yn trije kloften. De adjekti
ven fan 'group l' (long:short, wide:narrow, heavy:/ight, deep:shallow, big:small,fast:slow)
'have an evaluative neutral, objectively descriptive sense as one of their principal meanings,
and in the majority of cases, the scaled property which underlied them can be measured in
conventional units such as inches, grams, or miles per hour' (s. 284). De oare beide kloften
hawwe respektyflik 'an evaluative feature as part of their meaning' (s. 285) en 'refer to sub
jective sensations, or emotional states' (s. 286). Rusiecki (1985,15) hat it oer 'numerical ad
jectives' ('those adjectives which represent numerically graded scales') en 'non-numerical
adjectives' .

4. It leit der minder pragmatysk hinne as dat ik hjir skine lit. Sa makket Bowers (1975,542-543)
foar it Ingelsk oannimlik dat kwantors as few, many en much har h81de en drage as adjekti
ven, bygelyks yn it feit dat se graadekspresjes talitte. Sjoch foar it adjektivyske karakter
(komparaasje!) fan it Nederlanske bywurd vaakVan den Toom (1976,211).

5. Dat is in wiehtige reden foar myn yn 'e foarige paragraaf neamde wantrouwen yn it yn Zan
tema (1984) opnommen wittebliid. Dat lemma si! basearre weze op de neifolgjende oan
helling ut Waling Dykstra syn Blommekranskefor da Fryske berntsjes (Freantsjer 1851, s.6):
'As dat nOli ris slagje woelWit ho bliid ik weze seoe!' It sitaat is op himsels al fertocht omdat
de 'normale' wurdfolge mei in witte-6flieding 'Wit ho bliid scoe ik w~ze!' w~ze moatte soe.
Boppedat is der in ynterpretaasje mooglik sunder fuortendaliks oan rymtwang te tinken. De
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'folIe' foarm soe yn dat gefal sokssawat weze moatte as 'Wa wit, hoe bliid oft ik (dan) weze
soe'.

6. Yn in op 'e Fryske Akademy berestend korpus Biltskis al in fynplak mei oud te finen. Bop
pedat kaam myn hoflevetilnsier Jarich Hoekstra oansetten mei in sitaat ut Siderius de gre
naetfan Abe Brouwer (s.161). Spitigemoch stiet dat net op'e WFT-boarnelist, dat ik kin
witte-fild net finder (1) opnimme. Korpuslinguistyk hat sa syn ferfelendichheden. Sa stiet de
Fryske bibeloersetting fan 1943 bygelyks wol op dylist, mar it foarbyld withoemannich der
utwei, der't WilIem Visser mei op 'e lappen kaam, koe hjir net mear yn 'e tekst ferwurke
wurde. It wurd liket my oars folslein regelmjittich ta, en alle opmerkings dy't yn dit artikel
oer wittefolle makke wurde, binne der op fan tapassing.

7. Neffens itwurdboek fan it Amelansk (Dud 1987) soe dere noch al in foarm wieweethoe foar
komme.

8. Derfoar haw ik it materiaal foar it midfrysk wurdboekop it Frysk Ynstimtfan 'e R. U. Grins
trochnoaske. Mei tank foar de gastfrijens en de bysdin.

9. De beheinings sille guon lezers faaks as tige rigoreus oankomme. Sy moatte dan betinke dat
yn bygelyks in taal as it Fransk befreging fan in adjektyf sels folslein utsletten is (Milner
1978,277).

10. Sin (37a) moat fansels sjoen wurde as in soarte fan rekonstruksje: better net te witten komt
de folie foarm mei wa hjoeddedei net mear foar. De oare trije farianten libje lykwols (by my)
noch as in hart.

11. De fariant mei dat kin grammatikaal weze, mar de sprekker is dan net nnwis oer it thuswe
zen mar oer wa't der noch mear mei op'e hichte is.

12. Sjoch foar in oar foarbyld ek Kempson (1975,173) dy't fan de utrop Isn't she lovely! opmerkt
dat it fraachelemint en it negaasjeelemint gjin ynfloed ha op 'e ynterpretaasje.

13. Hielendal helder is de kwestje my net. In sin as ik ha der wer 'k witn't wa (witwa) sjoen mei in
betsjutting 'in hiel soad minsken' komt my alteast net hielendal nuveraardich oao. Dat
wurdt stipe troch in oanhelling by Waling Dykstra der't Jarich Hoekstra mei oansetteri
kaam: 'Ik tochte dat derwithwa wier, sa geweldich waerd der kloppe' (De Bijekoer1889, s.
2). Mear belisplakken fan dat witwa ha 'k lykwols net ta myn foldwaan.

14. Der binne mear foarbylden dat in parenteze syn sinkarakter ferlieze kin en ferwurd(e)t.
Nim bygelyks it wurd tinkut in sin as hy komt moarn tink wat earder dat wolnntstien weze si!
ut hy komt moarn, tink ik, wat earder. In tuskenstap sUnder kommayntonaasje, hy komt
moarn tink ik wat earder, is fansels ekhiel goed mooglik. In foarbyld ut it Hollansk is kwets,
der't it WNT, VllI,l fan seit: 'Reeds Oudemans (...) heeft de gissing geopperd dat het de
woorden 'k wed des zijn; zij moeten dan doorveelvuldig gebruik als tusschenzin (zooals men
noch heden wed ik en 'k wed van bezigt) zijn samengetrokken tot eene partikel waarvan
door sommigen de oorsprong niet meer werd begrepen en die dan op den klank af geschre
yen werd'.

15. Ferlykje ek it adjektyfladverbium tlnwitten(d), mei it negaasje-elemint tln- en omskriuWings
yn 'e wurdboeken as 'buitengewoon, geweldig, ontzaglijk' ensfh. In wurd as flnbetinklik
moat ek deselde achtergrOn ha.

16. Sjoch ek Hoekstra (1986,17) foar in lyksoartige analyze fan btlthW:.
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