
*as partike1 fan struktuer1eaze aktiviteiten

SIEBREN DYK

1. Ynlieding

Ien fan I e m~den d~r It talen faninoar ferskille, is de
wurdskat. It sil sels it finderdiel fan 'e taal w~ze d~r't

sprekkers har dat it meast bewust binneD Dy bewustens is
lykwols net oer de hiele wurdfoarried gelikens ferparte.
At ien frege wurdt om in stikmannich "echte" Fryske wurden
op te neammen, dan sil it antwurd al gau lizze yn 'e
sfear fan 'e wurden mei in dfidlike, referinsjele betsjut
ting, lykas heit, dong of boartsje. De lytsere wurdsjes
mei in folle dizeniger betsjutting sil faaks folle minder
op sind wurde, al hielendal at sokken ek mar foar in part
fan har betsjutting Ofwike fan har maten yn in oare taal.
Dochs kinne krekt sokke ~urdsjes, tanksij harfaak hege
frekwinsje, bydrage oan it eigen aard fan in taal.

Foar it Frysk is it wurdsjel om in foarbyld. Ik doel
hj ir net op it preposysj onele om (om 'e tafel) of de
konjunksje by ynfinityfsinnen (arbeidzje [om te iten]),
mar op it om yn sinnen as:

(1) Hja dangelen oeren yn le st~d om
(2) Siebrigje rydt wat op har fytske om
(3) In dichter gfichelt wat mei wurdsjes om
(4) De faam en de feint boarten wat mellnoar yn it hea om
(5) De findernimmingsrie prate oeren op it fitstel om

Foar it gefoel komt dat om yn it Frysk in soad foar, en

* Dit artikel hat op 15 maaie 1991 Onderwerp west fan in l~ing
fear it Taalkundich Wurkferban fan 'e Fryske Akade:ny. Ik haw hj ir en
d~r myn foardiel dien mei de fragen en suggestjes dy't de ~zigen
doe nei foarren brochten. Op dit plak noch myn tank d~foar.

1 sa sil ik it ynearsten mar even oantsjutte. Yn paragraaf 2 sil
de status fan an neier besjoen wurde.
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kin it ek yn gans sitewaasjes brQkt wurde. Likegoedis it
oant no ta eins nea troch ien fan us taalskribinten te
praat brocht. 2 Dochs liket it wurdsje genOch eigenaardichs
oer him te hawwen om der ris wat neier nei te sjen.

D~rby kornrne yn dit stik Qnderskate aspekten fan om oan
'e oarder. Ien probleem is de wurdsoarte, d~r't har yn it
ear ste oankornrnen fuortdal iks al tr ij e kandida ten foar
oppenearje. Yn paragraaf 2 sil dat oan 'e oarder komme.
Sa't ut 'e sinnen (1-5) nei foarren komt, liket de betsjut
ting fan om net ien, twa, trije te omskriuwen. Yn paragraaf
3 krijt d~rom de semantyk it omtinken. Syntaktysk hat om
ek syn beheinings, sa't bliken dwaan sil. Yn paragraaf 4
sil besjoen wurde mei hokker tiidwurden oft it kombinear
ret, en yn paragraaf 5 sil neigong wurde w~rom oft der by
om sa faak in ferhaldingswurdkloft en/of it wurdsje wat
foarkomt. Ta beslut sil yn paragraaf 6 besjoen wurde oft
besibbe talen ek sa'n soarte illemint ha, en oft dat dan
ek itselde docht as it Fryske om.

2. De kategoriale status fan ma: wat is it en w~r heart
it by?

Yn le ynliedende paragraaf is om as wurd betitele, en de
sinnen (1-5) suggerearje yndied dat wy hjir mei in (lyts)
wurdsje te krijen ha. Dat it sa simpel net leit, kinne we
sjen at we fan dy haadsinnen bysinnen meitsje. Dat de
twifel dan taslaan kin, kin men Ofnimme oan staveringen yn
teksten, d~r't yn sokke gefallen om los mar ek wol f~st

oan it tiidwurd skreaun wurdt, dus:

(6)a.
b.

dat se oeren yn le st~d om dangelen.
dat se oeren yn 'e st~d omdangelen.

Yn (6b) soe om net as los wurd mar as in partikel opfette
wurde, yn dit gefal dus as in Qnderdiel fan in skiedber
gearset tiidwurd. Dat net allinne de taalbrQker-sQnder
euvelmoed der wolr is mei oan west hat, bewiist de s itewaas-

2 Better net te witten hat allinne Hoekstra (1987) der twa alinea l s
can wijd.
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je by it Wurdboek fan de Fryske Taal (WFT). Matriaal mei
om is alfabetysk yn 'e kaartebakken te finen by om sels,
by grUntiidwurden lykas dangelje en by de gearsette
tiidwurden (omdangelje).3 Yn 'e al pUblisearre dielen
binne troch redakteuren ek al sitaten mei us om Under de
gro.ntiidwurden opnaam, bygelyks by fiisbilkje, fyskje,
fiterje en mannich oar.

It 1 iket der dus yn it earste oankomrnen op dat der
foar om mear mooglikheden binneD At it net as apart wurd
beskOge wurdt, liket it in (skiedber) partikel te w~zen.

At der oan ~ al wurdstatus takend wurde moat, dan lykje
der noch twa mooglikheden te w~zen: it soe in adverbium
w~ze kinne, mar orndat it faak rnei in ferhaldingswurdkloft
foarkomt, soe it faaks ek as in postposysje opfette wurde
k inne. Ik soe alle tr ij e mooglikheden hj ir Undersykj e
wolle.

De by it sinopdielen faak wol handige strategy om at
jo der net mear goed utkomrne, it probleemwurd dan mar in
bywurd te neamrnen, liket hjir net op te gean. Hoewol't
bywurden op in soad plakken stean kinne, wolle se net
goed op it l~ste plak fan 'e haadsin, wylst om d~r no
krekt wol in foarkar foar hat:

(7)a. Se boartet op , e flier mei har poppen om
b. ?Se boartet op 'e flier om mei har poppen
c.??Se boartet om op 'e flier mei har poppen

(8)a.??Se boartet op 'e flier mei har poppen graach
b. Se boartet op 'e flier graach rnei har poppen
c. Se boartet graach op 'e flier mei har poppen

Om (8a) akseptabel te krijen is it oan te rieden om de
l~ste konstituInten te skieden mei in lytse pauze, wylst
(7a) yn dat gefal krekt eigenaardich hearre soe.

In oar ferskil is, dat om altyd de prim~re klam hat,
wylst in adverbium dat hielendal net krije hoecht:

3 Ik haw foar dit stik oars tankber gebrOk rnakke fan de rike
wurdboekapparaten fan it WET. OOr't hjir rnatriaal sitearre wurdt, wurdt
foar de boarneoantsjutting ferwiisd nei diel I fan it wurdboek.
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(9) dat se op it plein stom FYTST
(10) *dat se op it plein om FYTST
(11) dat se op it plein OM fytst

Dat, at om in 10s selsstannich wurd is, dan is it yn alle
gefallen gjin bywurd.

Der is lykwols noch in oare mooglikheid dat om dochs
in selsstannich wurdsje is. Yn 'e foarbylden dy't we oant
no ta sjoen ha, dQkt nammentlik hyltyd in ferhaldingswurd
kloft (PP) foar om Ope Men soe tinke kinne dat om by de
PP heart. It soe dan in postposysje w~ze, in yn it Frysk
oars gjin Qnbekend fenomeen. Foarbylden binne ta, hinne
en troch yn nei Terherne ta, oer de br~ge hinne en Under
de br~ge troch. Yn 'e foarbylden foarmet de postposysje
ien konstituint mei de PP. Dat liket mei us om lykwols
net it gefal te w~zen, sa't in grut tal testen utwizing
docht ((b), (c) en (d) haw ik ut Van Riemsdijk 1990, dy't
spesjaal sokke "circumpositional phrases" bestudearret):

a. der kin materiaal tusken de PP en om:

(12) Se dangelje yn 'e st~d [mei in min sin] om
(13) Se dangelje yn 'e st~d [wat] om
(14) *Se geane nei Ljouwert [mei in min sin] ta

b. it kin net yn in kanonike PP-posysje as komplemint by
N:

(15) it paad [nei Ljouwert tal
(16) *it paad [yn it doalhOf om]

c. it kin net topikalisearre wurde:

(17) [Oant Ljouwert tal hat er fytst
(18) *[Op it plein om] hat it famke fytst

d. it kin gjin ekstraposysje (PP-oer-V) Undergean:

(19) Hy hat fytst [oant Reduzum tal
(20) *It famke hat oeren fytst [op it plein om]

e. It kin net (sjoch Van Riemsdijk 1978, 97) yn konstruk-
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sjes as:

(21) Nei Ljouwert ta mei dy fint!
(22) *Op it p1ein om mei dy fint!

Der binne noch in stikmannich oare arguminten dy l t my op
syn minst sa kr~ftich ta1ykje:

f. de betsj utting fan • e postposysj e yn di tsoarte konstruk
sjes 1eit yn it fer1ingde fan le preposysje: faak in
fer s t e r kin 9 0 fin f 0 1 togin 9 . Da t ishj i r 1y kwo1 s
fo1s1ein Ondud1ik.

g. de pp is der faak wol, mar hoecht der net te w~zen:

(23) Se dange1en al de hiele middei om

h. Mei dat om is f ierdere wurdfoarming moog1ik: omfleander f

omfleander ich, omf1eander ij. Ferlykj e d~r foaroer
*taf1eander, *tafleanderich, *taf1eanderij.

Dat, der liket my genOch in te w~zen dat om in postpo
sysje w~ze soe. Der is hjirfoar lykwo1s noch in tredde
moog1ikheid neamd: om soe in diel w~ze kinne fan in gearset
tiidwurd, yn dit gefa1 dan wol in skiedber gearset tiid
wurd. We soene sa dUs itselde mal krije as ynrinne,

opsoademiterje, efterb1iuwe, ensfh., ensfh. At ik
der foar pleitsje dat om yndie beskOge wurde moat as in
partike1 fan in skiedber gearset tiidwurd, dan bin ik yn
goed selskip, want J.J. Hof (s. j.) liket yn in op • e
Fryske Akademy deponearre hanskrift deselde opfetting te
hawwen, ek al jout er der gjin arguminten by. Dy binne
der lykwo1s al. Sa is mei de partikelstatus automatysk
ferantwurde dat om mear klam krijt as it tiidwurd. Fierders
is it fansels oannim1ik, dat at om gearset mei in tiidwurd,
da t dy komb inaasj e dan d~rne i f ierdere wurdfoarming
Qndergean kin. It p1ak yn haadsinnen efteroan folget ek
automatysk ut it partikelkarakter, at wy utgeane fan le
standertassurnpsje dat it Frysk Onderlizzend in SOV-taal
is, en dat it tiidwurd yn haadsinnen nei foarren skoot.
It partikel bliuwt dan autornatysk op it l~ste plak efter:
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(24) dat se yn 'e st~d omdangelje
(25) Hja [dangelje] yn 'e st~d om

At om Onderdiel is fan it tiidwurd, dan leit it yn 'e
reden dat der tusken om en it grOntiidwurd gjin leksikaal
matriaal mear stean kin. Dy Onderstelling b1ykt ut te
kommen:

(26) dat se nei Ljouwert ta faak fytst
(27) *dat se op it plein om faak fytst

Sin (26) is fansels ek net geweldich, mar hy is dudlik
einen better as (27), en is mei in stipe foar myn konk1uzj e
dat wy om beskOgje moatte as (skiedber) gearset te w~zen

mei in tiidwurd. Ik si1 it d~rom tenei net mear skriuwe
as om mar as om-.- --

Dochs is de ban tusken partike1 en tiidwurd hj ir rniskien
(noch) minder f~st as by oare skiedbere partikeltiidwurden.
Dat kin nei foaren komme yn nominalisaasjes. Jo soene
ferwachtsje, dat at om- part is fan in kompleks tiidwurd,
dat dan dat hiele tiidwurd nominalisearret. In postposysje
d~rfoaroer heart net by it tiidwurd, en komt gewoan yn 'e
achteropsette pp telane:

(28)a. it rinnen nei de st~d ta
b. *it tarinnen nei de st~d

(29)a. *it rinnen yn 'e st~d om
b. it omrinnen yn 'e st~d

Nomina1isaasje (29a) liket my net goed ta, al is (28b)
fansels noch folIe ferkearder. It patroan wurdt lykwo1s
noch fierder rillativearre at we nominalisearj e mei it
foarheaksel ge-:

(30)a. it gerin nei de st~d ta
b. *it getarin nei de st~d

(31)a. ?it gerin yn 'e st~d om
b. it geomrin yn 'e st~d

At we in oar tiidwurd nimme, kin de ferskowing noch wer
fierder gean:
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(32)a. it skel1en op syn bern om
b. ?it omske1len op syn bern

(33)a. it geske1 op syn bern om
b. *it geomske1 op syn bern

It is subty1, mar foar myn gefoel is dy ferskowing noch
wer sterker at wy ynstee in gewoan objekt as syn bern
ferfange soene troch in wjersidich foarnamwurd as inoar.
It ferski1 yn halden en dragen tusken rinne en ske11e hat
der miskien mei te krijen dat it PP-komp1emint by skelle
tWingender liket. Hoe't dat 1ykwols krekt yn syn wurken
giet, en w~rom't krekt by nomina1isaasjes yn guon gefallen
guon partikels har as in postposysje begjinne te halden,
ik soe it op dit stuit net witte.

It grappige is, dat oan 'e oare kant by de troch Van
Riemsdijk (1990) behannele postposysjes de bining mei de
foarOfgeande pp ek wol ris wat los wurdt, en dat de
postposysj e dan by saneamde V-raising fan 'e pp skaat
wurde kin en him begjint te halden en dragen as in par
tikel! :

(34) ••• dass er aUf den Berg hinauf hat steigen wo1len
(35) ••. dass er aUf den Berg hat hinaufsteigen wollen

Der liket dus oangeande it konstituintskip fan postpo
sysjes en partike1s dochs in soarte fan skimergebiet te
bestean, d~r' t yn guon gefallen de ien nei de oare oerstek
ke kin. Van Riemsdijk lost yn syn artike1 de kwestje foar
de postposysj es net op, en dat sil ik hj ir foar it partikel
2.!!!=.. ek net dwaan. It liket my a1 ta, dat by fierder
Under syk de beide soarten i1leminten net los faninoar
besjoen wurde moatte soene.

3. Wat docht om- semantysk mei tiidwurden?

It partikel ~ kin semantysk Underskate effekten op
grOntiidwurden hawwe. Om in pear koart oan te tsjutten:
'fan fertikaal nei hoarisontaal' «in beam) omkapje),
'Onderst boppest' (omploegj e), 'om wat hinne' Combine,
omboardzj e) of 'ne i in oare foarm of substansj e' (ombouwe).
It sil dfidlik w~ze dat wy fis om- d~r net Under skowe kinne.
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Opfallend yn it Frysk Wurdboek (1956) binne omskriuwings
me i 'voortdurend', 'telkens', 'langdur ig', 'aanhoudend',
en wol by dizze samling:

(36) omdokterje, omfimelje, omfyskje, omflaeije,
omgammelje, omgoarje, omgrornrnelje, omhottefylje,
omjaskje, omjeuzelje, omklieme, omklOzje, omkruse,
omkwine, omlije, ommalkje, ompankoekje, omraspe,
omtsjirmje, omweve, omwimelje, omwrame.

De omskriuwing mei boppesteande bywurden suggerearret as
soe by om- duratyf aspekt essinsjeel w~ze. Dat is it
neffens my lykwols net: de grOntiidwurden fan (36) binne
fan harsels al duratyf, dat om- foe get wat dat oangiet
neat taG Wat oars is miskien dat der yn de omskriuwende
bywurden ek wat fan iterativiteit yn sitte kin: it hyltyd
op 'en nij dwaan fan in beskate hanneling. Dat is tinkt
my lykwols net essinsj eel, mar noch altyd in t>flate
betsjutting fan wat neffens my mear ta de kearn fan om
heart, en dat ik no behannelje wOl.

Wat opfalt is, dat frijwat om-tiidwurden in beweging
oantsjutte. Boppedat wurde de lokative betsjuttings fan
in ferhaldingswurd meastal as fOneminteel beskOge, dat it
liket it b~ste om earst mar ris nei de bewegingstiidwurden
te sjen. Der is dan in ferskil tusken

(37) Der rint in mich op 'e tafel
(38) Der rint in mich op 'e tafel om

De twadde sin is spesifiker yn syn meidieling as de earste.
Dy jout allinne mar wer dat der in mich is, in tafel, en
dat dy mich rinnende bewegings makket op dy tafel. Hoe
lang oft er dat docht, en w~r en w~rhinne krekt, d~r

wurde wy neat fan gewaar. De twadde sin jout mear ynfor
maasje, al hoe dizenich op himsels dan miskien eke It
ekstra haldt yn dat de beweging fan' e mich alle rjochtings
ut gean kin, dan hjir, dan d~r, dan foarut, dan achterut,
dan hurd, dan starich. It beweecht, en dan ek alle mooglike
en Onmooglike kanten op, en mear kin men der ek net fan
sizze. De beweging sit gjin struktuer yn. Hoekstra (1987)
omskriuwt dat mei 'hjir en d~r hinne', en it WNT seit it
wat deftiger, mar net minder op it stik oan as: 'her- en
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derwaarts' •
Orn- Onderstelt dus in beweging, in ferpleatsing yn 'e

romte. Dat dit liket my in Ongelokkige sin ta:

(39) ?*Hy fytste oeren op syn hoomtrener om

Orn- liket ek mear as ien diminsje te Onderstellen, wat
rnooglik ta te skriuwen is oan 'e grOnbetsjutting fan "e
preposysje om, dy"t sokssawat as 'om eat hinne' w~ze silo
Dat sil de reden w~ze dat dizze sin jin nei alle gedachten
frjemd oankomt:

(40) ??De dronken masinist ried tusken Grou en Akkrum om.

It struktuerleaze fan 'e beweging ferklearret nei alle
gedachten ek it ferskil tusken dizze sinnen:

(41) It jonkje skjirret op in planke om
(42) *De mesine skjirret op in planke om

In skj irmesine wurdt altyd sa programmearre dat er syn
wurk sa goed en effysjint mooglik docht: de koartste rOte
op wei nei it b~ste risseltaat, mei oare wurden. Yn it
algemien j ildt, dat foar safier dingen bewege, dat dy
beweging dan almeast op gong brocht en kontrolearre wurdt
troch libbene w~zens. En in begryp as kontrOle slfit in
struktuerleaze beweging fit. Jo sjogge yn 'e praktyk dan
ek dat sinnen rnei om- hast altyd libbene subjekten hawwe,
al bliuwe Onbesiele subjekten mooglik at de beweging foar
de persepsje fan 'e sprekker yndied struktuerleas is:

(43) De bal stuitere noch even nuver om, ear't er yn
"e dobbe lizzen bleau

Ik korn aansen noch op in stikmannich standertsitewaasjes
d~r't net-libbene agensen by foarkomme, mar yn it grutte
gehiel meitsje dy mar in minderheid fit.

De struktuerleazens fan om- kin maklik oanlieding jaan
ta in ferskowing fan 'e betsjutting fan it grOnwurd, dat
dan om sa te sizzen yn it sok fan le struktuerleazens mei
giet. At ik byg. mei myn bleek oan 'e gong west ha: tfich
derfit, keale plakken bysiedde ensfh., dan soe ik tsjin 'e
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bern sizze kinne:

(44) En no moat jim net wer op it gers omdQnsje!

Ik hie hjir net sizze kind " ... op it gers dQnsje". DQnsje
haldt d~r syn gewoane letterlike betsjutting. It omdQnsje
yn it foarbyld is lykwols gj in dQnsj en yn 'e gewoane
betsj utting, it stiet foar alle beweging uberhaupt, hoe
mal at jo it mar betinke kinne.

Dy betsjuttingsferskowing bringt fis by dy om-tiidwurden
dy't net yn it foarste plak ferba fan beweging binneD It
rjochtingleaze fan 'e beweging wurdt d~r oerset yn rjoch
tingleazens fan 'e hanneling: sQnder bestjoer, sQnder
struktuer in hanneling fitfiere. Yn in sin as

(45) De pasjint hat de hiele middei omskoffele

hat de pasjint mar wat dwaande west mei eat dat jo skof
feljen neamme soene. Mar men mei oannimme dat de tfin der
better hinne lizze soe, at rapportearre wie:

(46) De pasjint hat de hiele middei skoffele

It is dizze oerdrachtlike betsjutting dy't yn it Frysk
tige wreide hat, en dy't makket dat dat om- jin miskien
sa as "typysk Frysk" oankomt. Di t oerdrachtl ike gebrQk
fan om- liket tige produktyf; hast elts hannelingstiidwurd
kin der mei kombinearre wurde, alteast at se foldogge oan
'e yn 'e paragraaf hjirnei te besprekken easken. Sels it
earder as nuver Ofkarde

(47) [=(39)] ?*Hy fytste oeren op syn hoomtrener om

kin sa noch wol in sinfolle ynterpretaasje krije, ek al
is it dan net as bewegingstiidwurd: 'hy hat oeren op syn
hoomtrener sitten en doe sa mar wat traapjende bewegings
makke; mar dan net hyltyd yn itselde tempo, en ek net om
it hurdst', of likernOch sokssawat.

Sa't al te sjen is, is it net altiten like maklik om
de betsjutting fan in om-tiidwurd goed te omskriuwen. Dat
komt fansels omt de betsjuttingsbydrage fan it illemint
om- fan himsels al tige dizenich is, en sa maklik oanlie-
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ding jout ta semantyske ferskowings en apartige konnotaas
jes. Nettsj insteande dat wol ik hj ir no besykj e om in
pear haadlinen te IOken, en d~rby ek oanjaan yn hokker
gebrOkssfear oft wy om-tiidwurden ferwachtsje kinne.

Salt hjir al wat nei foaren kaam is, kinne yn grutte
halen twa skiften om-ferba Onderskaat wurde, ien d~r' t de
klam leit op 'e beweging, en ien d~r' tit mear om 'e
hanneling liket te gean. It aard fan 'e beweging hat niis
al te praa t west; men soe it struktuerleaze karakter
d~rfan it grOnpatroan fan alle om-ferba neamme kinne. By
guon bewegingstiidwurden liket der ek net folIe mear as
dat te r~den te w~zen, bygelyks by sokken as omfytse of
omkrOpe e Oare soarten bewegings roppe d~rfoaroer faak
spesifike konnotaasjes op. Sa kinne guon rappe bewegings
in sfear fan Onr~st, it earne net fine kinne, meibringe,
bygelyks by omflitterje of omridelje. Ek in rappe beweging,
mar dan fit in fleuriger perspektyf wei, fertsjintwurdigje
tiidwurden as omdjoeie, omjachtsje of omfleane. Dat l~ste

wurdt yn it Friesch Woordenboek omskreaun as 'rijden en
rossen, steeds voor plezier uit zijn'. It adjektyf omflean
derich wurdt dan ek 'uithuizig, het vermaak buitenshuis
najagende', en in omfleander is sels teen vermaakzoekend
meisje, dat gaarne bij de straat of bij pretten is'. At it
tempo wat leger leit, giet de fleur der ek wer Of. Jo
krije op 'en nij in byld fan lju dy't it net fine kinne,
mar diskear net begelaat troch Onr~st mar troch ferfeling:
ombongelje, omdangelje. Der komt sokken neat fit 'e hannen,
en mooglik moatte wy d~rom yn dit skift de fitwreiding
sykje nei 'gjin wurk ha', dat tiidwurden as omrinne of
omsjouwe as bybetsjutting ha. Yn 'e selde sfear, mar mei
in gruttere aksjeradius, sitte wy mei tiidwurden dy't
'swalkjen' oanjouwe: omdoarmje, omdwale, of omkruse.

We ha oant no ta sjoen dat de beweging fan hjir en d~r

hinne bart fit it eigen wollen wei, of dreaun troch Onr~st

of ferfeling. Mar j 0 kinne fansels ek ek hj ir en d~r

hinne bewege at jo wat hawwe wolle d~r't jo it plak net
fan witte. Dat 'sykjen' is de achtergrOn fan tiidwurden as
omheisterje, omklauwe of omrommelje, dat dan dien wurde
kin yn bygelyks in laad. Wat fan in idee fan 'sykjen, it
net fine kinnen' sit mooglik ek yn in skift om-ferba dy't
referearj e oan in minne lichemskonsti tfisj e: omgammelj e,
omheukerje, omkwakkelje.
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Mei sokke tiidwurden dwa1e we a1 aardich Of fan 'e
eigent1ike beweging fan 'hjir en d~r hinne' fanse~s. Der
is ek in skift om-tiidwurden dy't as gearsetting a1 in
hj ir-en-d~r-beweging oantsjutte, mar dy't dat inkel te
tankj en hawwe oan it i1lemin t om-. Nim bygelyks it ti idwurd
prippe, dat fan himsels wol in beweging oantsjut, mar dat
is in op--en-del-geandenien. At jo lykwols in sin hawwe as

(48) De karmaster pripte yn 'e tsiis om

dan komt by de fertika1e beweging fan it prippen sels in
hoarisontalen, d~r't sa te sizzen it pripapparaat oer it
oerflak fan 'e tsiis beweecht, en dan op likefo1le hokker
plakken in pripbeweging docht. It is om- dat de aktiviteit
fan it grQntiidwurd oerbringt op in, hjir net-strukturear
re, beweging. Oare foarbylden soene w~ze kinne:

(49) De bern raze op 'e dyk om
(50) De perfester lies wat yn in reisgids om

It giet der hj ir om da t der noch a1ti ten in beweging
suggerearre wurdt. Dat dit slach foarby1den meast ambigu
binne mei it no te besprekken grutte skift, si1 aanstdalik
wol dudlik wurde.

Stie y n boppesteande gefa11en dochs hyl tyd noch de
beweging foarop, der binne ek party om-tiidwurden d~r't

men fan in beweging eins net mear prate kin, of d~r't it
yn alle gefallen prirn~r net mear om in beweging giet. De
hanneling kornt dan yn it mi1punt te stean, en om- beskiedt
op hokker wize oft dy fitfierd wurdt. Ik beskOgj edit
haadskift as Oflaat fan 'e beweging. At in beweging 'hjir
en d~r samar wat hinne' is, dan is it dudlik dat de beweger
gjin doel hat d~r't er op ta wOl. It betsjuttingsillemint
'net op in doel tawurkjend' kin oerbrocht wurde op han
nelingen yn it algemien. Hoekstra (1987) praat fan in
betsjutting 'sQnder doe1, samar wat'.

At jo net rjocht op it doel tawurkje, dan kinne jo
rQch of breklik oan 'e gong w~ze. wat fan dy betsjutting
sit neffens my yn tiidwurden as omhusmanje, omklieme of
ornpongje. Fan dat l~ste seit Hof (s.j.) byge1yks "met
naaien onachtzaam herstellen".

In oare ymp1ikaasje fan it net rjocht op it doe1
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tawurkjen kin w~ze dat jo wol wat dogge, mar dan op in
pielderige wize: jo nimme it gemak der fan, dogge dan dit
ris en dan dat ris, en dat allegearre yn j ins eigen,
r~stige tempo. Der bestiet in grutte hoemannichte tiidwur
den dy't hjir by Onderbrocht wurde kinne: omkarweikje,
omklunderje, ommeneuvelje, omnifelje, en folIe net genOch.
De sfear dy't der om hinne hinget soe oer it ginneraal
mei 'noflik' oantsjutten wurde kinne. Dat leit oars at jo
mei opsetsin net rjocht op in doel tawurkje om de boel op
te halden. Ik haw it hjir dus oer treuzelkonten. Sokken
kinne omdrale, omkeutelje of ommelke.

It is fansels net in OngebrOklike opfetting dat han
nelingen ek ferbaal dien wurde kinne. En yndied kin om
kombinearre wurde mei tiidwurden dy't it uterjen fan
tal ige boadskippen oantsj utte. Faak wurdt it Onderwerp
dan oantsjutten yn in ferhaldingswurdkloft mei ~: earne
op omfimelje, omjeuzelje, omprate. By dat l~ste foarbyld
prate jo net op it stik oan, dan wurdt der dit wer fan sein
en dan wer wat oars, en in konklfizje komt der net. Guon
tiidwurden yn dizze kategory skine dat QE net fanneden te
w~zen, mar d~r hat it grOntiidwurd dan fan himsels al wat
struktuerleas: omeamelje, ommale.

Noch twa, wat apart steande, Onderskiften moatte hjir
te praat komme, en beide freegje wer in f~st ferhaldings
wurd. Der binne in nustje om-ferba dy't der ••• yn by har
hawwe, en faak ek in bywurd as nuver, raar, wOnderlik of
eigenaardich, bygelyks

(51) der nuver yn ombroddelje
(52) der raar yn omprutse

Dat ~ liket hjir gjin lokale funksje mear te hawwen; de
konstruksje tsjut foar 't neist oan dat de fitfierder gjin
besleur hat oer de hanneling. Hy kin ek mei uteringstiid
wurden; sa betsjut

(53) der yn omprate

sokssawat as 'prate sOnder dat der in logyske tried fit te
destillearjen is l

, en dan ek Idwylje' (by koarts).
Grappich is dat der in oar rjochtingpartikel bestiet, te
witten hinne, dat sawat deselde betsjutting hat en dat
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mei dese1de tiidwurden kombinearret (sjoch ek Hoekstra
1991) :

(54) der nuver hinne brodde1je

Hinne hat oars in gruttere spried:

(55) Do fytst der ek nuver hinne
(56) *Do fytst der ek nuver yn om

In oar apart Onderskift binne dy om-ferba dy't in mei-PP
nimrne kinne, byg. omhOntheie, omhottefy1je, omhossebosje,
omhoaie, omhispe1je. Yn 'e ferhaldingswurdkloft stiet
meast in persoan, mar dat hoecht net. De betsjutting is
net fuortenda1iks 'yn oparbeidzjen mei' of 'yn it byw~zen

fan', mar mear dat datjinge fan 'e pp in passive ral hat,
dat der mar wat mei dien wurdt:

(57) Mei froulju omhOntheije, omdjoeije. (Opj. G.A.G.
Meerburg).

(58) Al tyd me i elkoar ornhot tefy1j e, lykas Pier en
Tet. (Fr. W. 1903).

(59) Hwet mei e1koar omhossebosje - hwet frijerij.
(S.H. Hy1kema, toanielfoarstel1ing 28 [1881]).

(60) De jongfriezen hossebosje mei de wierheit om (Y.
Wiedema, k10kken 138 [1937]).

( 61 ) Me i irn..rnen omhoa i e,
~~~~~~~~~'. (Fr.W. 1956).

(62) Mei ten omhoaije, (e •• ), 'mei r~dde mei hwet
derby fen heine en slaen'. (Opj. S.R. Sipma).

(63) Hia is hast wo1 needsake om er ln to b1iuwen, om
mei de aIde om to haspeljen, to blbe11~sen en to
psa1msiongen. (W. Dykstra, frymitse1er 5 [1870]).

Oant no ta ha we hy1tyd te krijen han mei libbene
subj ekten. Der binne 1ykwo1s in stikmannich om-ferba
d~r't it sUbjekt ek in saak w~ze kin. Dat binne dan wo1
saken d~r' t men j in fan yntinke kinne soe dat se fan
harse1s "bewege R of ftferoarje" kinne. Oan 'e iene kant
binne dat waar en wyn: omfleagje, om1umje, omma1kje,
ommuozje. Oan 'e oare kant wurde guon om-ferba brOkt foar
it oanjaan fan 'e tastan dat dingen witwersanne ferspraat
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lizze: omslingerje, ombongelje, omtoarkje, bygelyks

(64) It gOd slingeret oeral mar om, r~d it doch ris Ope

Foar it gefoel binne sokke tiidwurden lykwols metafoarysk
brOkt, yn sa fier dat it liket as is it guod hjir op
eigen manneboet oan le haal gien. Dit nustje tiidwurden
is sa ek dfidlik Oflaat fan 'e haadbetsjutting fan ~.

De eigen betsjutting fan om- liket op syn bar nammers
wer tiidwurden mei in wat "Onbestimde", dizenige, rOge
betsjutting te selektearjen. Foarbylden binne der by de
rOs: dangelje, broddelje, bongelje, dideldeintsje, ensfh.
Yn dy gefallen is it soms tige slim om oan te jaan w@r't
de betsjuttingsbydrage fan om- sels no krekt fit bestiet.
Orn- liket by sokssoarte tiidwurden kwealik in funksje te
hawwen. Nammerste eigenaardiger is it d~rom, dat krekt by
datsoarte fan tiidwurden it faak liket dat om- ferplichte
is:

(65) Hy mei graach ??(om)dangelje, ?(om)piele, ?(om)prutse

Ik haw d~r oant no ta gjin goede ferklearring foar betinke
kind. Mooglik fungearret om- hjir domwei as in fersterking
fan it grOntiidwurd. Mooglik ek befrediget om- hjirre de
romtlike komponint fan ditsoarte tiidwurden, omdat se no
ienris altyd har wol yn in romte Ofspylje.

4. Mei hokker tiidwurden set aa- gear?

Yn paragraaf 2 is konkludearre dat om- opfette wurde moat
as in partikel. It is lykwols net sa dat om- mei likefolle
hokker tiidwurd in kornbinaasje oangean kin. At de foarbyl
den dy't oant no ta jOn binne, goed bestudearre wurde,
dan faIt op dat d~r op in pear fitsOnderingen nei, d@r't
ik drekst op werornkom, allegearre yntransitive tiidwurden
mei anneks binneD

Yntransitive tiidwurden binne der yn twa soarten:
ergative en Onergative. Yn 'e ginnerative grammatika
wurdt oannommen dat it ferskil der al is op D-struktuer:
Onergative hawwe in ekstern argurnint, ergative in ynternen
(as komplemint fan it tiidwurd). It l~ste wurdt dan troch
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"Move alpha" ferpleatst nei it subjektsplak, sadat jo oan
it oerflak op it earste each gjin ferskil sjogge. Dochs
binne der wol in pear (oars net alhiel wettertichte)
testen om de beide foarms te idintifisearjen. At dy tapast
wurde, dan docht bliken dat om-ferba Onergatyf binne, en
har grOnwurden ek (sj och Hoekstra & Mulder 1990, 5). Sa
nimme Onergativen hawwe as helptiidwurd, en net w~ze:

(66) Hy hat op 'e dyk (om)fytst

Fierders meie fan Onergative tiidwurden Oflate mulwurden
net brOkt wurde as prenominale bepalers:

(67) *It (om)fytste famke

As tredde kin neamd wurde dat se al Onpersoanlike pas
sivisearring talitte:

(68) Der wurdt op 'e dyk (om)fytst.

Erkende ergative yntransitiven lykas komme, fa11e of
stj erre wo1le yndied net i om-, alteast net yn 'e
betsjutting d~r't wy fis mei dwaande halde:

(69) *Se komme yn 'e hOs om
(70) *Se fa1le yn 'e hOs om
(71) *Hy stjert yn 'e hOs om

It yntransitive karakter fan 'e om-tiidwurden oppenear
ret him sterk by it espeltsje "echte" transitiven dy't
mei om- kinne. Wat by it grOnwurd it objekt is, ferskynt
mei it om-tiidwurd yn in ferha1dingswurdkloft. Hjir komme
in stikmannich foarby1den:

(72) Lo11e gise1e mei in stOk yn 'e jonges om. (Fr.W.
[1903]).

(73) Der is sa op 'e patriotten omg1sele, dat ••. (R.
ZYLSTRA, wi1lem 20 [1877]).

(74) Gurbe ( ••• ) pakt hwet mei de gl~zen om. (D.H.
ZYLSTRA, testemint 45 [1889]).

(75) Dy jonge martelt mei de kat om. (Fr.W. [1903]).
(76) Dou mast net sa op dat hynsder oms1aen. (ibid.)
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It slachtoffer mei yndied net yn le foarm fan in direkt
objekt ferskine:

(77) *Do moatst net sa dat hynder omslaan.

De ferklearring fan it feit dat de om-ferba allegearre
suver unergative yntransitive tiidwurden binne, is net sa
maklik te j aan. It skynt frij typysk te w~zen foar "manner
of motion verbs" (Jackendoff 1990, 223). It leit yn le
reden om de oarsaak yn 'e semantyk te sykjen. Transitiven
binne normaalwei rjochte op le foltOging fan in hanneling,
se wolle earne op ta, in eigenskip dy't jo terminativiteit
of perfektiviteit neamme kinne soene. Dy eigenskip strykt
f ansels net mei de I struktuerleaze hannel ing I fan om
ferba, dy't net rjochte is op in doe1, mar dy't op 'en
b@sten in doel yn himsels is.

By de beide foarms fan yntransitive tiidwurden is wat
soartgelikens te r@den. Neffens Abraham (1990, 1) binne
ergativen altiten terminatyf. At we krekter sjogge hokker
soarte fan beweging oft om-tiidwurden beskriuwe, dan
kinne we better begripe w~rom oft se ftnergatyf binne. De
foarbylden fan ergative bewegingstiidwurden dy't oant no
ta jftn binne (komme, falle) hawwe nammentlik in f@st punt
fan oankommen of Ofsetten. Dat strykt fansels net mei de
struktuerleazens fan le om-beweging. In illustraasje is
it halden en dragen fan rjochtingbepalings. Mulder &

Hoekstra (1990) hawwe oantoand dat dy in ergativisearjend
effekt sjen litte. Yn 'e sleat is fan himsels ambigfi
tusken in plakbepa1ing en in rjochtingbepaling, mar de kar
fan it helptiidwurd ferriedt yn le Hollanske foarbylden
dy't sy jouwe dat we yn 'e a-sin mei in plakbepaling te
krijen ha, en yn 'e b-sin mei in rjochtingbepaling:

(78)a. Jan heeft in de sloot gesprongen
b. Jan is in de sloot gesprongen

Gjin niget dat yn 'e Fryske oersetting allinne yn 'e a
sin om taheakke wurde kin. Echte rjochtingbepalings, dy't
dus net ambigu binne, kinne dan ek net mei us om-tiidwur
den:

(79) *Klaas hat omfytst nei Ljouwert ta

85



De semantyk fan om- makket ek dat resultativen der net
mei komb~nearre wurde, want dy wurkje ek op in risseltaat
oan:

(80) *Hy rint de skuon skean om

De Onergativens fan 'e om-tiidwurden ferklearret in
oar feit, dat yn le foarrige paragraaf neamd is, te witten
dat de subj ekten hast altiten it skaaimerk [+libben]
hawwe. Allinne oan 'e ein fan 'e foarrige paragraaf kamen
in pear gefallen mei in saaklik subj ekt op it aljemint, mar
ek d~r like it der op dat se metafoarysk brOkt wiene, en
dat oan harren libbene eigenskippen tadichte wurde koene.
No wurdt Onergativens semantysk keppele oan wilsbehearsking
fan it subjekt ("protagonist control", sjoch Rosen 1984),
en dat is in eigenskip dy't jo utsoarte by libbene subjek
ten fine.

5. Eksterne kontakten

Ien fan le opfallende skaaimerken fan om-tiidwyurden is,
dat der hiel faak in ferhaldingswurdkloft by stiet, of it
wurdsje wat, of beide:

(81) Se dangelje yn 'e st~d om
(82) Se dangelje wat om
(83) Se dangelje wat yn 'e st~d om

De fraach is no w~r't dy foarkar foar in pp en/of wat wei
komt. En wat haldt dy foarkar krekt yn?

Ik haw al utholden dat om- makket dat we prim~r mei
tiidwurden fan beweging te krijen ha. In beweging freget
in romte om te bewegen, en normaalwei wurdt in romte
fitdrukt troch in PP. By de om-ferba binne dat hiel faak
PP's mei de ferhaldingswurden yg of 2£, mar oare preposys
jes, en ek PP-ferfangende bywurdsjes as hjir of d~r,

binne net utsletten:

(84) Se skarrelje onder it fiadukt om
(85) Se skarrelje al de hiele tiid d~r om
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Mar bewegingstiidwurden j ouwe net allinnich in beweging
oan (mei fitsOndering dan fan it neutrale gean); der sit
ek altyd in komponint by fan hoe't beweegd wurdt. Sa is
byg. fytse jin bewege plus dat op in fyts dwaan troch te
traapjen. Dy wize fan bewegen kin ek modifisearre wurde.
Fanwegen de spesj ale betsjutting fan it elemint ~ kin
dat eins allinne mar troch in like dizenich bywurd. Wat is
d~rfoar in faak brOkte kandidaat, mar bepalings as sa'n
bytsje, sawat, heal en heal en sokken passe ek skoan.

We ha no dus sjoen dat it yn 'e reden leit dat om
tiidwurden it bywurdsje wat en/of in ferhaldingswurdkloft
by har ha kinne. Oer dat wat haw ik fierders net folIe te
sizzen, mar dy pp ropt al fragen op. Want wat is krekt de
status derfan? Is it in argumint of in adjunkt? Mei oare
wurden, hoe sterk is de ferbining tusken tiidwurd en PP?
Yn hoefier wurdt de PP troch it tiidwurd selektearre?

Op it earste each liket dy ferbining net sa sterk, de
PP is nammentlik yn le measte gefallen net ferplichte:

(86) Se hawwe no al oeren omdangele.

Nei alle gedachten is dat ek de sitewaasje yn it Ingelsk,
d~rlt Jackendoff fan it ferlykbere

(87) The mouse ran around under the table

de PP in "restrictive modifier, giving the overall location
of the Event" neamt (Jackendoff 1990, 72).

Dochs soe ik fithalde wolle dat yn guon gefallen de PP
sterker mei it tiidwurd ferbOn is as yn it gefal dat it
in bleat adjunkt w~ze soe. It typyske fan in adjunkts-PP
is, dat dy tige frij is yn syn pleatsingsmooglikheden;
echte argumints-PP's binne d~rfoaroer folIe mear bOn oan
har plak ticht tsjin it tiidwurd oan. Nim bygelyks it
~fkOge foarbyld sette (Ingelsk to put), dat ferplichte in
pp selektearret (88). De oare sinnen litte sjen dat dy
selektearre pp dan net fan syn rjocntlik plak ~f mei:

(88) '* ••• dat se de boeken set
(89) ... dat se de boeken [op it rim] set
(90) '* ••• dat se boeken set [op it rim]
(91) '* ••• dat se de boeken [op it rim] graach set
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By suvere adjunkten binne sokke operaasjes
skoan mooglik:

d~rfoaroer

(92) .•. dat se dat boek l~st [yn 'e tfin]
(93) •.• dat se dat boek [yn 'e tfin] graach l~st

Besjoch no in twatal foarbylden mei om-tiidwurden:

(94) •.• dat er op it hynder omslacht.
(95) ••• dat er mei syn dochter omboartet.

De earste sin kin de ynterpretaasje krije dat it hynder
in wan op 'e hOd krijt; by de twadde sin -- de taalkunde
moat ek mei syn tiid meigean -- is de mooglikheid fan
ynsest net utsletten. Foar myn idee ferdwine dy spesjale
ynterpretaasjes at de pp net mear op syn rjochtlik plak
stiet; yn it earste foarbyld bygelyks, liket it no oft dy
"er 11 boppeop it hynder si t en d~r syn meneuvels docht,
wylst er der by it earste foarbyld ek njonken stean kin te
huffen:

(96) ••• dat er omslacht op it hynder
(97) ••• dat er op it hynder graach omslacht
(98) ••• dat er omboartet mei syn dochter
(99) ••• dat er mei syn dochter graach omboartet

De s innen wurde nei de permutaasj es net fuortendaliks
ongrammatikaal,4 mar it om-tiidwurd krijt in beskate
absol ute of sels hiel oare ynterpretaasj e, deselde as
wannear't de pp hielendal weilitten wie:

(100) ••. dat er omslacht
(101) o •• dat er omboartet

Boppedat besteane der yndied om-tiidwurden d~r' t de pp
hielendal net by weilitten wurde kin. Dy pp moat d~r dus
wol in argumint w~ze; de omsettings wolle d~r ek fit noch

4 It ynterpretaasjeferoaringseffekt liket ek sterker by ferpleatsing
nei efteren (ekstraposysje) as by ferpleatsing nei foaren (scrambling).
Sjoch fear it ferskynsel by ekstrapJSYsje ek K<:q:s (1984-'85).
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yn net:

(102) •.• dat er op in bledsje omskriuwt
(103) * dat er omskriuwt
(104) * dat er omskriuwt op in bledsje
(105) * dat er op in bledsje yn tinzen wei omskriuwt

It ferskil is yn oare gefallen faak tige subtyl, en
sil der soms ek kwalik w~ze kinne. D~r't der al in ferskil
is, komt dat hjir op del, dat de PP, alteast de haad
wurdkloft d~ryn, yn 'e net-adjunktynterpretaasje om sa te
sizzen it objekt fan 'e hanneling is: der wurdt wat mei
dien, de hanneling hat der betrekking op. Yn 'e adjunkts
ynterpretaasje hinget de PP der folIe mear by, is it in
soarte fan ynformative tafoeging, of om Jackendoff te
parafrasearj en, is it in soarte fan beheinende modif ikator.

ut "e omskriuwing fan it karakter fan 'e argumints-PP
sa't ik dy hjir jOn haw, soe men Ofliede kinne, dat dy in
soarte fan Tema- of Patiensrolle hat. Mei Jackendoff
(1990) bin ik fan betinken dat it better is en helje dy
terms fitinoar en reservearje se foar respektyflik de
fithematic tier fi fan in tiidwurd, dy't de partisipanten yn
in beweging ferantwurdet, en de "action tier", dye t
relatearre is oan it hannelingspatroan. De term "Patiens fi

soe hjir dan mear op syn plak w~ze, om't it gean soe om
in argumint dat de hanneling Ondergiet. Sa' n argumint
hjit yn it Ingelsk "affected", in term dy't we hjir nei
alle gedachten noch i t alderb~ste brOke kinne, om' t Patiens
wurdt almeast allinne foar in NP brOkt. PP's kinne~ salt
Wilkins (1988) sjen litten hat, ek"affected" w~ze.

It nij sgj irrige is no, dat de troch it om-tiidwurd
selektearre pp sa'n soarte rol liket te hawwen. In rnoaie
oanwizing d~rfoar binne it navenant moai grutte tal PP's

5 Wilkins brOkt affektearre PP's Under caren an in Underskied
meitsje te kinnen tusken PaSSivisearringsm:::Oglikheden Yn it Ingelsk. Sa

kin the bed was slept in al en *New York was slept in net, cmdat it bOO
troch it sliePen folie mear in feroaring Ondergong hat (Wilkins 1988,
210). Net dat it hjir fuortendaliks fan belang is, mar men sce nei myn
betinken cars like geed fithalde kinne dat it net Yn it foarste plak de
pp is, dy It affektearre is, mar de d~ yn befette NP.
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mei it ferhaldingswurd mei. Dat mei hat noait de ynterpre
taasje fan ynstrumint, of begeliedend persoan, salt jo yn
'e earste opslach faaks ferwachtsje soene, mar is hyltiten
in saak of persoan d~r't wat mei dien wurdt. No is fit 'e
literatuer bekend dat Patiensen soms yn 'e foarm "fan in
mei-PP ferskine kinne. Levin & Rappaport (1988) besprekke
bygelyks de altern!nsje yn 'e saneamde spray/load-klasse
fan tiidwurden:

(106)a. Jack sprayed paint on the wall
b. Jack sprayed the wall with paint

(107)a. Bill loaded cartons onto the truck
b. Bill loaded the truck with cartons

It is dan grif net tafallich dat yn dy foarbylden mei
transitive grUntiidwurden, d~r't it objekt in dfidlike
Patiensrolle hat, dat obj ekt by de om-far ianten yn in
me i-PP ferskine kin:

(l08)a. Gurbe pakt de gl~zen

b. Gurbe pakt wat mei de gl~zen om [= (74)]
(l09)a. Dy jonge martelt de kat

b. Dy jonge martelt mei de kat om [= (75)]

By de om-tiidwurden dy't in mei-PP selektearje is it
affectednesseffekt tinkt my frij evidint, mar oan 'e
foarbylden (96) en (l02) is te sjen dat de lokative PP's
d~r e]c wol in skampskot fan mei krij e kinne, sels at it
tiidwurd him frijwat beheint ta it werjaan fan in beweging.

Nei myn idee binne de measte om-ferba dus ambigfi yn it
al as net selektearjen fan in PP. De status fan 'e PP kin
njonken de ferpleatsingsmooglikheden ek Ofl~zen wurde oan
'e klam; krijt it tiidwurd njonken de PP ek de folIe
klam, dan hawwe we te krijen mei in suver, en dus foar
itselde jild wei te litten, adjunkt. De PP is in komplemint
at er mear klam krijt as syn haad, hjir it tiidwurd:

(llO)a •••• dat er OP IT HYNDER OMSLACHT
b•••• dat er OP IT HYNDER omslacht

No sil it grif sa w~ze dat de keale ferba sUnder om ek
wol saln beskaat soarte ambiguiteit sjen litte. Mar om-
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ferba 1ykje it a1 sterker te hawwen:

(lll)a. ? •• dat se boartet mei har poppen
b. ?? ... dat se omboartet mei har poppen

(112)a. ? ..... dat er knoeit mei jonges
b. ?? •• dat er omknoeit mei jonges

(113)a .. ? •• dat se fytst op it plein
b .. ?? ..... dat se omfytst op it p1ein

De ferski11en soene der dan yn abstrakto kommen w~ze

moatte omdat it e1emint om- as bewegingsyndisearder earder
in pp opropt .. Nijsgjirrich yn dat ferban wurdt dan wer de
opmerking dy It ik oan le ein fan paragraaf 2, oer de
kategoriale status fan om, makke haw, te witten dat om
him yn guon gefallen earder oan 'e pp as oan it (nominali
searre) tiidwurd bynt. Mar ik tink dat it no tiid wurdt
om fis noch wat op taastberder saken te stoarten.

6 .. Ferlykbere konstruksjes yn oanswettende ta1en ..

Yn 'e ynlieding ta dit stik is al sein wurden dat ~ yn
it Frysk navenant in soad foarkomt, en der waard sels al
suggerearre dat it ien fan 'e apartichheden fan it Frysk
w~ze soe.. Dat it in soad foarkomt, si1 Onderwilens wo1
dud1ik wurden w~zef mar unyk is fis Frysk mei syn om- net.
Us Noardfryske stambruorren hawwe it teminsten ek.. In
foarbyld fan in eilansdia1ekt is it Fering, dat ambi hat
(Wilts 1986) .. Op le f~stewal komt it ek foar, a1 haw ik
dat net foar a1le dialekten neigongen .. Mar Sjo1in, Walker
& Wilts (1988) nearnrne foar it Moor ing ambai,. en j ouwe
sels in stik as tweintich foarby1den .. Al jouwe se dus in
oanwizing foar it bestean fan suskes fan fis om-, sokke
hanwurdboeken binne fansels te beheind om in basis foar
in goede fer1iking te w~zen .. D~rta hat men no ienris
wiidweidige wittenskiplike wurdboeken nedich .. Dy binne
der foar de oare trije grutte Westgermaanske ku1tuertaIen
om us hinne.

It Inge1sk jout foar in goede fer1iking nettsjinsteande
it tref1ike QED oars ek sWierrichheden, mar dat komt omt
it net in SQV- mar in SVO-taa1 is. It partike1 stiet d~r

a1titen rjochts fan it tiidwurd, en hat der d~r ek net ien
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wurd mei foarme, sadat de kombinaasje partikel plus
tiidwurd as sadanich net alfabetysk mei in eigen yngong
yn it wurdboek stiet. Likegoed hat it Ingelsk inwjergader
fan fis ~, of better sein, der binne sels twa. Neffens
it OED komt yn it Amerikaansk around foar, en yn it Ingelsk
about. Kwa komOf hawwe se deselde achtergrOn as fis ~. Yn
around sit fansels it illemint 'rOn', en about soe neffens
it OED Ontstien w~ze fit on-bOtan loan 'e bOtenkant fan'.
By it gebrOk as adverbium yn betsjutting 8 l~ze wy dan:

"m a circuitous or winding course; with frequent turnings;
hither and thither; to and fro; up and dam. Also, of the
position of things so scattered irregularly on a surface:
here and there, up and datm.."

By de sitaten fine wy dingen as

(114) I have been moving about from pace to place.
To move furniture about.
Scatter seeds about.
Find plants growing about.
Insects crawling about.

By dy foarbylden faIt op dat de yntransitiviteitsrestriksje
minder strang liket te w~zen as yn it Frysk. Under it
adverbium around fine wy yn it OED Onder skift 5 dan noch:

"Here and there with no fixed direction; all about, at randcm;
as in 'to travel around', 'to fool around' 11 •

We kinne d~r fit konkludearj e dat der yn it Ingelsk in
illemint bestiet mei in lyksoartige Ontsteansskiednis en
betsjutting as it Fryske om-.

It Dfitsk hat ek wer twa foarms: herum en umher. It
ferskil skynt hjir net geografysk mar stilistysk te w~zen;

de twadde foarm is neffens it wurdboek fan Grimm wat
deftiger. Etymologysk steane se fansels wer op ien streek
mei fis om. Dat jildt ek foar de betsjuttings sa't Grim dy
jout:

Herun [skift 4]: "Behr haufig hat herun seinen altem eigent
lichen begriff verloren, statt des kreisfonnigen die es
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zeichnet, tritt mehr ein unbest:inmtes hin un her havor"
( ••• ) FUr herum in den eben gegebenen sinne braucht der moderne
edlere stil lieber umher. Verben der bewegung im weitesten
sinne, mit denen solches herum sich verbindet, sind (•.• )".

Uuher [skift 2]: "Uuher in der c:arq;lOSition, seit den Ende des
15. jahrh. vorwiegend rnit verben der bewegung (auch geistiger
art wie umherdenken, -forschen, -fragen, -sinnen s.u. ) verbun
den, bezeichnet ein unbest:inmtes 'hin und her', bei verben
der ruhe (s.u. umherhangen, -liegen, -sitzen) ein tIDgeordnetes
'hier und da'; die vorstellung ernes kreises, ist nur bei
wenigen zusarrmensetztIDgen deutlich spGrbar. in gepflegter
sprache (..• ) werden die umher-canposita vor den herun-ccm
posita, die gleicher bedeutung sein k6nnen, bevorzugt; die
volgende kleine auswahl enthalt nur die gebdiuchlicheren oder
sonst characteristischen fille."

It DOtsk liket minder produktyf as it Frysk, foarsafier't
in statistyske ferliking fan wurdboekkorpora fan ferskil
lende talen d~r teminsten betrouber in ynsjoch yn j aan
kin. De' begjinletters £., ~ .9.. en !!- binne dan navenant
noch fr ij betrouber omt dyen net bot meidien hawwe yn
histoaryske fonologyske prosessen. Wel, it WFT-apparaat
hat by dy letters 89 orn-tiidwurden. Grimm jout foar dat
trajekt 16 herum-lemmata, en 13 kear ien mei umher. Mar
tr ij e komme by beide far ianten foar, dat de f erhalding
DOtsk - Frysk is 26:89. Fan dy 26 faIt op dat der dochs
noch frijwat binne dy't net direkt mei in tiidwurd fan
beweging gearsette; subkategorisaasjes foar PP's mei in
f~st ferhaldingswurd lykas yn it Frysk foar mei, ££ of
YQ lykje lykwols net foar te kommen.

As tredde yn it bOn it Hollansk. Dat hat ek wer twa
foarms: om en rond. Ik ken persoanlik allinne de l~ste,

en dat byld wurdt ek wol wat befestige troch Van Sterken
burg en Pijnenburg (1984) harren wurdboek fan "hedendaags
Nederlands", dat meiinoar 47 rond-ferba jout, en mar 13
mei om-:

(115) rondbanjeren, -dansen, -darren, -dartelen,
-dobberen, -dolen, -dollen, -draven, -drentelen,
-drijven, -dwalen, -fietsen, -fladderen, -gaan,
-hangen, -huppelen, -kij ken, -lopen, -lummelen,
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(116 )

-neuzen, -reizen, -rijden, -scharrelen, -schieten,
- schr eeuwen, -sj ouwen, -slenteren, -slingeren,
-sloffen, -sluipen, -smijten, -snuffelen, -spoken,
-spr ingen, -sturen, -tasten, -toeren, -tollen,
-varen, -vliegen, -wandelen, -waren, -zeilen,
-zien, -zwalken, -zwerven, -zwieren.
omdolen, -drentelen, -dwalen, -hangen, -kuieren,
-reizen, -'slingeren, -stoeien (1), -wandelen,
-wroeten, -zwalken, -zwermen, -zwerven.

It WNT lit in oar byld sjen. Fan de fjouwer letters ~
~ S. en !!.. hat rond 31 lemmata, en ~ 45. Dat is noch
altyd mar de helte fan 'e 89 Fryske, mar boppedat is der
wat oars nuveraardichs mei dat om- yn it WNT te r~den.

Fan dy 45 lemma's wurde der mar 15 mei sitaten adstruearre;
de oaren wurde allinne taljochte mei in poeem. No moatte
de oanbelan~jende WNT-Ofleveringen al skreaun w~ze om
1870 hinne, dat tiids tosk kin Onderwyls sines dien
hawwe. Yn alle gefallen, it gebrOk fan om- yn it Holl!nsk
liket no fierhinne Otstoarn, en it is dus ek noch mar de
fraach oft it ea botte produktyf west hat. De 15 mei
sitaten beleine ~-ferba yn 'e al earder neamde fjouwer
letters binne oars: ombrullen, omdolen, omdragen, omdraven,
omdrijven, omdwalen, omdwarrelen, omgaan, omgieren,
omgolven, omgrijpen, omhaspelen, omhoren, omhuppelen,
omhuppen.

Dat we yn it Holl!nsk te krijen ha mei inselde soarte
illemint as Os Fryske om- kin men Ofnimme oan 'e algemiene
omskriuwings yn it WNT:

Rend "On uit te drukken, dat een beweging achtereenvolgens
plaats heeft naar allerlei kanten, in verschillende richtingen,
her- en derwaarts 11 •

Nijsgjirriger is dy by om, omdat d~re ek besocht wurdt om

6 Neffens it foarcpvurd yn it diel X, dat yn syn gehiel yn 1893
p.lblisearre is. It foarste stik fan dat diel, ~'t it an-trajekt yn
stiet, sce redigearre ~e troch Matthias de Vries himsels en Verwijs.
De l~ste nanme is kurieus, al falt in kausaal ferban tusken syn Fryske
achtergrOn en it grutte tal po€men fansels net can te toanen.

94



dit spesjale gebrOk te rillatearjen oan I e prim~re betsjut
ting fan le preposysje:

"De beweging van een voorwerp, dat niet in een doorlopenden
kring voortgaat, rnaar afwisselend verschillende richtingen
volgt, nu rechts dan links, nu voor- dan achter:waarts, zonder
bepaa1d doel, kan ook als eene rondgaande beweging beschouwd
worden, andat daarbij achtereenvolgens verschillende kringen
of bogen warden beschreven. an dient dus ook ter aanduiding
eener dergelijke beweging, m.a.w. het geeft het begrip van
her- en der:waarts te kennen, in talrijke samengestelde ww.,
alle onzijdig [d.i. yntransityf, S.D.], scheidbaar en met den
klerntoon op an".

Dy etymologyske ferklearring fan it WNT liket oars wol
wat keunstmjittich, omdat it effekt fan le struktuer1eaze
beweging i) net needsaaklik hoecht te w~zen dat der
"achtereenvolgens verschillende bogen of kringen worden
beschreven", en ii) at it d~r al op delkomrne soe, dat dat
dan net as sadanich opfalle hoecht, benamrnen net omdat de
bOgj ende beweging f an I e preposysj e om in bOgj ende beweging
om eat hinne Onderstelt. Dat eat Ontbrekt by fis om-ferba
lykwols. Miskien moat de etymologyske ferklearring op in
slach abstrakter nivo socht wurde. In struktuer1eaze
beweging freget om in sa grut mooglike frijheid kwa
rjochting, en dUs kwa diminsje. It ferhaldingswurd om
liket prim~r in beweging oan te tsjutten, mar wat grif
wichtiger is, it Onderstelt minimaal in twadiminsjonale
romte. Better net te witten is om it iennichste lokale
ferhaldingswurd dat dy eigenskip hat.

Mar werom nei de feiten. Fan le beide Hollanske par
tikels liket rond him frijwat te beheinen ta in kombinaasj e
mei bewegingstiidwurden. Dat is benamrnen dfidlik fit le
list fan 47 fit Hedendaags Nederlands. Mear oerdrachtlike
betsjuttings komme yn it WNT ek kwealik foar; yn it
oersjoch (kolom 1050) wurde byg. mar 3 neamd (rondteuten,
r ond tobben, rondwurmen). En yndied, dingen dy I t yn it
Frysk hiel gewoan binne, wolle mei rond- net:

(117) *Hy schreef wat op een blaadje rond.
(118) *Zij las wat in een boek rond.
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(119)a.
b.

(120)a.

Wat oan 'e sitaten fierders opfalt, is dat transitive
rond-tiidwurden net hielendal Otsletten lykje, wylst de
Fryske oersettings my hiel nuver yn 'e earen harkje:

Dezen man ( ••• ) die in de wereld werd rondgejaagd
*Dizze man waard yn 'e wrald omjage

De Pr insessen 1 ieten z ich rondr ij den in een
sleedtjen

b. *De prinsessen lieten har omride yn in slydsje

Fierders jouwe de sitaten de yndruk, dat de rond-tiidwurden
minder geregeld in PP of wat by har ha.

Om- skynt wat rommer yn syn kombinaasjemooglikheden te
sitten. Njonken de suvere bewegingstiidwurden dy't jo ek
by rond- tsj inkomme, lykj e de mooglikheden op it figuerlike
flak folIe grutter. Utdrukkings as er in ompraten en er
op ompraten wurde ek yn it WNT j o.n (ek al is it dan sUnder
oanhellings). Sels de foar it Frysk typysk lykjende mei
PP's is it Hollansk net alhiel frij fan, ek al is it net
sa bot as yn it Frysk. By de al earder oanhelle fjouwer
letters komme dy 23 kear foar, dat is 23:89 = 39%. Yn it
Hollansk steane by de fjouwer letters mar 4 gefallen, en
dat is 4:45 = 11%. In kear as wat wurdt ek eksplisyt in
selektearre PP neamd.

Koartsein: yn potinsje liket it Hollanske om- deselde
mooglikhedenyn him han te hawwen as it Fryske, ek al hat
it him miskien nea net sa wreide as dat om- dat yn it
Frysk dien hat. Qmdat it Hollanske om- no lykwols ferdwOn
is, en miskien ek wol nea net al te gongber west hat, en
omdat it oerbleaune rond- f ierhinne beheind is ta be----
wegingstiidwurden, liket de syngroane sitewaasje sa te
w~zen dat it Frysk mei om- gans mear mooglikheden hat as
it Hollansk. En d~r hoege wy tinkt my net rouwich om te
w~zen. It Frysk hat no de mooglikheid om mei in ienfaldich
middel gans nuanses Ot te drukken.

7. Koarte gearfetting

We hawwe yn dit artikel sjoen dat it illemint om it b~ste

beskOge wurde kin as in partikel dat him skiedber mei
tiidwurden gearset. Dy tiidwurden binne foar fierwei it
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grutste part Onergatyf, al besteane der ek in pear transi
tive grOnwurden. It gearsette tiidwurd sels is ek altiten
Onergatyf. Yn 'e grOn j ou t om- in net-strukturearre
beweging oan. We hawwe lykwols sjoen dat om- ek oerslaan
kin op tiidwurden dy't net yn it foarste plak in beweging
roar roear yn it ginneraal in hanneling oanjouwe. De betsjut
tingsoergong kin dan lykwols wol hyltyd op in systernatyske
wize Oflaat wurde. Mei de grOnbetsjutting hinget nei alle
gedachten ek gear dat om-ferba gauris mei ferhaldingswurd
kloften en/of mei it bywurdsje wat foarkomme. It die
fierder bliken dat yn alle oanswettende westgerrnaanske
talen ek in partikel foarkornt dat op 'en djipsten 'rOn'
betsjut, en dat brOkt wurde kin foar it oanjaan fan in
struktuerleaze beweging. It Frysk liket lykwols it fierste
te gean yn it oerplantsj en fan da t partikel ne i hannel ingen
en nei f~ste kombinaasjes mei in stikmannich ferha1dings
wurden.
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