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Fries substraat in de syntaxis van het West-Fries: 
oorsprong en implicatie van het onderscheid tussen 
infi nitief en gerundium en hun syntactische distributie

Eric Hoekstra

‘Mijn vriend Rask had reeds ten jare 1825 dit onderscheid herkend, toen hij op blz. 

72 zijner Frisisk Sproglære zeide, dat in het Noord-Friesch de infi nitivus op e en 

het gerundium op n uitging.’

(Halbertsma 1865: 422)

Summary
Frisian, East Frisian and North Frisian all show a morphological and syntactic 

distinction between gerunds and infi nitives. Present-day Dutch and its dialects 

do not exhibit such a distinction, with the exception of the dialect of West-Frisian 

Dutch (spoken north of Amsterdam), where the presence of the distinction is ar-

gued to be due to a Frisian substrate. A comparison of Middle Dutch and Old 

Frisian demonstrates that the Frisian infi nitive came into existence in Proto-Old 

Frisian, presumably as the result of the application of word-fi nal /n/-deletion. It 

is hypothesized that gerundial syntactic contexts in Proto-Old Frisian regularly 

featured a present participial suffi  x, of which the fi nal /d/ prevented the deletion 

of the /n/. This is supported by the fact that present participles are actually found 

in gerundial syntactic contexts, frequently in Old Frisian and infrequently in 

Middle Dutch. After the demise of the present participle, Middle Dutch could no 

longer morphologically distinguish gerundial and infi nitival syntactic contexts, 

both featuring infi nitives in /n/. In Frisian (including North and East Frisian), 

however, the demise of the present participle led to a system in which infi nitival 

contexts were marked with schwa, and gerundial contexts with /n/. 

1. De Friese taalfamilie 

Tegenwoordig is het Fries een taalfamilie, die 3 talen omvat:
• het Fries van Friesland
• het Oostfries in Duitsland
• het Noordfries in Duitsland
Ik spreek van een taalfamilie om de volgende redenen:
(i) de drie talen zijn elk afzonderlijk erkend als minderheidstalen onder 
het Europees Handvest door de bevoegde autoriteiten, dat wil zeggen de 
Nederlandse en de Duitse regeringen.
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(ii) de drie talen hebben een gemeenschappelijke voorouder, namelijk 
het Oudfries.
Hieraan kan worden toegevoegd dat de drie talen tegenwoordig niet 
onderling verstaanbaar zijn: de linguïstische afstand tussen de drie is 
vergelijkbaar met die tussen het Nederlands en het Duits. 

Het Fries van Friesland wordt internationaal ook wel ‘West Frisian’ 
genoemd. Dat zal ik niet doen, want dan ontstaat verwarring met het 
Westfries van Noord-Holland. Het Oostfries werd ooit in Oost-Friesland 
gesproken en is langzamerhand verdrongen door Platduits, weliswaar 
met een Oostfries substraat. Het enige Oostfries dat nu nog bestaat is 
het zogenoemde Saterfries. Het Wangeroogs is rond 1900 uitgestorven 
en zeer goed beschreven door Heinrich Ehrentraut (1849). Van andere 
Oostfriese varianten is wel tekstmateriaal bewaard gebleven, maar ze 
zijn minder goed beschreven dan het Saterfries en het Wangeroogs. 
Het Noordfries is een verzameling sterk verschillende dialecten die 
behoorlijk wat Deens substraat of adstraat vertonen. Qua linguïstische 
afstand kunnen de Noordfriese dialecten aanzienlijk van elkaar 
verschillen: dat is relevant omdat ze toch het gemeenschappelijke 
kenmerk vertonen dat het onderwerp van dit artikel is. Ik zal, in verband 
met de beschikbare literatuur, het Eiland-Noordfries van Amrum en 
Föhr als exemplarisch voor het Noordfries beschouwen. 
Hieronder wil ik aannemelijk maken dat het Westfries van rond 1200 
een Fries dialect was (zie voor deze problematiek ook Hoekstra 1994a,b, 
Bremmer 1997, 2008, Van Bree 1997, De Vaan 2010 en de referenties 
daar gegeven). Instructief is de vergelijking met de dialecten van 
Groningen (Hoekstra 1998). Voor Groningen zijn er twee belangrijke 
argumenten te geven ten gunste van de stelling dat er rond 1200 Fries 
werd gesproken.

Argument 1
We hebben documenten gevonden in Groningen, waarin de wetten van 
delen van Groningen zijn opgeschreven, die gesteld zijn in het Oudfries 
en die Friestalige plaats- en persoonsnamen bevatten. 

Argument 2
De Groningse dialecten vertonen in de twintigste eeuw, 800 jaar na 
dato, nog een aantal verbluff ende overeenkomsten met het Fries op het 
terrein van syntaxis, morfologie, woordvorming en idioomvorming, en, 
het allerbelangrijkste, op het terrein van de plaatsnamen.

Eigenlijk is argument 2 overbodig wanneer we argument 1 hebben. Het 
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zou dan ook het mooist zijn als we documenten vonden die betrekking 
hebben op West-Friesland en die geschreven zijn in het Fries van die 
streek. Helaas zijn die niet overgeleverd. We zullen het dus moeten doen 
met argument 2 en op zoek gaan naar Fries substraat in het West-Fries 
dialect van de twintigste eeuw. 
Ik noem hier ook nog dat er Oudfriese documenten zijn gevonden 
in Groningen en Oost-Friesland, maar niet in het gebied waar het 
Noordfries wordt gesproken. Niettemin is het niet controversieel dat 
het Noordfries zich uit het Oudfries heeft ontwikkeld. De algemene 
gedachte is dat er twee migratiegolven richting Noord-Friesland zijn 
geweest, in de achtste eeuw en in de elfde eeuw (Århammar 2001). De 
gemeenschappelijke voorouder van de Friese talen moet dus al in de 
zevende eeuw bestaan hebben. Dat wordt bevestigd door het feit dat 
sommige Friese runeninscripties uit de zesde en zevende eeuw al een 
eigen taalkundig en dus herkenbaar karakter hebben (Nielsen 1994). 
Wat zijn nu de taalkundige kenmerken van de Friese taalfamilie? Ik zal 
er slechts eentje noemen. Dat behelst een kenmerk, waarbij fonologie, 
morfologie en syntaxis betrokken zijn. Het gaat om wat ik de selectie 
van infi nitiefuitgangen zal noemen. In de traditionele taalkundige 
terminologie wordt vaak gesproken van infi nitief versus gerundium. 
Dat zal ik ook doen. Ik zal daarnaast de volgende termen gebruiken: de 
gewone infi nitief en de gerundiale infi nitief (= gerundium). De uitgang 
van de gewone infi nitief wordt gespeld als een -e en uitgesproken als 
een sjwa. De uitgang van de gerundiale infi nitief wordt gespeld als -en 
en uitgesproken als een sjwa gevolgd door een n. In het moderne Fries 
van de provincie Friesland wordt de gerundiale uitgang in bepaalde 
fonologische omgevingen doorgaans uitgesproken als een syllabische 
nasaal (voor specifi ekere informatie, zie Visser 1997). 
We zullen zien dat er geen 1:1 verhouding is tussen morfologie en 
syntaxis: gewone infi nitieven (qua morfologische uitgang) konden in het 
verleden voorkomen in syntactische omgevingen die we op grond van de 
huidige distributie gerundiaal noemen en omgekeerd. Misschien heeft 
er ooit zo’n 1:1 verhouding bestaan, maar die wordt in het overgeleverde 
taalmateriaal niet teruggevonden. 

2. De syntactische verdeling van de twee infi nitieven in het moderne Fries

2.1.  Omgevingen waarin de gewone infi nitief op -e wordt aangetroff en

‘In het oud-Friesch, evenals in het Noordsch, is de infi nitivus bestendig 
zonder de fi nale n ... en dit houdt het land-Friesch nog bestendig aan, 
behalve in eenige verba, die door crasis tot monosyllaba werden.’ 
     (Halbertsma 1865: 415)
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De gewone infi nitief treedt op als aanvulling bij een modaal 
hulpwerkwoord zoals zullen, moeten, kunnen, willen, mogen.
(1) Ik sil him skilje

 ik zal hem bellen
 ‘Ik zal hem bellen.’

Modale hulpwerkwoorden verschaff en de prototypische syntactische 
omgeving voor de gewone infi nitief, want
• meerdere werkwoorden behoren tot de groep modale hulpwerkwoorden
• de meeste modale hulpwerkwoorden zijn erg frequent
Daarnaast treedt de gewone infi nitief op als aanvulling bij het causatieve 
hulpwerkwoord laten.
(2) Lit him mar gewurde

 laat hem maar geworden
 ‘Laat hem maar met rust.’

Merk op dat doen als causatief werkwoord niet voorkomt in het Moderne 
Fries, maar wel in het zeventiende- en achttiende-eeuws Fries. Daar is het 
vermoedelijk een interferentie van het geschreven Nederlands, omdat 
het vaak gepaard gaat met ‘Hollandse’ volgordes in de werkwoordelijke 
eindgroep (E. Hoekstra, 2010). Ik zal de syntactische contexten waarin de 
infi nitief voorkomt ook wel infi nitivale contexten noemen.

2.2. Omgevingen waarin de gerundiale infi nitief op -en wordt aangetroff en

‘Ik kom nu tot het Friesche gerundium. ... In hoe vele gevallen ’t Land-
Friesch de n fi nalis moge laten zinken, gaat dit echter niet verward in 
zijn werk.’

(Halbertsma 1865: 415).

De gerundiale infi nitief wordt in de volgende omgevingen aangetroff en:

a) Als aanvulling bij te.
(3) Om te winnen!

 om te winnen
 ‘Om te winnen.’

b) Als genominaliseerd werkwoord volgend op woorden als it ‘het’, dat 

‘dat’, ien en al ‘een en al’.
(4) It rinnen  docht my deugd

 het wandelen doet me deugd
 ‘Het wandelen doet me deugd.’
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Over nominalisaties zegt Halbertsma: ‘Merkwaardig is ’t intusschen, dat 
het verbum, zoodra het substantivum wordt ... de gerundiale n achter 
zich opneemt’ (H 419). Halbertsma had dit trouwens van Epkema (1824: 
LXIII), naar wie hij dan ook verwijst.1 

c) Als aanvulling bij werkwoorden van perceptie (bijvoorbeeld sjen ‘zien’, 
hearre ‘horen’).
(5) Hy  heart de lju al laitsjen

 Hij hoort de lieden al lachen
 ‘Hij hoort de mensen al lachen.’

Over werkwoorden van perceptie zegt Halbertsma: ‘Als men iets hoort of 
ziet doen, staat het objective verbum ook in den infi nitivus constructus’ 
(H 419). Dit lijkt een eigen observatie van Halbertsma te zijn, maar hij is 
niet de eerste, want Ehrentraut (1849:31-32) had dit eerder reeds voor het 
Oostfriese dialect van Wangeroog vermeld.

d) Als aanvulling bij het werkwoord bliuwe ‘blijven’, mits de aanvulling 
een werkwoord van lichaamspositie is (sitte, lizze, stean, hingje).
(6) Ik bliuw sitten / stean / lizzen / oan ‘e rekstôk hingjen

 ik  blijf zitten / staan / liggen / aan de rekstok hangen

Zo’n semantische restrictie, te weten de restrictie tot werkwoorden van 
lichaamspositie, wordt ook wel een selectierestrictie genoemd (Chomsky 
1965: 95). Soms wordt bliuwe + -n ook bij de werkwoorden wenje ‘wonen’ 
en stykje ‘vastzitten’ aangetroff en, maar dat is minder gebruikelijk. Het 
Nederlands kent een dergelijke selectierestrictie niet. In het Standaard 
Fries kunnen zinnetjes als hij blijft doorpraten niet door middel van bliuwe 

plus infi nitief of gerundium worden vertaald. 

e) Als aanvulling bij het werkwoord gean ‘gaan’, mits de aanvulling een 
werkwoord van lichaamspositie is.
(7) Ik gean sitten / stean / lizzen / oan ’e rekstôk hingjen

 ik  ga zitten / staan / liggen / aan de rekstok hangen

1 De complexe eigenschappen en interne structuur van nominalisaties worden 
uiteengezet in Visser (1989). In de tekst citeer ik Halbertsma omdat hij duidelijk 
formuleert en omdat het bijzonder is dat er in de negentiende eeuw al zulke precieze 
syntactische observaties werden gedaan.
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Het werkwoord gean kent dezelfde selectierestricties als het in (d) 
besproken bliuwe. 

f ) Als aanvulling bij het werkwoord komme ‘komen’, mits de aanvulling 
bestaat uit het partikel oan ‘aan’ (of een richtingsbepaling), gevolgd door 
een werkwoord van beweging.
(8) Dêr komt Jan oan rinnen

 daar komt Jan aan lopen

g) Als aanvulling bij het werkwoord hawwe ‘hebben’, mits de aanvulling 
een werkwoord van lichaamspositie is.
(9) Hy hat it boek op tafel lizzen

 hij heeft het boek op tafel liggen

Ook hier vinden we de relevante selectierestrictie. Ik zal de syntactische 
contexten waarin het gerundium voorkomt ook wel gerundiale contexten 
noemen. 

2.3 Fries, Oostfries en Noordfries

‘Ik kom na deze lange toebereidsels tot mijne hoofdvraag, hoe de 
Rizumer dialect het gerundium van den infi nitivus onderscheidt, en 
het antwoord is, juist zoo als de zuster dialect, ons Land-Friesch ’t doet.’
 (Halbertsma 1865: 420)

Het aardige is nu dat het systeem van twee infi nitieven met hun 
karakteristieke syntactische verdeling in alle dialecten van de drie 
Friese talen wordt aangetroff en. 
Halbertsma merkt dat al op voor het Noordfries van Rizum, naar 
aanleiding van zijn bespreking van Bendsens grammatica van dat dialect. 
Natuurlijk had Halbertsma maar een paar syntactische omgevingen 
bekeken: hij rept enkel van infi nitieven bij modale hulpwerkwoorden 
enerzijds en van gerundia bij de infi nitiefmarkeerder te, bij werkwoorden 
van perceptie en bij nominalisaties anderzijds. Andere syntactische 
omgevingen worden genoemd in een artikel van Jarich Hoekstra (1992: 
106-107). Verwijzend naar Schmidt-Petersen/Craigie (1928: 32) bevestigt 
Hoekstra voor de gegeven syntactische omgevingen de overeenkomst 
tussen Fries en Noordfries. 
Als voorbeeld van het Oostfries neem ik het Wangeroogs zoals 
beschreven door Ehrentraut (1849). Ehrentrauts data bevestigen voor 
het Oostfries van Wangeroog in alle boven vermelde syntactische 
omgevingen de overeenkomst met het Fries. Bovendien bevestigt 
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Ehrentraut het onderscheid tussen de twee infi nitieven voor een aantal 
syntactische omgevingen in het Oost-Friese Saterfries en het Noordfries 
van Helgoland. De tot nu toe vermelde gegevens zijn in tabel 1 terug te 
vinden (zie paragraaf 3).

2.4 Nederlands en Nederlandse dialecten

‘Met het Nederlandsch is het nog treuriger gesteld; het heeft de volle 
infi nitive terminatie bewaard, doch het niet weten aan te wenden, om 
eenig ’t minste onderscheid tusschen de infi nitive en gerundiale vormen 
te bewaren.’ 

(Halbertsma 1865: 413)

Tot zover de stand van zaken in het tegenwoordige Fries. In het 
Nederlands is er geen sprake van een syntactische distributie van twee 
infi nitieven.2 In alle syntactische posities is het mogelijk een infi nitief 
met een /n/ of zonder een /n/ uit te spreken, hoewel de uitspraak zonder 
/n/ de meest voorkomende is. 
Halbertsma maakt onderscheid tussen de vorm van de infi nitief en 
de syntactische distributie. Immers de vorm ervan is in Nederlands 
en Fries hetzelfde, maar het verschil zit hem in de koppeling aan een 
syntactische distributie in het Fries. 
Laten we dus vaststellen dat het Algemeen Nederlands niet dit onderscheid 
kent tussen gewone en gerundiale infi nitieven. Dat geldt eveneens voor 
de dialecten van het Nederlands. In mijn tijd als dialectoloog aan het 
Meertens-Instituut heb ik stad en land afgespeurd teneinde dit systeem 
te ontdekken en eventueel te gebruiken als argument voor Fries substraat, 
maar tevergeefs. Wel hebben sommige zuidwestelijke dialecten, zoals 
dat van Voorne, Zuid-Holland (Van Weel 1904), een aparte vorm bewaard 
voor de infi nitief na het voorzetsel te (Van Marle 1994); zie ook Goossens 
(1964) voor het Limburgs. Een dergelijk verschijnsel kwam ook voor in 
het Middelnederlands (Overdiep 1946: 100-101), zoals Van Marle (1994: 
18) opmerkt. Tevens is het bekend uit het Oudengels, waar infi nitieven 
en gerundia alle op -an uitgingen, maar na te met een extra -ne (dus 
-enne) gemarkeerd werden (Sweet 1882/1974: 55). Kortom, we mogen het 
volgende concluderen: in geen enkel dialect van het Nederlands komt 
het Friese systeem van twee infi nitieven voor, met hun karakteristieke 

2 Natuurlijk neem ik afstand van de negatieve bewoordingen waarin Halbertsma zijn 
observatie stelt; Halbertsma was een propagandist die constant het Fries in een 
positief daglicht probeerde te stellen, en het Nederlands en het Duits in een negatief 
daglicht. Maar dit terzijde.
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syntactische verdeling, met uitzondering van het hierna te behandelen 
Westfries van Noord-Holland. 

3. West-Fries

Nu zal ik laten zien dat de distributie van infi nitief en gerundium 
in het Westfries dezelfde is als in de talen en dialecten van de Friese 
taalfamilie. Hieronder volgt een aantal zinnen ontleend aan het werk 
van Butter (1944a,b), die een roman en een novelle in het Westfries 
dialect heeft geschreven in de eerste helft van de twintigste eeuw. Onder 
de Westfriese zin volgt ter vergelijking de Friese vertaling.3

Niet-gerundiale infi nitief
Modale hulpwerkwoorden
(10) Je moete maar dinke

 Je moatte mar tinke 
(11) Vader zel deer voor zurrege

 Heit sil der foar soargje

laten

(12) Ik heb m’n  heer knippe leiten

 Ik ha myn hier knippe litten 

Gerundiale infi nitief
Infi nitiefmarkeerder te
(13) Ik gaan te melken

 Ik gean te melken

Nominalisatie bij het

(14) Bai ’t vallen

 By it fallen 

3 Het Westfries waarin Butter schreef is een halve eeuw ouder dan het Wesfries 
beschreven in Pannekeet (1995). Dat verklaart mogelijk dat het systeem van infinitief- 
en gerundiumselectie bij Pannekeet reeds in verval is. Niettemin zijn de contouren 
nog wel te onderscheiden. Ook bij Pannekeet is de citatievorm zonder -n, en die 
vorm treedt op bij modale hulpwerkwoorden en bij het causatieve hulpwerkwoord. 
Ook heeft Pannekeet na te doorgaans een gerundium, dus de vorm op -n. Het is in 
de minder frequente syntactische omgevingen (perceptiewerkwoorden, blijven) dat 
Pannekeet geen gerundium maar een infinitief schrijft. Verder valt het te betreuren 
dat Pannekeet in hoofdstuk 3 ‘Het werkwoord’ niet de infinitief noch het gerundium 
behandelt, maar wel alle andere vormen van het werkwoord. 
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(15) Wat ’t raaien met ’t hondekartje anbelanget

 Wat it riden mei it hûnekarke oanbelanget 

Werkwoorden van perceptie
(16) Ik zag him liggen

 Ik seach him lizzen
(17) Je hore enkeld de klok tikken

 Jo hearre inkeld de klok tikjen
(18) Hai voelde ’t ankommen

 Hy fi elde it oankommen

blijven

(19) Het zal wel hangen blaive

 It sil wol hingjen bliuwe 
In feite is de situatie bij blijven complexer, zie daarvoor Hoekstra (1994b, 
cf. noot 4).

gaan

(20) Gaan zitten

 Gean sitten

komen

(21) En ’n paar dage later kwam domenee zoo d’rs anloupen

 En in pear dagen letter kaam dûmny sa ris oanrinnen

hebben

(22) Die d’r hele kapitaal in d’r twei hande zitten hewwe

 Dy’t har hiele kaptaal yn har twa hannen sitten ha

In de navolgende tabel worden de gevonden resultaten naast elkaar 
geplaatst:
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Tabel 1.  Syntactische omgeving en de keuze van infi nitivus of gerundium in de Friese taal-

familie en het Nederlands.

 
Fries NF - FA OF - W Wfri. Nl.

Modale hulpww inf inf inf inf inf/ger

laten inf inf inf inf inf/ger

te ger ger ger ger inf/ger

Nom (het) ger ger ger ger inf/ger

Perceptie ger ger ger ger inf/ger

blijven ger ger ger ger4 inf/ger

gaan ger (inf ) ger ger4 inf/ger

komen ger ger ger ger4 inf/ger

hebben ger (geen data) ger ger inf/ger

4

NF - FA = Noordfries van Föhr en Amrum

OF - W = Oostfries van Wangeroog

WFri. = Westfries van Noord-Holland

Nl. = Nederlands (ABN)

De notatie ‘inf/ger’ geeft morfologische samenval van infi nitief en 
gerundium aan. Uit de tabel blijkt dat de distributie van infi nitief en 
gerundium in alle Friese dialecten verreweg hetzelfde is, terwijl in het 
Nederlands noch in de Nederlandse dialecten dat systeem is terug te 
vinden (zie ook de laatste alinea van paragraaf 2).5 Het Westfries voegt 
zich bij het patroon van de Friese taalfamilie. 
Deze feiten zijn zeer robuust te noemen om de volgende redenen:
• het betreft een frequent verschijnsel
• het betreft een verschijnsel dat voor een tweede taalverwerver zeer 
moeilijk te leren is en waarvan het dus onwaarschijnlijk is, dat het door 
ontlening aan een andere taal(variëteit) tot stand kan komen

4 Het Westfries vertoont bij de hulpwerkwoorden blijven, gaan en komen een gerundium 
van de hoofdwerkwoorden zitten, liggen, staan en hangen, net als in het Fries. Het 
Westfries wijkt op een ander punt echter af van het Fries, aangezien de genoemde 
hulpwerkwoorden ook met andere hoofdwerkwoorden (zonder te) dan zitten, liggen, 

staan en hangen kunnen voorkomen. Dergelijke hoofdwerkwoorden hebben, net als in 
het Nederlands, de vorm van een infinitief (Hoekstra 1994b).

5 Op Noord-Beveland lijken ook nominalisaties op /n/ uit te gaan, maar dat zou nader 
onderzocht moeten worden.
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Tot nu toe hebben we ons beperkt tot feiten uit de twintigste eeuw. In het 
navolgende gaan we in op de geschiedenis van het onderscheid tussen de 
twee infi nitieven in een aantal Germaanse talen.

4. Oorsprong van het onderscheid tussen infi nitief en gerundium

4.1. Middelnederlands en Oudnederlands

In het Middelnederlands en het Oudnederlands wordt het zojuist 
geschetste systeem van de twee infi nitieven, met de bijbehorende 
selectierestricties, niet aangetroff en. Ik haal mijn data uit de Geschiedenis 

van de Nederlandse Syntaxis (Van der Horst 2008). Verder vinden we in het 
Middelnederlands en het Oudnederlands in infi nitivale en gerundiale 
syntactische omgevingen soms tegenwoordige deelwoorden.
Waar werkwoorden in de context van modale hulpwerkwoorden in het 
Oudfries niet op -n uitgaan, doen ze dat in het Oud- en Middelnederlands 
wel. Een tegenwoordig deelwoord bij een modaal hulpwerkwoord wordt 
niet als mogelijk alternatief gegeven door Van der Horst (2008: 223-224, 
419, 645, 886, 1168). Laten neemt meestal een infi nitief, maar er zijn ook 
gevallen dat laten een tegenwoordig deelwoord neemt. Het tegenwoordig 
deelwoord laat zich dus soms zien in syntactische contexten waar we 
infi nitieven verwachten. 
Verder wordt er in het Oudnederlands, evenals in het Oudengels en 
andere Oudgermaanse talen, onderscheid gemaakt tussen de gerundiale 
infi nitief na te, en de overige gevallen (Van der Horst 2008:220, 224 
en verder). Het gerundium na te wordt namelijk met een gerundiale 
markeerder, een -e, verbonden, die zich ontwikkeld heeft uit de 
datiefmarkeerder.6 
Tegenwoordige deelwoorden komen in het vroege Middelnederlands 
vooral voor in gerundiale contexten, zoals bij blijven (Van der Horst 
2008 :425). 

(23) ende aldaer so bleef hi bedende al din nacht ouer  (425, Luikse Diatesseron)

6 In het Oudfries zijn de nominatief en accusatief van neutra identiek, en uitgangsloos. 
Het voorkomen van gerundia bij, bijvoorbeeld, perceptiewerkwoorden, kan dus in 
historische zin niet uit naamvalsoverwegingen verklaard worden. Het is evenwel 
correct om in het Middelnederlands van een datief te spreken, de naamvallen zijn 
immers nog levend, en de infinitief kan als genitief (op -s) of datief (op -e) verbogen 
worden.
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Dit voorbeeld laat ook zien dat het Middelnederlands niet de 
selectierestrictie kent, dat blijven enkel met werkwoorden van 
lichaamshouding gecombineerd mag worden. De andere voorbeelden 
van Van der Horst gehoorzamen de selectierestrictie wel. Dit onderwerp 
zou voor het Middelnederlands systematisch onderzocht mogen worden. 
Voor perceptiewerkwoorden, gaan en komen meldt Van der Horst 
(2008:419, 645, 886, 1168) eveneens dat er incidenteel een tegenwoordig 
deelwoord kan optreden. Verder is er bij gaan noch komen sprake van de uit 
het Fries bekende selectierestrictie (beperking tot de hoofdwerkwoorden 
zitten, liggen, staan en hangen), tenminste zo schijnt het. Het tegenwoordig 
deelwoord is over het algemeen minder frequent dan de infi nitief in 
posities waar het Fries tegenwoordig gerundia heeft. Toch kunnen we 
wel stellen dat het gerundium in het huidige Fries verschijnt in die 
posities waar in het Middelnederlands soms een tegenwoordig deelwoord 
verschijnt. Over de functionele gelijkwaardigheid van infi nitief en 
tegenwoordig deelwoord in constructies als hi wart jagen naast hi wart 

jagende, zie ook Duinhoven (1997: 193 e.v.). 

Samenvattend: Bij de overgang naar het Nieuwnederlands is er samenval 
van gerundium en infi nitief. Het tegenwoordig deelwoord is een tijd lang 
een weinig frequent alternatief in voornamelijk gerundiumomgevingen, 
hoewel het niet voorkomt in de prototypische gerundium-omgeving, 
dat wil zeggen, na te. Merk op dat in het Oudfries het tegenwoordig 
deelwoord wel na te voorkomt. In het vroege Nieuwnederlands verliest 
het tegenwoordig deelwoord de strijd al snel, en verdwijnt uit infi nitivale 
en gerundiale syntactische contexten.

4.2. Middelfries en Oudfries

‘Das gerundium steht im wechsel mit dem fl ectierten part. praes. mit 
der endung -ande, -ende.’ 

(Steller 1928: 58)

Het Fries tussen 1550 en 1800, ook wel Middelfries of Vroegnieuwfries 
genoemd, wijkt niet af van het Nieuwfries qua infi nitief en gerundium.7 

7 Voor de periodisering van het Fries, zie de discussies in De Haan (2001b), Versloot 
(2004) en voor het Oudfries, Bremmer (2001; 2009: 119-125).
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Voor het Oudfries (1300-1550) is er weinig literatuur over syntaxis.8 
Een aantal Oudfriese teksten is op de Fryske Akademy in digitale 
vorm beschikbaar, maar nog niet op gebruikersvriendelijke wijze 
doorzoekbaar. Gelukkig heeft Arjen Versloot, die de querytaal Python 
beheerst, steeksproefgewijs een aantal vragen kunnen beantwoorden 
die ik omtrent het Oudfries had. In het Oudfries is er evenmin als 
in het latere Fries samenval van infi nitief en gerundium, zoals in het 
vroege Nieuwnederlands wel plaatsvond. In het Oudfries verschijnt 
in de prototypische infi nitiefcontext, dat wil zeggen na modale 
hulpwerkwoorden, reeds overal de vorm zonder /n/. Twee voorbeelden 
zijn hieronder gegeven:

(24) ther hini thi fria Frisa mith biskirma ski (RüstringerR. 44)
 waar hij de vrije Friezen mee beschermen zal

(25) so ne moth hit nath onswora (WesterlauwersR. I 442)
 zodat (hij) het niet kan beantwoorden

Hoe dat proces van /n/-afval zich in het Proto-Oud Fries voltrokken heeft, 
onttrekt zich aan onze waarneming. Wat er vervolgens gebeurt, is dat ge-
rundium en tegenwoordig deelwoord een tijdlang dreigen te samenvallen.
Tabel 2 hieronder laat zien dat we in het Oudfries tegenwoordige 
deelwoorden in de prototypische gerundiale context vinden, na te – zoals 
reeds opgemerkt door Rask (1825, door mij geraadpleegd in de vertaling 
van Hettema 1832: 83),9 – en ook in minder frequente contexten, zoals bij 
werkwoorden van perceptie. Twee voorbeelden zijn hieronder gegeven:

(26) Tegenwoordig deelwoord na te:
 and thes bodles to namiande mith efta orkenscipe (Unia, Ouder Skeltenariucht) 
 en de boedel te benoemen met een rechtsgeldige getuigenis 

(27) Tegenwoordig deelwoord bij hera ‘horen’:
 Alle tha Jene  ther thit breef … hereth lesane  (Oorkonden, Dongeradelen)
 alle de genen die deze brief … horen lezen

8 Engelstalige overzichten van Oudfriese syntaxis bieden Bremmer (2009: 97-108), 
De Haan (2001a), helder en beknopt, en Bor (1971), veel uitgebreider maar tamelijk 
ontoegankelijk (door een idiosyncratisch termen- en begrippenapparaat) en gebaseerd 
op slechts een fragment van het Oudfries, namelijk het Oudere Schoutenrecht.

9 Voor een studie naar de achtergronden van de Frisisk Sproglære van Rask, zie Piebenga 
(1971).
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Bremmer (2009: 84) voegt toe dat tegenwoordige deelwoorden na te 
vooral voorkomen in het Oost-Oudfries (Weser-Oudfries [Rüstringer 
Fries] en Eems-Oudfries [het Oudfries van Brokmerland]). Steller (1928: 
58) merkt op dat in het Oudfries gerundium en tegenwoordig deelwoord 
door elkaar gebruikt worden, zonder verder in detail te treden. 
Rasmus Rask (1825) suggereert dat het tegenwoordig deelwoord in het 
Oudfries het gerundium verdrong, nadat de datief ‘vergeten’ was. Nu 
is de dertiende eeuw wel een beetje vroeg om de datief te vergeten; des 
te meer omdat hetzelfde verschijnsel van het opdringen van het tegen-
woordig deelwoord zich ook in het Duits voordoet. 
Hoekema (1963: 75-76) gebruikt de Oudfriese afwisseling van tegenwoordig 
deelwoord en gerundium als verklaringsgrond voor een verschijnsel in 
de hedendaagse noordoostelijke dialecten van het Westerlauwers Fries. 
Daar kent men namelijk constructies als de volgende in (a), waarbij in (b) 
de normale Standaard Friese constructie is gegeven:
(28) a. Hy is te gean

  hij  is te gaan
  ‘Hij is lopende.’
 b. Hy is geande

  hij is gaande
(29) a. Hy hat dêr lân te lizzen

  Hij heeft daar land te liggen
  ‘Hij heeft daar land liggen.’
 b. Hy hat dêr lân lizzen

In (28) gebruikt het Standaard Fries een tegenwoordig deelwoord, terwijl 
in het noordoosten een met te versterkt gerundium wordt gebruikt. 
Hoekema’s, wat gezochte, verklaring is dat sprekers de verwarring tussen 
gerundium en tegenwoordig deelwoord probeerden te omzeilen door te 
in te voegen. In (29) is sprake van een met te versterkt gerundium, waar 
het Standaard Fries een gewoon (te-loos) gerundium heeft. Hoekema 
verklaart dit op dezelfde wijze. Of het proces zich werkelijk zo heeft 
afgespeeld, is niet meer na te gaan. 
Het is trouwens niet alleen zo dat in het Oudfries gerundia zich 
opdringen in de syntactische contexten waar tegenwoordige deel-
woorden voorkomen. Omgekeerd, en dat staat niet in de tabel want dat 
moet nog nader worden uitgezocht, vinden we in de echte contexten 
van tegenwoordige deelwoorden soms gerundia! Er is dus een tijdlang 
concurrentie geweest tussen gerundium en tegenwoordig deelwoord, 
waarbij beide vormen zich in elkaars prototypische syntactische 
contexten opdrongen (zie hiervoor nogmaals Duinhoven 1997: 193 e.v.). 
Deze concurrentie wordt in het Fries gewonnen door het gerundium. 
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Tabel 2. Schets: Infi nitief en ‘gerundium’ in Oudfries en Middelnederlands.10

Oudfries Laat-Oudfries Fries Middelnl.

Modale 
hulpww

inf -vocaal inf -vocaal inf -e -en

laten inf -vocaal inf -vocaal inf -e -en / -ende

te -ene / -nde - en / -ne ger -ene > -en

Nom (het) -ene - en ger -en

Perceptie -ene - en ger -en / -ende

blijven -ene - en -en / -ende

gaan ? ? -en / -ende

komen ? ? -en / -ende

hebben ? ? ?

Samengevat: in het Oudfries is er in de betreff ende contexten een 
functionele samenval van gerundium en tegenwoordig deelwoord, 
waarbij het tegenwoordig deelwoord haast overal het onderspit delft. 

4.3. Interpretatie

Het ligt niet in mijn vermogen de ontwikkelingsgang van gerundium, 
infi nitief en tegenwoordig deelwoord te reconstrueren voor het 
Nederlands en het Fries. Wel wil ik erop wijzen dat dit een complex 
proces is geweest dat in alle talen en dialecten van de Friese taalfamilie 
tot ongeveer hetzelfde resultaat heeft geleid. In de dialecten van het 
Nederlands heeft dit complexe proces overal tot een andere uitkomst 
geleid, met uitzondering van het Westfries, dat zich op dit punt bij 
de Friese taalfamilie aansluit. Dat is een reden om te veronderstellen 
dat vorm en distributie van gerundium en infi nitief in het moderne 
Westfries een substraatverschijnsel vormen. 
Het is niet verwonderlijk dat dit substraatverschijnsel zich heeft weten 
te handhaven. We weten uit de taalcontacttheorie (zie bijvoorbeeld 
Van Bree/Versloot 2008: 189-207) dat syntactische verschijnselen zich 
gemakkelijk opdringen vanuit de moedertaal in de tweede taal van 

10 Bremmer (2009: 102-103) noemt enkele gevallen waarbij in plaats van het te verwachten 
gerundium een infinitiefuitgang in het Oudfries wordt aangetroffen. Deze moeten 
nader onderzocht worden.
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taalleerders. Zodoende heeft de Friese distributie zich opgedrongen 
in de taal der Westfriezen, toen zij probeerden Hollands Nederlands 
te spreken en zo hun dialect creëerden. De voorwaarden waren ideaal, 
aangezien zowel Hollands als Fries een variant met en zonder -n kenden. 
Immers, het Hollandse Nederlands vertoonde net als het Westfries 
afwisseling van -e en -en, maar in het Westfries was het gebruik 
syntactisch geconditioneerd. Zo heeft het onderscheid tussen gerundium 
en infi nitief zowel morfologisch als syntactisch als substraat kunnen 
overleven, zelfs toen de West-Friezen ‘Hollands’ zijn gaan spreken.11

Dit alles betekent tevens dat morfologische of syntactische kenmerken 
behoorlijk oud kunnen zijn, en ons iets kunnen vertellen over het 
ontstaan van een taal, in dit geval het Westfries in Noord-Holland, zoals 
de i-umlaut ons veel heeft verteld over het ontstaan van het Nederlands 
(Buccini 2003).

5. Conclusies en speculaties

Tot slot presenteer ik enkele speculatieve beschouwingen. We weten 
dat in het Proto-Oudfries de slot-n van infi nitieven is afgevallen, 
maar alleen in een specifi eke syntactische context, namelijk indien 
geselecteerd door modale hulpwerkwoorden of door causatief laten. Nu 
zijn klankveranderingen ongevoelig voor syntactische contexten.12 Mijns 
inziens kan de afval in deze syntactische contexten daarom alleen maar 
het volgende betekenen voor de uitgang van werkwoorden in andere 
contexten dan voornoemde:

Gerundiale generalisatie voor Proto-Oudfries

In nominalisaties, na te, bij perceptiewerkwoorden, kortom in gerundiale 
omgevingen, kwamen geen infi nitieven voor in het Proto-Oudfries.
Immers, als in gerundiale omgevingen onverdachte infi nitieven 
op /n/ zouden zijn voorgekomen, was die /n/ ook wel afgevallen. Dan 
rijst vervolgens de vraag welke uitgang er dan wel in de voornoemde 
gerundiale omgevingen optrad. Welnu, we weten dat na te het werkwoord 
op -ne uitging, zoals in het Oudengels het geval was. De sjwa, of /e/, 
beschermde de /n/. De regel die een fi nale /n/ deleerde was gedefi nieerd 

11 Volgens Versloot (2003) is het oorspronkelijke Fries in Noord-Holland pas in de 
zeventiende eeuw verdwenen.

12 In het Runennoors is de slot -n nog gewoon aanwezig (A. Versloot, p.c.). In het 
Runenfries is geen relevante evidentie te vinden. In de First Grammatical Treatise, een 
IJslandse grammatica uit de twaalfde eeuw, is van de verdwenen -n nog nasalering op 
de voorgaande klinker over (Haugen 1950).
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op woordfi nale contexten. Volgens Visser (1963-1973: §1018-1019) is in het 
Oudengels later een /d/ ingevoegd, waardoor de werkwoordsvorm na te 
homofoon met het tegenwoordig deelwoord werd. Ook in het Oudfries 
wordt na te soms een vorm op -nde aangetroff en.13

Op dezelfde manier moeten we dan een hypothetische verklaring 
bedenken voor de andere gerundiale contexten. Voor nominalisaties 
kunnen we ook aannemen dat de uitgang -ne was. Onaf hankelijk bewijs 
hiervoor is dat -e en -ene beide genoemd worden als nominaliserend 
suffi  x voor het Oudfries (Ahlsson 1960: 10-32). De oude infi nitief werd in 
deze functie vervangen door dit nominaliserend suffi  x.
Voor de andere gerundiale contexten kunnen we aannemen dat het 
tegenwoord deelwoord aantrad, met zijn -nde uitgang. Immers, ook in het 
Middelnederlands was het tegenwoordig deelwoord een alternatief voor 
de infi nitief in gerundiale contexten. Visser (1963-1973: §1015) meldt dat 
naast infi nitieven ook tegenwoordige deelwoorden konden voorkomen 
bij perceptiewerkwoorden in het Oudengels (in andere bewoordingen 
want Visser gebruikt de term perceptiewerkwoorden niet). Men kan 
veronderstellen dat de /d/ van het tegenwoordig deelwoord de /n/ 
beschermde tegen de werking van de regel die werkwoordfi nale /n/ 
deleerde in het Proto-Oudfries.14 Men kan ook -ande, -ende > -ane, ene 
postuleren. Daarvoor zijn in het Middelnederlands, Middelnederduits 
en elders goede parallellen, en ook voor de samenval die er daarna met 
de infi nitief (en het gerundium op -nne > -ne) ontstaat (voor referenties, 
zie De Vaan 2007). 
Vervolgens rijst de vraag wanneer die regel van /n/-deletie heeft gewerkt. 
Gezien het feit dat ook het Noordfvries de werking ervan vertoont en 
gezien het feit dat de eerste emigratie naar Noord-Friesland op de achtste 
eeuw wordt gedateerd, is het een reële mogelijkheid dat werkwoordfi nale 
/n/-deletie voor de achtste eeuw moet worden gedateerd. Bremmer (2009: 
xii) situeert het Proto-Fries tussen 500 en 700, en hij dateert de n-afval 

13 In het moderne Duits volgt na zu ‘te’ een tegenwoordig deelwoord, mits prenominaal 
gebruikt, zoals in (i) hieronder (Duden 1984: 192):

 (i) Das ist ein nicht zu billig-end-er  Schritt

  dat is een niet te billijk-PrPtc-NOM stap
 Hoewel het voor de bewijsvoering niet interessant is, meld ik dit feit als een interes-

sante wetenswaardigheid.
14 De /d/ van -ende / -ande is later afgevallen in het Fries, zoals blijkt uit bijvoeglijke 

naamwoorden afgeleid van tegenwoordige deelwoorden zoals mijen ‘omzichtig, 
behoedzaam’ (vergelijk Nederlands vermijden), als onderdeel van een algemene regel 
–nd > -n, als in wyn ‘wind’, sân ‘zand’, etc.
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bij infi nitieven in die periode (Bremmer 2009: 41, 84). Er bestonden toen 
al dialectverschillen binnen het Westgermaans. Schoonheim (2008: 
267) plaatst de vorming van Oudnederlands en van de overige leden het 
Oudwestgermaans in de vijfde eeuw, na de volksverhuizingen. 
Deze analyse wordt indirect bevestigd door het feit dat het Oudnoors de 
infi nitiefuitgang /n/ eveneens mist, niet alleen bij modale werkwoorden 
en causatief laten, maar ook in alle gerundiale omgevingen, behalve 
nominalisaties (Faarlund 2004: 121). Gezien het feit dat de deletie van 
werkwoordsfi nale /n/ in het Oudnoors al geheel voltooid was ten tijde 
van de oudste Oudnoorse teksten, moet dat proces van voor de dertiende 
eeuw dateren. Dat is echter vijf honderd jaar later dan Proto-Fries! In het 
Oudnoors heeft de regel van n-deletie in meer syntactische contexten 
gewerkt dan in het Oudfries. Dit zou erop kunnen wijzen (indien ik 
mag speculeren) dat het Proto-Noors in gerundiale contexten geen 
tegenwoordig deelwoord gebruikt heeft, aangezien de /d/ in de uitgang 
van het tegenwoordig deelwoord woordfi nale /n/-deletie immers 
verhindert. 
In het Oudengels, daarentegen, treedt in het geheel geen /n/-deletie 
op, met uitzondering van het Noordhumbrisch.15 Het Proto-Oudfries 
lijkt daarmee een tussenpositie in te nemen tussen Proto-Oudnoors en 
Oudengels.16 Op basis van de feiten in dit artikel gepresenteerd komen we 
tot de volgende hypothetische reconstructie van n-deletie in gerundiale 
en infi nitivale contexten:

Tabel 3. Hypothetische schets van infi nitivale n-deletie in Oudgermaans.

Gerundiale contexten Infi nitivale contexten
P-Oudned – –
Oudengels – –         (+ Noordhumbrisch)
P-Oudfries – +
P-Oudnoors + +

De Oudengelse feiten zijn overgeleverd, maar voor de andere taalvarianten 
is de reconstructie speculatief (vandaar de P van Proto in de tabel). Over 

15 Visser (1963-1973:942) meldt dat in het Noordhumbrisch van de achtste eeuw de 
infinitief standaard zonder N voorkwam.

16 In een indrukwekkende studie toont Nielsen (1981) aan dat Oudengels het meest 
verwant is met Oudfries. Hij interpreteert dat dialectgeografisch door te stellen 
dat de Friezen zich voor de volksverhuizing ten zuiden van de Angelen en de Saksen 
bevonden.
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het tijdpad heb ik helaas niets te melden. Nogmaals: het bovenstaande is 
slechts een speculatie, waarmee ik dit artikel afsluit. 
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