
Typologyen fan nomenynkorporaasje en it Frysk

SiebrenDyk

Yn Dyk (1992a) en (1992b) haw ik besocht om oannimlik te meitsjen, dat der
yn it Frysk nomenynkorporaasje bestiet. It giet derby om it ferskynsel, dat in
tiidwurd en in argumint gearrane ta ien morfologysk kompleks. Foarbylden
binne formaasjes as stikjeskriuwe, ierappeldoUe, bierdrinke, en folie net gen6ch.

Hoewol't yn West-Jerope it Frysk mei ditsoarte fan wurdfoanning der
frijwat ut liket te kypjen, komt nomenynkorporaasje yn gllns talen op 'e wrald
foar. Ien fan 'e nijsgjirrige dingen is derby, dat it ferskynsel bimnet altiten op in
gelikense wize oppenearret. Ut 'e literatuer wei binne my twa Iju bekend dy't
besocht ha om de finderskate manifestaasjes fan nomenynkorporaasje neier yn
kaart te bringen en yn te dielen. Ik woe yn dit stikje ris besjen hoe't de Fryske
nomenynkorporaasje yu dy yndielings yn te passen is. It si! bliken dwaan, dat der
oare fragen efterwei komme, dy't yn dit stikje op 'en heechsten even oanstipt
wurde kinne. Mar der is it dan ek in tsjilling foar.

Ik woe mei de meast resinte yndieling begjinne, want dy is de
ienfaldichste. Rosen (1989) finderskaat op grammatikale grfinen twa typen. Wer't
it om draait, is, oft der al of net Mten it komplekse tiidwurd in selsstannige NP
bestiet dy't semantysk relatearre wurde moat oan it ynkorporearre nomen. Omdat
dat nomen altyd in algemiener ynhald hat as de eksteme NP, betitelet Rosen dy
fariant as "Classifier NI" [= noun incorporation, S.D.]. Krusjaal by dit type is,
dat de argumintstrnktuer fan it tiidwurd nei ynkorporaasje net feroaret: transitive
tiidwurden bliuwe transityf. De eksteme NP kin him yn finderskate foarms
oppenearje: as gewoane, folsleine NP, of rudimint~r mei allinnich
determinearders en/of modifisearders, mar silnder iepentIik nomen. Baker (1988)
analysearret sokke NP's as in manifestaasje fan dilbeljen respektyflik strllnjen, en
sjocht se as in stipe foar syn idee dat nomenynkorporaasje opfette wurde moat as
in syntaktyske ferpleatsingsoperaasje. FoarbyIden fan dilbeIjen en strllnjen binne
(I) (ut it Tuscarora) en (2) (Mohawk), respektyflik Rosen bar (16) en (5).lk nim
yn dit stikje fierders foar it gernak de glossen en oersettings oer sa't ik se yn 'e
literatuer tsjinkaam bin; de 6fkoartings yn kaptalen tsjutte affiksen of partikels
oan:
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(1)

(2)

ne-hra-taskw-ahkw-ha' ha' tsi:r
du-M-animal-pick.up-SERIAL EMPB dog

'He picks up domestic animals' (He is a dog catcher)
Kanekwarunyu wa'-k-akya'tawi'tsher-u:ni
3N. dotted. DISTPAST-Isg.3N-dxess-make

'I made a poIka-dotted dress'

(6) a. Sah el twem upac mitmit sac
Sah he sharpen diligently knife the

'Sah is sharpening the knife diligently'
b. Sah el twetwe mitmit upac

Sah he sharpen knife diligently
'Sah is diligently knife-sharpening'

By it fjirde en "heechste" type dat troch Mithun 1lnderskaat wurdt, is it
ynkorporearre nomen semantysk ferb1ln mei in selsstannige NP b1lten it
tiidwurdkompleks, dy't dan foar de refetinsje soargel. It ynkorporearre nomen hat

Type II hjit by Mithun "the manipulation of case", en hat gefolgen foar de
strnktuer fan 'e hiele sin. It plak fan it ynkorporearre argumint wurdt derby
nammentlik ynnaam troch wat Mithun in oblyk argumint neamt, almeast in
Ynstrnmint, Lokaasje of Possessor. Dy "promovearret" alsa ta it direkt objekt
fan it nije komplekse tiidwurd. Yn it foarbyld hjir1lnder ut it Yucatec, Mithun
bar (49), giet it om in plakbepaling:

(7) a. k-in-e'ak-0-k ce' ieil in-kool
INCOMP+chop-it-IMPF tree in my-cornfield

'I chop the tree in my cornfield'
b. k-in-c'ak~e'+ik in-kool

INCOMP-I-<:hop-tree-TR-lMPF my-cornfield
'I clear my cornfield'

Type III hat effekten dy't boppe dy fan 'e singrammatika utgeane; Mithun hat it
hjirre oer "the manipulation of discourse structure". Nomenynkorporaasje wurdt
derby tapast by al bekende ynformaasje. It effekt is, dat de syntaktysk frije frazen
krekt op 'e foargr1ln komme te stean. At yn 'e troch Mithnn 1lnder (69)
prissentearre tekst ut it Koryak in walfisk yutrodusearre wurdt, bart dat yn in frije
syntaktyske fraze. Stiet it bist net mear yn fokus, dan blykt er ynkorporearre te
wurden. Yn 'e oersetting komt ut dat yn in taal as it Ingelsk soks mei help fan
pronominalisearring bewurkrnastere wurdt:

wlltcu iiiinitin ytiiil qulaivun. mal-yUfiI.
this.time.only snch .whale il.comes good-whale
ga-yufiy-upffiyllenau
Ihey-whale-attacked
'This is the first time that such a whale has come near us. It is a
good one (whale). They attacked it (lhe whale)'

(8)

(3) *Doede woe dy grouwe hazze graach wyldsjitte
(4) , '*Doede woe dy grouwe graach hazzesjitte
(5) *Doede woe dy graach hazzesjitte

Type I wurdt troch Mithun "lexical compounding" neamd. It nomen hat
gjin aparte syutaktyske status mear, en foarmet mei it tiidwurd ien yntransityf
morfologysk kompleks. Soks kin 6fnommen wurde ut 'e pleatsing fan klitiks of
bywurden, of oan it foarkommen fan 6fwikende aspektuele affiksen. Ik jou as
foarbyld Mithnn har (7), ut it Kusaien, der't yn 'e b-sin in bywurd net mear
tusken tiidwurd en objekt stean kin:

At wy us omtinken ferpIeatse nei it Frysk, dan docht al gau bliken dat dy taal net
1lnder it hjir besprutsen type falle kin. Konstruearre foarbylden mei d1lbeljen (3)
of strilnjen (4/5) binne 1lngrannnatikaal:

Utsoarte moat it Frysk dan wol falle yn it oare type. Dat wurdt troch Rosen
b~6ge as it produkt fan in leksikale gearsetting fan in nomen mei in tiidwurd,
en kriget fan bar sadwaande de narnme mei fan "Compound NI". Ien fan 'e

, arguminten wurdt derby befredige binnen it tiidwurd, en dat makket dat der in
yntransityf tiidwurd 1lntstiel. By dat type nomenyukorporaasje feroaret de
argumintstrnktuer dus al. Oan 'e 1lngrammatikaliteit fan (3) is Of te lezen dat it
Frysk der yudied il'nder falle moal.

In oare en wiidweidiger yndieling is Mithun (1984) harres, dy't der ek
pragmatyske faktors yu behellet. Hja 1lnderskaat fjonwer typen. Bar yudieling is
Iykwols net inkeld taksonomysk, omt se 1lnderstelt dat der tusken de 1lnderskate
typen in opgeande line bestiet, en dat se yn in ymplikasjonele relaasje la inoar
steane. Dat Wildt hjir yu, dat at in taal, sis, type II ta syn foldwaan hat, dat dan

, type I ek yn dy taal foarkoml. It ornkearde hoecht net it gefal te wezen. In taal
mei type IV hat dus ek de trije oare typen. Dy ymplikasjonele oardering kriget
by Mithun boppedat in histoaryske diminsje: in type mei in heger n1lmer soe
1lntstien weze ut it type mei ien namer leger. Talen soene alsa fan elkoar
ferskille kinne omdat de 1lntjonwing hy de iene taal earder stilkje koe as by de
Dare.
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(11) a. Ik sil him it hier knippe
b. Ik si! him hierknippe

Yn (l1a) fnngearret it hier as direkt objekt, en him as yndirekt objekt. Yn de
ynkorporaasjesin (l1b) is him Iykwols in d!rekt objekt wurden. Dat kin sjen
Iitten wllrde oan passive farianten fan dy sinnen. By beide kin him dan nei foaren
skood wurde. At him yndirekt objekt is, dan hilldt er yn dat gefal de objektsfoarm
(12a); fnngearret him as direkt objekt, dan krijt er yn 'e passive fariant de
nominatyffoarm hij:

-..............,.".,,.'0 ",A _~
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(12) a. Him sil it hier knipt wurde
b. Hij si! hierknipt wurde

(17) ItJytse keammerke moat noch behangplakt wurde
(18) Se moosten de gmtte seal noch f1ieroanfeie

Wat hjir de krekt de fariant is sfinder ynkorporaasje, is net sa gau te sizzen.
Kandidaten soene were kinne:

Ynkorporaasje kin ek in minder yngripend effekt op lokaasjes hawwe. De foarm

Yn (15) hawwe wy earder te jaijen mei in suvere plakbepaling, wylst yn (16) de
bepaling op 'en nij in soarte fan possesive fnnksje liket te hawwen, al soe in
boarneynterpretaasje ('fan trije fak souder ilf) der ek skoan kinne. Yn alle
gefallen, it is dudlik dat de bepaling yn (14) nei de ynkorporaasje it plak fan it
direkt objekt ynnaam hat, en dns PP-Of wurden is.

Ferskowing fan in Lokaasje liket foar guont faaks minder maklik te
gean as ferskowing fan in Possessor, en sin (14) is ek de iennichste yn syn
soarte dy't ik op skrift tsjinkaam bin. Mar 1lnmooglik liket de konstrnksje my
net la; foarbylden as (17) en (18) hearre my alleast ridlik akseptabel yn 'e earen:

Mei lokaasjes Iiket it lykwols jllstjes (jars te lizzen. Ferlykje bygelyks de
neikommende sin fan R. Brolsma (ut It Heltelan (1923), s. 235):

(14) Mei syn grouwe hUd ferveskjirre hy deis trije fak souder boppe it
normale

(13) a. Wy melke de skiep mei de hdn
b. Wy skiepmelke mei de hdn
c.*Wy skiepmelke de hdn

(15) Hy skjirre de ferve op trije fak souder
(16) Hy skjirre de ferve fan trije fak souder

Soartgelikense foarbylden kinne makke wurde mei oare tiidwurden der't in
besitter mei aIUleks is, bygelyks mei neilknippe of hierwaskje.

Foar de talen dy't se findersocht hat, rapportearret Mithun dat net allinne
Possessors it troch ynkorporaasje fakant wurden plak ynnimme kinne, mar ek
Lokaasjes en Ynstruminten. Yn it Frysk hawwe Ynstruminten dy mooglikheid
Iykwols net, alteast foar safier't ik besjen kin, byg.:

*Heit woljerappel hjoed dolle
*De perfester autohimmele alle sneonen bar Golfke

(9)
(10)

in algemiener ynhilld as dy fan 'e NP derMten, wat MithlID oanlieding jout om
type IV "classification nonn incorporation" te neamen, en yndied, dit type komt
oerien mei Rosen har "classifier NI". Foar foarbylden ferwiis ik dan ek nei (1) en
(2).

No't wy Mithnn har yndieling yn it koart behalUlele hawwe, komt
fansels de frage, hoe't de Fryske nomenynkorporaasje der yn past. Type I moat
gjin probleem weze: at in taal nomenynkorporaasje sjen lit, dan soe neffens
Mithun bar teory dy taa1 ek automatysk it foldwaan hawwe moatte oer de earste
trime. De testen dy't se neamt, binne lang net allegearre tapasber op it Frysk,
mar eigenskippen lis dat der tusken ynkorporearre nomen en tiidwurd gjin bywurd
mear stean mei, en dat it komplekse tiidwurd fnngearret as in yntransityf
predikaat, komme yndied kreas ut:

Sjoch fierder Dyk (1992a en b) foar gdns oare en oarssoartige oanwizings.
Mar hoe figurearret it Frysk at we oan 'e oare ein fan it spektrum

begjinne? Foar type IV liket it der net op, sa't oan 'e fingranIDlatikaliteit fan (10)
ek al Ofsjoen wurde koe, en sa't wy yn 'e behalUleling fan Rosen bar "classifier
NI" ek al sjen Iitten hawwe.

Type III rint likegoed op 'e non, sa't ek te ferwachtsjen wie, om't
Mithun utfOn hat dat dat type allinne foarkomt by polysyntetyske talen dy't
ferplichte pronominale affiksen hawwe dy't nei subjekten en objekten furwize, en
sa'n soarte fan taal is it Frysk no ienris net. In letterlike oersetting fan (3) smyt
dan ek finsin op; krekt Iykas it Ingelsk makket it Frysk gebrilk fan pronomina
om al bekende ynformaasje nei de eftergrfin te triuwen.

Bliuwt oer type n, der't nei ynkorporaasje in oare konstitnInt it
iepenfallene plak ynnimt. Hat it Frysk dat ta syn foldwaan? Der binne yndied
oanwizings foar. Ferlykje de beide sinnen finder (11):
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fan in ferhilldingswurdkloft bliuwt dan wol yntakt, mar de oanbelangjende pp
liket al fan funksje te feroarjen. It proses kin yllustrearre wurde oan

(19) a. Jelke leget de jiskepanne yn 'e jarrekolk
b. Jelke jiskepanneleget yn 'e jarrekolk

De pp yn 'e jarrekolk hat yn 'e a-sin de funksje fan in rjochtingbepaling, wylst it
yn 'e b-sin in suvere plakbepaling wurden liket te w8zen: Jelke stiet dan yn 'e
jarrekolk en is d8r oan it jiskepanneleegjen.

Fansels komt de fraach op, w8rom oft de besprutsen funksjeferskowings
no krekt mooglik binne by konstitninten dy't in besitter of in lokaasje (of by
Mithun ek in ynstrumint) oantsjutte. Myn snggestje is, dat de reden socht wurde
moat )in 'e eigenskip dat sokke konstitn'inten net ta de argumintstrnktuer fan it
tiidwurd hearre. Lokaasjes en Ynstruminten figurearje normaalwei as adjunkten,
en it demint him yn (11) heart ta de frije dativen, dy't opsjoneel binne.
Opfallend is nanunentlik, dat de funksjeferskowings net wolle by tiidwurden dy't
ferplichte lwa ynleme argmninten hawwe:

(20) a. Swarte Pyt joech de bemtsjes pipemuten
b.*Swarte Pyt pipemutjoech de bemtsjes

(21) a. Loltsje sette de boeken op it rim
b.*Loltsje boeksette op it rim
c.*Loltsje boeksette it rim

De argumintstrnktner liket by sokke tiidwurden troch ynkorporaasje om sa mar
te sizzen te bot yn disoarder stjoerd te wurden.

In foarbyld as (21) set jin boppedat oan it twifeljen oft sin (19b) wier
wol in gefal fan funksjeferskowing is. Sin (19a) kin nannnentlik ek wol oars
ynterpretearre wurde as <!at yn earste YJIsblnsje yn 'e reden leit. De bepaling yn 'e
jarrekolk is dan fuortendaliks al in suvere plakbepaling, en yn <!at gefal wurdt der
yn (19b) fansels ek neat feroare.

De konstrnksjes d&'t al ferskowing mooglik is, binne oars ek bleatsteld
oan beheinings, want lang net alle lokaasjes of possessiven komme foar
ferskowing yn 'e beneaming:

(22) a. Hy 18st de krante yn 'e tUn
b.*Hy krantl8st de tfin

(23) a. Hy breidet har in trui
b.*Hy truibreidet har

32
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It kritearium liket te w8zen, <!at de lokaasje of de besitter op himsels wol as
direkt objekt by it oanbelangjende grilntiidwurd passe moat. It is no ienris
utsletten <!at jo in persoan breidzje of in stik griln 18ze. Oan 'e oare kant kinne jo
biel goed immen knippe (ferlykje lib) of in romte skjirje (14). It "nije" objekt
moat dns passe yn 'e seleksjemooglikheden fan it gruntiidwurd. De
mooglikheden en finmooglikheden fan dy grilntiidwurden binne foar it neist in
wichtige kaai ta in better begryp fan oare eigenskippen fan 'e Fryske
nomenynkorporaasje, mar it fait bfiten it bestek fan <lizze tsjilling om d8r op dit
plak op yn le gean. Ik hoopje dat oars earne noch ris te dwaan. Underwilens kin
op <lit plak al f8st konkludearre wurde, <!at it Frysk in stapke fierder giet as
Mithun har basistype en ek nomenynkorporaasje fan type II sjen lit. In betingst
is Mrby al <!at foldien wurdt oan 'e yn dit stikje neamde restriksjes.
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