




Aspekt en nomenynkorporaasje
S.Dyk

Yndianetalen, mar dy net allinnich, binne der bekend om dat se in ferskynsel
hawwe dat nomenynkorporaasje neamd wurdt. Dat ferskynsel kin yllustrearre
wurde oan bygelyks it Onondaga, der't fan de farianten yn (I) de b-sin ynkorpo
raasje sjen lit:

(I) a. wa?hahnim.i? ne?
TNS.3sg.3N,buy.ASP ART
'He bought the tobacco'

b, wa?hayEkahni:nu?
TNS.3sg.3N.tobacco.buy.ASP
'He bought tobacco'

oyEkwa?
3N.tobaceo.NM

(ut Rosen 1989:295)

De sinnen fan (I) ha in pear opfallende ferskillen. Sa stiet yn 'e a-sin it <lirekt ob
jekt rjochts fan it tiidwurd, en yn 'e b-sin lofts. Yn'e b-sin stiet der boppedatneat
tusken it objekt en it tiidwurd: de tiidwurdprefiksen Iykje om sate sizzen in eintsje
opskood te wezen. Dat is oars yn 'e a-sin, der't we noch in lidwurd en in affiks tus
ken beide stanunen fine. De stavering stipet de konkllizje dat tiidwurd en objekt
yn 'e a-sirt twa aparte wurden utmeitsje. en yn 'e b-sin net mear. Sa't oan 'e In
gelske oersetting fan Rosen te sjen is, liket der tusken beide sintsjes ek in subtyl
betsjuttingsferskil te bestean. It wichtichste doe! fan <lit stik is om nei te gean wat
der de achtergriin fan weze kin. Sa sit bygelyks besjoen wurde moatte hokker rol
oft de 6fwezigens fan in lidwurdhat yn 'e betsjuttingsferskowing en yn it fintstean
fan formaasjes Iykas dy yn (lb).

Lykas al sein wurdt it ferskynsel yn (Ib) nomenynkorporaasje neamd: in no
men, altyd in argumint fan it tiidwurd, foarmet mei dat tiidwurd ien morfolo
gyske ienheid, argumint en tiidwurd binne gearraand taien wurd. Yn 'e literatuer
oer it iinderwerp hat oant no ta benanunen de derivaasje fan soksoarte formaas
jes omtinken krigen, mar immen as Mithun (1984) lit har ek frij wiidweidich ut
oer de betsjuttingskant, bygelyks:

"Since incorporated objects are non-referential; and thus non-indivi
dllated, these constructions are generally used to describe activities or
events whose patients are neither specific nOr countable - e.g. habitual, on
going, or projected activities; those done by several people together; or
those directed at a non-specific part of a mass" (s. 850),

of
"The compound is more than a description; it is the name of an institutio
nalized activity or state. TheIN [= incorporated noun, S.D.lloses its indi
vidual salience both semantically and syntactically. It no longer refers to a
specific entity; instead it simply narrows the scope of the V, It is thus unac
companied by markers of definiteness or nuIllber, or by demonstratives"
(s. 856).
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Hoewol net finkrekt, binne dy beskriuwings dochs frijwat ympressjonistysk. Men
soe it leafst sjen dat de semantyske eigenskippen oflaat waarden fan 'e formele ei
genskippen fan 'e konstruksje. Dat docht se foar in part ek wol, se finderstelt dat
nomenynkorporaasje in leksikaal proses is, en denitwei dat it ynkorporeane no
men net referinsjeel is. Mar it ilngelokkige is, dat deleksikale status fan nomenyn
korporaasje nochal wat oer wreaun en skreaun is, al foar Mithun har publikaasje
(sjoch Saddock 1980), en alhielendal demei (bygelyks Saddock 1986 en Baker
1988). No giet it yn it bestek fan dit artikeltsje fierstentefier om jin yn it leksikon
syntaksis-debat te jaan, mar dat is boppedat net nedich om op formele gr(lnen
dochs wat oer de semantyk konkludearje te kinnen. We kinne derfoar ta mei in
neiere skoging fan 'e foarm fan it ynkorporearre nomen, en, yn gearhing mei it
tiidwurd, fan ' e aspektuele eigenskippen fan 'e kombinaasje.

Ik soe dat dwaan wolle oan 'e han fan it Frysk. Derfoar moat dan ald.erearst
fansels al oantoand wurde dat it Frysk ek nomenynkorporaasje haL Dat leit mis
kien yn 'e earste opslach net fuortendaliks yn 'e reden. Mithun sels bygelyks be
hannelet in gmt tal talen, mar dy sitte ut in westersk perspektyf wei besjoen
allegearre yn 'e eksoatyske sektor. En at jo allinnich op 'e autoriteit fan 'e be
kende Amerikaanske taalkundige Edward Sapir Ofgean soene, dan koene jo de
hope hast wol fane litte:

"It so happens in English, as in most or all Indo-Germanic languages, that
verbs of the type "s()ng-write" or "steam-run". that is, comppound verbs
in which the first member of the componnd is a noun, are not readily for
med or are not formed at all" (Sapir 1911 :256)

DoChs hrodt Sapir yn syn formulearring in Iyts slachje om 'e earmtakke, en ik soe
no sjen litte wolle dat er dat mei rjocht en reden dien haL Ommers, yn it Frysk
Iykje sinnen as (2) en (3), der't wy mei gearsette tiidwurden te krijen Iykje te haw
wen, skoan mooglik:

(2) Heit is nei de polder te bitewjud:zjen.
(3) Bnormanjerappeldolt al fan fan 'e moarn fIif oere of.

Tiidwurd en objekt binne yn dizze foarbylden oaninoar skreaun, mar dat is fan
sels wat al te swak om as bewiis tsjinje te kinnen dat wy hjir mei gearsette wurden
te krijen ha. Ik soe derfoar graach wat hurdere, formele oanwizings bybringe
wolle. De earste trije derfan binne net wanlyk oan wat we yn'e Onondagasintsjes
al tsjinkaam binne:
a. Yn finite haadsinnen stiet, sa't we yn (3) al sjoen ha, it objekt lofts fan it tiid

wurd, wylst de normale posysje yn datsoarte sinnen rjochts is:

(4) Buorman dolt de jerappels.

De syntakrysk Ofwikende folge yn (3) komt Iykwols kreas yn 't Iyk mei wat yn
't Frysk omaris yn gearsettings te reden is, dy't ommers kreas Williams (1981)
syn Right Hand Head Rule folgje. It haad, it tiidwurd dolle, komt alsa rjochts
te stean, en it net-haad, it nomenjerappel, lofts.
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b. It argumint mei gjin determinearders by him ha:

(5) *Heit is nei de polder te de bitewjudzjen.

c. Der mei gjin oar leksikaal materiaal tusken it argumint en it tiidwurd yn stean:

(6) a.*Heit wol moarn bite net wjudzje.
b. Heit wol moarn de biten net wjudzje.

(7) a.*Heit wol moarn bite - se waakse oars best - wjudzje.
b. Heit wol moarn de biten - se waakse oars best - wjudzje.

d. Teiwurden, foar- of neibepalings binne utsletten:

(8) *Heit is nei de polder te tilzen bitewjudzjen.
(9) *Heit is nei de polder te grouwe bitewjudzjen.
(10) *Heit is nei de polder te bite mei in hege opbringst wjudzjen.

De restriksje ferfalt oars fierhinne at de bepaling en it nomen ien semantyske
ienheid (bygelyks reade biten) foarmje:

(11) Heit is te reade bitewjudzjen

e. It argurnint mei gjin meartalsmorfeem ha:

(12) *Heit is nei de polder te bitenwjudzjen I te jerappelsdollen.

f. Der kinne har fonologyske ferskynsels, Iykas ferkoarting of brekking, foar
dwaan dy't wol yn gearsettings foarkomme, mar net by losse arguminten:

(13) in aai [a:i] sykje --- ai[ai]sykje
(14) in pipe [pi:po] smoke --- pyp[pip]smoke
(15) in stien [sti.om] bikje --- stien[stjlm]bikje

g. It tiidwurd of it nomen meie ut 'e NV-gearsetting net ferpleatst wurde:

(16)a.*Heit [wjuddet], moarn bite t,.
b. Heit [wjuddet], moarn de biten t,.

(17) a.*[Bite], wol heit net t, wjndzje.
b. [De biten], wol heit net t, wjudzje.

Men soe dy beheining oars ek beflappe kinne under wat by (c) aI sein is.

h. By negaasje moat net brukt wurde; gjin, dat in NP negearret, is litsletten:

(18)a.Heit wol net I*gjin bitewjudzje.
b.Heit wol gjin biten wjudzje.
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De utkomsten fan boppesteande testen wize derop dat it argumint mei it tiidwurd
ien wurd utmeitsje kin, en dermei dat yn it Frysk nomenynkorporaasje bestiet.
Dat argumint fungearret yn 'e foarbyldsintsjes hieltiten as direkt objekt. Foar de
ienfilld sit ik my hjirre fierders ek ta dy funksje beheine, ek alliket it net utsletten
dat yn it Frysk soms nomina ut PPs wei ynkorporearje kinne.

Oant no ta is de ynkorporaasje benammen oantoand foar te-ynfinitiven. Komt
it ferskynsel ek foar yn oare syntaktyske omkriten? It antwurd is ja, ek al moat
dat mei de nedige nuansearrings jiin wurde. Wer't it ek hiel maklik kin, binne de
oan it-konstruksje en alle soarten fan nominalisaasjes. Hjir komme in stikman
nich foarbylden:

(19) Heit is oan it jerappeldollen.
(20) It jerappe!dollen is foar heit in hiele put.
(21) Bitewjudzje docht er leaver as jerappeldolle.
(22) Heit hat it mier oart jerappe!dollen.

Om wat in yndruk te krijen haw ik de earste die!en fan it WIT trochnoaske, en
dan komme jo de weareld foarbylden yn boppeneamde konteksten tsjin. It docht
dan wat frjemd oan dat de rispinge oan sintsjes der't it gearsette tiidwurd finyt of
in mulwurd is, mar tige beheind is. Foar it fuortsettend mulwurd is dat net sa nu
ver, dat is yn teksten utsoarte al net botte frekwint. Mar foar de oare soene men
folie heger oantallen ferwachtsje. Ik sis net dat sokke gefallen net foarkomme of
net foarkomme kinne, yn (3) binne we al in foarbyld tsjinkaam, mar de mannich
ten binne lyts, en faak is der ek wat bysiinders mei te reden. En krekt dat kin us op
it spoar sette fan in wichtige semarttyske eigenskip fan 'e Fryske nomenynkorpo
raasje.

Om my mar ta it finite gebrilk te beheinen, in keale proposysje liket net goed te
wollen, der moat eins in bepaling by om de sin oarmimlik te meitsjen. 1 Sa heart
(23) jin bygelyks net hielendallekker yn 'e earen:

(23) ?Heit jerappeldolt

wylst (24) hie! wat better yn jin del wol:

(24) Heitjerappeldolt fan fan 'e moarn fiif oere of.

Sokke bepalings as oerenlang, alle sneontemoamen of oant fiif oere ta smite ek
folie akseptabe!er resultaten op. It binne allegearre tiidbepalings, om krekter te
wezen, deselden dy't in doer oantsjutte. Tafallich is dat net, sa't fierderop bliken
dwaan si!; de sinnen mei in ynkorporearre objekt binne ynherint al doeroantsjut
tend, se hawwe mei oare wurden duratyf aspekt. Mar foardat we dat benei
komme kinne, moat der earst wat yn syn algemienens oer aspekt sein wurde.

Fanwegen syn relative bekendens en didaktyske hantearberens nim ik yn myn
behanne!ing fan aspekten de yndieling fan Vendler (1967) as utgongspunt, ek al
binne der alle mooglike soarten fan krityk op mooglik (sjoch byg. VerkuyI1989).
Vendler makke foar de oantsjutting fan 'e tempore!e struktuer fan situaasjes in
yndieling yn fjouweren:
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(25) States; byg. "haatsje".
Activities; byg. "kuierje"
Accomplishments; byg. "in boat bouwe"
Achievements; byg. "fintdekke"

Fan dy fjouwer klassen is mel help fan parameters in krusklassifikaasje te meit
sjen, dy't - sa't wy sjen sille - fUortendaliks fan belang blykt te wezen foar it aI of
net mooglik wezen fan nomenynkorporaasje yn it Frysk (sjoch ek Hoeksema
1984).

De foarste wichtige eigenskip is net yn ien wurd helder te omskriuwen, mar hat
te krijen mei de fraach oft der aI of net in fintwikkeling, in feroaring, in proses yn
'e troch it tiidwurd oantsjutte hanneling sit. Der Iiket lykop mei te gean (Dowty
1979) de aI of net oanwezichheid fan agentiviteit en sels fan in dtidlik wollen fan 'e
kant fan it subjekt. It docht bliken dat states en achievements negatyf foar dizze
parameter kwalifisearre binne. Yn

(26) Piter hatet de juffer

sit yn Piter syn haatsjen gjin fierdere fintwikkeling, alteast dat wurdt net troch it
tiidwurd haatsje ymplisearre. Jo haatsje immen of jo haatsje immen net, der is it
eins mei sein, in yngripen fan 'e kant fan 'e hater is gjin sprake fan. Sokssawat
jildt ek foar achievements, wat taskreaun wurde kin oan it momintane karakter
fan dy k1asse. Yn,

(27) Jan fintdekt in kwartsje tusken de stuorren

sit ek gjin fintjouwing yn 'e hanneling en ek gjin wollen fan 'e kant fan Jan. Jo
soene sizze kinne dat yn dizze beide klassen it subjekt net sels yn it barren yngrypt,
mar dat it him oerkomt.

It docht bliken dat de beide Vendlerklassen dy't gjin feroaring yn 'e hanneling
sjen Iitte, ek gjin nomenynkorporaasje talitte. De hetrouberste omkrite om dat
sjen te Iitten is wierskynlik dy mei nominalisearring, omdat it derop Iiket dat te
ynfinitiven en de oan it-konstruksje fan harsels altiten aI om in proses freegje:

(28) *Buorrnan syn hfinehaatsjen fernuvere him
(29) *Jan syn kwartsjefintdekken wie in fikse ynstruier

Nijsgjirriger as de states en de achievements binne de beide oerbleaune klassen,
'activities' en 'accomplishments', benammen omdat se meiinoarin ferbining ha
dy't foar nomenynkorporaasje fan direkt helang is. Om activities fan accom
plishments te finderskieden ha wy in oare parameter nedich, dy't nanuners ek
states fan achievements ofgrinzget. It finderskie giet op Aristoteles werom', en
hat derrnei te krijen oft it troch it tiidwurd oantsjutte harren aI of net as Ofsletten
beskoge wurde moat. De foarstellingswize ymplisearret dus dat der in skoft is dat
it barren trochgiet, mar dat dat ek wer ophiildt. Yn in accomplishment as

(30) Jan ferve it stek
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sit om sa te sizzen in ophaIden fan 'e hanneling ynbakt, te witten at it hiele stek yn
died ferve is. Sokssawat jildt ek foar achievements; sagau at Jan yn (31):

(31) Jan fintdekt in kwartsje tusken de stuorren

it kwartsje ffin hat, is it mei it fintdekken ek dien. Fanwegen it mornintane karak
ter fan achievements soe men faaks noch better sizze kinne dat barren en ofsluten
der gearfalle.
Mei states en activities leit dat mei it Ofsluten oars. Yn

(32) Piter hatet de juffer
(33) Buorman en buorfrou kuierje

kin it haatsjen en kuierjen fineiuich trochgean. Fansels witte wy wol dat Piter ea
wolris de fuotten utstekke sil, en dat buorman en buorfrou der op 't lest ek wol by
delfalle sille, mar Iingwistysk binne dy gegevens net fan belang. Byitas net Ofslet
ten presintearjen fan in barren prate wy fan duratyf aspekt; it tsjinoerstelde hjit
fan tenninatyf aspekt.
Dowty (1979,56-58) jout in hielerige om activities fan accomplishments, of a1ge
miener om net-Ofsletten ekspresjes fan Ofslettene te finderskieden, der't ik twa fan
utpikke si!. De yn 'e literatuer faakst tapaste en minst bediskusjearre is dy, dy't
gebrfik makket fan ferskillende soarten adverbia. Yn it Ingelsk wurde dhfoar be
palings mei in (Ofsletten) foar for (net-Ofsletten) foarinoar oer set. Sa krije jo dus

(34) a. They walked for an hour (activity)
b. *They walked in an hour

(35) a. John painted a picture in an hour (accomplishment)
b. *John painted a picture for an hour

Yn it Frysk soene wy mei ynkorporaasjetiidwurden in soartgelikense test Utfiere
kinne:

(36) a. Heit jerappeldolde oerenIang
b. *Heit jerappeldolde yn in oere

De twadde test makket gebrfik fan in spesifike yrnplikaasjerelaasje, dy't yn it op
haIden mei in hanneling bebakt sit. Dowty jout as foarbyld it pear:

(37) a. John stopped painting the picture.
b. John stopped walking.

Ut (37b) kinne we konkludearje dat John ek wier oan it kuierjen west hat, wylst Ut
(37a) net folget dat er it skilderij skildere hat: hy kin foar it klearkommen ophol
den weze. De positive yrnplikaasje is yn it Frysk wol oanwezich by nomenynkor
poraasje. Yn

(38) Heit hold op mei jerappeldollen

leit besletten dat er ek wier jerappeldold hat.

54



De testen wize dus ut dat nomenynkorporaasje anneks is mei duratyf aspekt, en
kombinearre mei de earder besprutsen parameter komme we der op ut dat ynkorc
poraasjetiidwurden activities binne. De grutte fraach is no fansels hoe't it komt
dat sokketiidwurden net 6fsletten birme. En oarsom, hoe komt it dat in net 6fslete
ten barren ynkorporaasje fan it objekt ta gefolch hawwe kin?

Foar activities haw ik oant no ta hieltyd mar ien foarbyld brukt, it yntransitive
tiidwurd kuierje. Dat ferskilt fan ynkorporaasjetiidwurden, dy't in (ynkorpo
rearre) objekt by har ha. Yn de foarbylden by de accomplishments lei de saak der
wat oars hinne: der waard yn'e foarbylden altyd in objekt by Jun. En dat koe ek
net oars; krekt dat objekt makke dat accomplishments as Ofsletten kwalifisearre
wurde kinne. Dat hat te krijen mei in eigenskip fan aspekten dy't better net te wite
ten troch Verkuyl (1972) as earste op it aljemint brocht is, te witten harren kom
posysjonaliteit. It ferskynsel hiildt koartsein yn dat it troch de VP oantsjutte
barren Ofsletten is, at it objekt3 ek as Ofsletten, as begrinzge' besk6ge wurde
moat. In objekt is begrinzgeat der in determinator of kwantor5 foar stiet dy't de
samling troch it haadwurd oantsjutte foarkommens einich makket (sjoch byge
Iyks Carlson 1981, 17). Endat is by al dat soarte fan elerninten it gefal: watjo foar
bygelyks beam/beammen ek sette, it oantal wurdt der einich fan: de beam, in
beam, dy beam, har beam, eltse beam, fjouwer beammen, dy beammen, guon
beammen, aUe beammen. Dat is fan dy gefolgen, dat we yn (39)

(39) a. Gurbe kapt {de, in, dy, har, e1tse} beam om
b. Gurbe kapt {fjouwer, dy, guon, alle} beammen om

hieltyd te krijen ha mei in Ofsletten barren. It aspekt is dermei terminatyfwurden.
De mooglikheid fan it taheakjen fan bepalings as yn trije oeren jout der"stipe oan.

Ik sei al dat it begrinzge wezen fan it objekt 6fbong fan 'e oanwezigens fan in
deterrninator of kwantor. Dat suggerearret dat weilitten fan in deterrninator of
kwantor in unbegrinzge objekt, en fierder fanwegen de komposysjonaliteit dura
tyfaspekt bewurkmasterje kin. En at jo in determinator of kwantor weilitte, dan
hiilde jo om sa te sizzen in keal nomen oer.

Om de eigenskippen fan keale nomina te frndersykjen kirme we it beste begjin
ne by de net-telbere haadwurden. Keale stofnammen as wetter steane bekend om
in eigenskip dy't faken oantsjut wurdt as kumulative referinsje (Quine 1960) of
partitiviteit (Carlson 1981). At jo fan in mannichte wetter wat Of dogge, hiilde jo
likegoed wetter oer. Jo soene der yn prinsipe mei trochgean kinne, hieltyd hiilde
jo wetter. Jo komme rniskien pas yn 'e swierrichheden at jo op 't lest noch ien mo
lekul oer ha, mar dat is earder in fIlosofysk as in lingwistysk probleem. De oare
kant ut jildt itselde: foegje wetter by wetter en it resultaat is wetter. Jo soene der
yn prinsipe ek uneiuich mei trochgean kirme. Dat sadwaande is in sin as

(40) Boukje drinkt wetter

net Ofsletten en hat om dy reden duratyf aspekt. 6

Hoe hiilde en drage telbere haadwurden har yn dit ferban? At jo fan in utdruk
king as in beam hieltyd wat 6fbelje, hiilde jo, oars as mei wetter, op 't lest wat oer
datjo gjin 'beam' mear neamekinne, mar op 'en heechst 'stobbe' of sa. Ek by ta-
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foegjen - dat nammers yn 'e praktyk hielendal net mooglik is ~ geane jo op in stuit
oer de grinzen fan in beam hinne. Kinne telbere haadwutden dan hielendal net de
eigenskip fan knmulative referinsje of partitiviteit utdrukke? Ja, dat kin al. Net
troch in keal inkeldtallykas by de stofnanunen, want dat is ilngranunatikaal:

(41) *Ik sjoch beam
(42) Ik sjoch wetter

Wol troch in keal meartal te broken:

(43) Ik sjoch beanunen

In keal meartal as beammen hat yndied deal neamde eigenskippen: dogge jo der
beanunen of of by, dan is noch altyd 'beanunen' it resultaat. En yndied is dat it
wat wy yn 'e measte us bekende talen sjogge at tiidwurd-objekt-kombinaasjes in
duratyf aspekt krije. Troch it objekt net te foarsjen fan in kwantor of wat
soartgelikens' krijtit wat ilneinichs, offaaks better, itis foar einigens net spesifi
searre, en dertroch krijt ekit barren wat fineinichs, ofwer better sein, wurdt oer it
ophillden derfan neat meidield.

Om in ilnbegrinzge barren ut te drukken is it dus nedichdat it objekt ilnbe
grinzge is, en dat kin wer at dat objekt om samar te sizzen keal is. Oant safier ha
wy sjoen dat der in syntaktyske oplossing foar keazen wurde kin, mei allinnich in
apart objekt yn it iental by net-telbere en allinnich in meartal by telbere haadwur
den. Foarbylden fan talen der't it sa regele is binne it Holliinsk en faaks ek it
Grinsliinsk8 :

(44) Haile femilie blift te eerbeien eten
(Schuurman 1987, 189, sin 34)

(45) a. ... aan het soep eten
b. ... aan het erwtjes doppen

(paardekooper 1958, 79)
(46) Het mosselen eten door Jan

(Van Haaften en dy 1985, 68, sin 5a)

Om kealens te berikken is der Iykwols noch in mooglikheid. In keal telber iental~

lich haadwurd mei dan net as los objekt foarkomme kinne (sjoch de ilngranunati
kalens fan (41)), sa'n foarm is wol talitten as lid fan in gearsetting. Yn wurden
komme ommers utsoarte gjin kwantors ensfh. foar. Gjin niget dus dat der ek ta
len besteane der't sa'n morjologyske oplossing mooglik is. En sa't wy earder al
sjoen hawwe, liket it Frysk sa'n taal te wezen.' Semantysk liket it elemintjerappel
ut jerappeldolle dan ek itselde effekt te hawwen as aardappelen yn it Holliinske
aardappelen rooien. Troch de komposysjonaliteit smite beide VP's duratyf
aspekt op.1Q

Dat aspekt stiet nei myn betinken oan 'e basis fan 'e spesjale semantyk fan yn
korporaasjetiidwurden, sa't Mithun dy bygelyks yn 'e yn it begjin fan dit stik oan
helle sitaten beskreaun hat. Ynkorporaasje ymplisearret automatysk in keale
foarm fan it objekt, en dat hilldt wer yn dat dat net_spesifyk en bygelyks ek net te
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tellen is. Troch de sa troch komposysje ilntstiene durativiteit kinne jo yndied
prate fan "ongoing activities".

Mithun neamt noch in eigenskip fan ynkorporaasjetiidwurden, nanunentlik
datse oer it generaal "habitual" of sels "institutionalized activities" oantsjutte.
Mar dat is ek Of te Iieden fan 'e durativiteit. It is allanger bekend dat ilnbegrinzge,
trochgeande aksjes maklik liede kinne ta in iterative ynterpretaasje. En 6fhinklik
fan bygelyks faktors as tal of regehnjittigens fan 'e werhelling is it mar jen stap
fierder om dy hanneling as habitueeI te besk6gjen. LykwoIs, sa't Comrie (1976,
28) beklanunet, wurdt dy Ieste stap inkeld oproppen troch de tafallige situaasje; it
is in konseptue!e en gjin linguistyske eigenskip. Dat jildt utsoarte noch sterker
foar gewoanten dy't in ynstitusjonalisearre komponint ynha, lykas by berops
mjittich wurk.

Habituele eigenskippen binne dus net it needsaaklike gefolch fan nomenynkor
poraasje. Ferlykje bygelyks dizze ienfilldige sintsjes:

(47) Jan fytsmakket.
(48) Pyt blomkesiket.

Foarbyld (47) krijt IichtwoI de ynterpretaasje dat Jan fytsmakker fan berop is;
mei in stikkene fyts is it ommers almeast sa dat er yn in fytsmakkerij reperearre
wurdt. Dat dat habituele Iykwols net ferplichte is, kin men Ofnimme oan in situ
aasje fan bygelyks in ploechje managers dat mei de fyts in wike op oerlib
bingstrektocht is, en der't Ofpraat wurdt:

(49) Klaas fytsmakket hjoed en Lammert moarn.

It kin dan seIs sa weze dat der dy dagen gjin fyts stikken rekket. Mooglik tsjut
Mithun ek op sa'n soarte situaasje at sy it hat oef in "projected activity" .

HieI oars Ieit it mei de aktiviteit fan it blomkesykjen. Sin (48) mist yn earste
ynstansje derom de habituele Iezing, aI is der fanseIs ek woI wer in situaasje te be
tinken dat dy wol optwongen wurdt. Dat habitualiteit net ofhinget fan ynkorpo
raasje mar folie mear fan durativiteit yn it algemien, kin men bygelyks ek
Ofnimme ut it Hollanske

(50) Jansen teelt champignons

dat ek troch de tafallige maatskiplike konstellaasje in sterk habitueeI-beropsmjit
tige konnotaasje opropt.

It is njonkenlytsen dudlik, dat in aspektuele analyze in tal eigenskippen fan
nomenynkorporaasje ferklearje kin. Ien mooglik nijsgjirrige ymplikaasje soe ik
ta beslut noch behannelje wolle, ek al moat dy needsaaklikerwize nochal in speku
Iatyf karakter ha.

Mithun (1984) dieIt it ferskynseI op grammatikaal-pragmatyske grilnen yn yn
fjouwer typen, dy't der hjir fierders net safolle ta dogge. It opmerklike is al, dat se
type I, it meast ienfilldige gefal der't it Frysk ek foar it gmtste part ilnder liket te
fallen, ilnderferdielt yn twa subtypen: "composition by juxtaposition" en
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"morphological compounding". Dat leste soene we it Frysk under beflappe
kinne. It oare subtype omskriuwt Mithun as:

"a construction in which a V and its direct object are simply juxtaposed to
form an especially tight bond. The V and N remain separate words phono
logically; but as in all compounding, the N loses its syntactic status as an ar
gument of the sentence, and the VN unit functions as an intransitive
predicate" (Mithun 1984, 849)

Mithun jout dus fonologyske arguminten dat it tiidwurd en it objekt hjirre noch
aparte wurden binne, ek al binne se dan al hyltyd adjasint oan inoar.

Wat no it undersykjen wurdich liket, is, oft Mithun har "juxtaposition"gefal
len identifisearre wurde kinne mei de net"iifsletten konstruksje sa't dy him yn by
gelyks it Holliinsk oppenearreL Yn beideIykje de objekten as selsstannige wurden
te fungearjen. Mithunjout Iykwols ek arguminten dy'tmear op in beskaat morfo
logysk karakter fan 'e ferbining wize: adjasinsje fan it objekt oan it tiidwurd
("juxtaposition") en it feit dat de tiidwurd-objekt-kombinaasjehim as in yntran
sityf tiidwurd h1l.ldt en draachL

Mar neffens de teory fan Hopper & Thompson (1980) is dat oars krekt watjo
ferwachtsje soene. Sy h1l.lde ut dat aspekt ien fan 'e faktors is dy't ynfloed ha op
transitiviteit, en wol sa dat durativiteit Iykop rintmei yntransitiviteiL Foar dy stel
ling bringe se funk wat, benammen morfologyske, data ut in grut tal talen by.

No hat it Holliinsk net sa'n rike morfology dat dy korrelaasje fuortendaliks
oantoand wurde kin, mar wat jo yn alle gefallen al konstatearje kinne, is, dat der
mei de kombinaasje fan tiidwurd en unbegrinzge objekt yn it us wat bekendere
slach talen wat te reden is. Roberts (1987) komt bygelyks ta de konkluzje dat de
objekten fan activities kwa tematyske rolle gjin tema's weze kinoe. Syn wiidwei
dige en oars tige nijsgjirrige argurnintaasje freget tefolle romte omhjir op yn te
gean, mar ien oansprekkend feit dat er nei foaren bringt, is, dat yn in morfolo
gysk tige rike taal as it Finsk datsoarte objekten gjin gewoane akkusatyf-, mar
partityffal sjen litte. Sa'n ferskil opponearret him morfologysk yn it Holliinsk
net, mar der liket kwa kasus ek wat te reden te wezen. Yn nominalisaasjes moat
der it objekt achterop set wurde yn in PP:

(51) a. -Het die mosselen eten door Jan
b. Het eten van die mosselen door Jan

De standertanalyze soe weze dat dat bart omdat it objekt fan it nominalisearre
tiidwurd gjin kasus mear krije kin." Yn dat Ijocht is it dan Iykwols eigenaardich
dat krekt unbegtinzge objekten der in utsundering op binne; syen kinne kreas op
har rjochtlik plak lofts fan it tiidwurd stean:

(52) Het mosselen eten door Jan

Merk op dat objekt en tiidwurd hjir boppedat ek noch kreas adjasint binne. Dat
binne se ek ferplichte at jo mei saneamde scrambling oan 'e gong geane:!2
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(53) a. ... dat Jan vandaag mosselen eet
b.•... dat Jan mosselen vandaag eet

Begrinzge objekten kinne hjir wol nei foaren:

(54) ... dat Jan die mosselen vandaag eet

Dochs liket it plaatsje net sa moai as datjo it graach hawwe wolle soene, alteast de
adjasinsje kin wol tebrutsen wurde troch bygelyks topikalisaasje:

(55) Koffie drinkt men op dat kantoor om 10 uur

Itliket my dudlik ta dat yn dizze kwestje oer alle boegeIl mear findersyk nedich is.
In earsten betingst derfoar is fansels in yngeande kunde fan 'e oanbelangjende
"eksoatyske" talen. Mocht Iykwols myn spei<ulaasje utkomme dat Mithun har
subtype "composition by juxtaposition" Iyk te slaanis mei de hjirfoar behannele
kombinaasje fan in tiidwurd en in los, kea1 objekt, dan soe ik der foar pleitsje
walle om de tenn "nomenynkorporaasje" te reservearjen foar dy konstruksje
der't it nomen ek morfologysk gearset mei it tiidwurd. Dy konstruksje moat dan
identifisearre wurde op formele grfinen, want sa't we yn dit artikel sjoen ha,
aspektueel-semantysk binne de beide farianten, as gefolch fan harren mienskip
like keale objekt, ut itselde nest bret.

NOATEN

* Ik tankje hjirby Jarich Hoekstra foar syn opmerkings by in eardere ferzje.
1. Sjoch foar in soartgelikens effekt yn it Ingelsk bygelyks Tenny (1987, 198) mei it sinnepear

(i) ?Keith climbs a tree
(ii) Keith climbs a tree every morning.

2. Sjoch Dabl (1981) foar in oersjoch fan 'e terminologyske ftnwikkeling yn ferban mei it finder
skied.

3. Omdat ik yn dit stik allinne ynkorporaasje fan objekten behannelje, MId ik my can dy funksje.
De saak leit lykwols komplisearder, sjoch "0.0. Verkuyl (1972).

4. Yn 'e Ingelsktalige literatuer komme jo almeast de tenrts "bounded" of "delimited" tsjin.
5. De krekte status fan datsoarte eleminten, en bygelyks de fraach oft se ta ien kategory gearflapt

wurdekinne, lit ik hjir gewurde.
6. It foarbyld suggerearret datynkorporaasje, alteastyn fInite konteksten, yn it Frysk net ferplichte

is. Nei alle gedachten is dat ek sa, my liketin sin as (ii) alteast goed mooglik:
(i) Boukje wetterdrinkt minutenlang
(ri)Boukje drinkt minutenlang wetter
Wat hjir oars trochhinne fytst is it ferskynsel dat stofnammen, en ek keale meartallen, winliken
ambigu binne tusken in genearyske en in eksistinsjele lezing (sjoch deroer bygelyks Carlson 1977
of Chierchia 1985). Ik gean op dykwestje fierders net yn.

7. Sjoch hjirfoar utstellen fan byg. Cartwright (1979, 406) en Dowty (1979, 85).
8. Neffens de data dy't Schuurman (1987) en Schuurrnan & Wierenga (1986) jouwe, soe it

GrinsHinsk demjonken ek wolris it foldwaan ha kinne oer de hjimei te besprekken morfologyske
oplossing. De kwestje fertsjinnet neier findersyk.
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9. Guon lezers sille miskien opponearje dat yn it HolIansk ek wo:} de morfologyske oplossing, en
dermei nomenynkorporaasje, mooglik is, ofgeande: op it foarkommen fan bygelyks tiidwurden
asstofzuigen ofboekbinden. Sokke formaasjes binne yn it HolHinsk lykwols net produktyf. Bop
pedat kinne se faak net yn fmite foanns. en at dat al bart, dan wurdese swak bfigd (stofzuigde
ynstee fan stofzoog). Oat reit yn it Frysk allegearre folIe regelmjittiger. Sjoch oer de HolHinske
NV-gearsettings bygelyks Booij (1989).

10. Men soe jin yntinke kinne dat net-telbere haadwurden, dy't kea1 altyd yn it inkeldtal stean kinne,
en der't ynkorporaasje dus net sa simpel fan oantoand wurde kin, yn it Frysk, krektlyk as yn it
HolHinsk, net ynkorporearje. In botte generalisearjende opsje soe dat lykwols net weze. Ik gean
der derom fan lit dat it Frysk wat ynkorporaasje oanbelanget gjin ftnderskied makket tusken tel
bere en net-telbere haadwurden. Oat wurdt bygelyks stipe troch V2-ferskynsels:
(i) a. De jonges bierdronken ta de nacht ut.

b. *Oe jongens bierdronken de hele nacht.
11. Sjoch bygelyks de strekkingfan Van Haaften en dy (1985) en ZubizaHeta& Van Haaften (1988);

dy't neimynsmaakoars wat at te maklik hinne stappe oer de ferskillen yn mooglikheden fan be,
grinzge en ilnbegrinzge objekten oan 'e lofterkant fan it nominalisearre tiidwurd.

12. Unbegrinzge objekten silIe it einpuntlitmeitsje fan in presupposysjoneIe hierargy sa'tdyte fmen
is yn'Benriis (1986, 223). Deskaatjolit oan hokker soarte fa:.n objekt it maklikst nei lofts, en di.ls
by it tiidwurd wei, skowe kin. It soarte dat dat it Iilinst wol binne de net-spesifIke yndefmite
NP's.
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