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Oer –en(ien), de markearder fan ûnbeskate 
haadwurdlike ellipsis

Eric Hoekstra (Fryske Akademy, Ljouwert)

1 Fraachstelling

Nijfryske eigenskipswurden kinne har oppenearje mei in efterheaksel 

–en dat brûkt wurdt as it haadwurd weilitten wurdt yn in ûnbeskate 

haadwurdkloft.1 Dat seldichste efterheaksel kin net brûkt wurde as it 

haadwurd weilitten wurdt yn in beskate haadwurdkloft. It weilitten fan it 

haadwurd yn in haadwurdkloft wurdt ek wol nominale ellipsis neamd.2 

De neikommende twa wurdgroepen litte dat ferskil tusken beskate en 

ûnbeskate nominale ellipsis sjen:

(1)  Minimaal pear ûnbeskate / beskate nominale ellipsis foar it 

efterheaksel -en.3

(1a) In tûk-en.

 a smart-N.SG.INDEF

 ‘A smart one.’

(1b) *De tûk-en

 the smart-N.SG.DEF

 ‘The smart one.’

No is it ornaris sa, dat eigenskipswurden by in weilitten haadwurd deselde 

útgong ha as dy’t se ha soene wannear’t it haadwurd der al wêze soe. 

1  Foar de ynterpretaasje fan in weilitten haadwurd, sjoch ûnder oaren Eguren (2010). 

2  Ik sil net yngean op ’e fraach oft nominale ellipsis in soarte fan nominalisaasje is. Sjoch 

dêrfoar Broekhuis (2011:307-322).

3  De neikommende ôfkoartingen wurde brûkt, basearre op Ingelsktalige glossen. Foar de 

lêsberens fan ’e glossen hâld ik dêroan fêst. 

 ADV Adverb (Bywurd)

 CG Common Gender (Sidich slachte)

 DEF Definite (Beskaat)

 DIM Diminutive (Ferlytsing)

 INDEF Indefinite (Ûnbeskaat)

 N Marker of nominal ellipsis (Markearder fan weilitten haadwurd)

 NG Neuter Gender (Ûnsidich slachte)

 R R-pronoun (R-foarnamwurd)

 PL Plural (Meartal)

 SG Singular (Inkeldtal)
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Dêrnjonken moat de bûging sterk genôch wêze om in weilitten haadwurd 

te identifisearjen (Sleeman 1996:38 en fierder). De generalisaasje oer de 

bûging fan eigenskipswurden by in ôfwêzich of oanwêzich haadwurd 

wurdt hjirûnder jûn:

(2)  Generalisaasje oer eigenskipswurdbûging:

   It eigenskipswurd yn in attributive konstruksje by in overt haad-

wurd hat deselde útgong as wannear’t it haadwurd weilitten is.

Dat folget út ’e teory fan nominale ellipsis. De struktuer fan nominale 

ellipsis is deselde as wannear’t der in haadwurd is. Men kin stelle dat der 

by nominale ellipsis wol in haadwurd is, mar dat it net útsprutsen wurdt. 

Sadwaande dat men op teoretyske grûnen ferwachtet wat yn ’e measte 

talen ek it gefal is, nammentlik de generalisaasje hjirboppe.

Men soe op grûn fan (2) ferwachtsje dat it Frysk in útgong –en hat, dy’t 

him oppenearret by haadwurden yn in ûnbeskate haadwurdkloft. Oars 

sein, op grûn fan (1a) en (2) ferwachtet men dat (3) grammatikaal is, lykas 

yn it neikommende foarbyld:

(3) (*) In tûken feint.

  a smart-N.SG.INDEF young.man

  ‘A smart young man.’

Mar –en is net de wenstige útgong foar in eigenskipswurd as der in 

haadwurd by stiet. Hoewol’t de ellipsis mei –en útgong yn (1a) frij gewoan 

is yn ’e Fryske sprektaal, is de –en útgong yn ’e wurdgroep yn (3), mei 

oanwêzich haadwurd, seldsum en argaysk. Dêrnjonken hat it brûken 

fan –en by in oanwêzich haadwurd in semantyske beheining dy’t it net 

hat as it sûnder haadwurd brûkt wurdt. It eigenskipswurd yn (3) moat in 

emfatyske ynterpretaasje ha, wylst it eigenskipswurd yn (1a) dat net hat. 

De mismatch tusken (1a) en (3) is in tsjinfoarbyld tsjin (2).

No soe immen úthâlde kinne dat –en yn (3) net as fleksje analysearre wurde 

moat. It probleem mei dy suggestje is dat –en opdûkt yn ’e posysje fan 

attributive fleksje. As –en oars net wêze soe as in emfatyske markearder, 

soe it ek wol yn predikative posysje opdûke, mar dat is net sa:4,5

4  Reviewer Jarich Hoekstra merkt op dat –en net foldocht oan alle skaaimerken fan 

fleksje, bygelyks it ferplichte wêzen. Mar yn in taalferoaringssitewaasje, as der twa 

rivalisearjende fleksjes binne, dan is elk apart net ferplichte fansels, en dat is neffens my 

yn it Frysk it gefal.

5  Reviewer Jarich Hoekstra ferklearret it attributive karakter fan dizze fleksje út syn 

histoaryske oarsprong. Dat mei sa wêze, mar dat wit de sprekker fan it Frysk fansels 
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(4) * Mannich feint is tûken.

 many.a young.man.SG is smart

 ‘Many young men are smart.’

(5) Mannich feint is tûk.

 many.a young.man.SG is smart

 ‘Many young men are smart.’

It efterheaksel liket wol foargoed attributive fleksje te wêzen al hat it ek in 

emfatyske funksje. De fraach bliuwt dêrom: wêrom rint it gebrûk fan –en 

by oanwêzich haadwurd net lykop mei it gebrûk by ôfwêzich haadwurd 

(ellipsis), sa’t men op grûn fan (2) ferwachtsje soe. 

Yn stee fan (3) wurdt hast altyd de neikommende wurdgroep brûkt:

(6) In tûke feint.

 a smart-N.SG.INDEF young.man

 ‘A smart young man.’

De bûging op it eigenskipswurd yn it foarbyld hjirboppe kin, diskear yn 

oerienstimming mei de generalisaasje yn (2), ek brûkt wurde as der gjin 

haadwurd by it eigenskipswurd stiet:

(7) In tûke.

 a smart

 ‘A smart one.’

In tûke kin brûkt wurde, likefolle oft der in haadwurd folget of net, mar 

dat jildt net foar in ‘in tûken’. De neikommende fraach oppenearret him 

no foar de útgong -en:

(i)  Wêrom kin yn it Frysk it eigenskipswurd by in weilitten 

haadwurd in oare útgong ha as by in oanwêzich haadwurd?

Dêrnjonken is it sa dat it Hollânsk hielendal gjin aparte útgong hat foar 

it eigenskipswurd as it attributive haadwurd weilitten is yn in ûnbeskate 

haadwurdkloft. It Hollânsk hâldt en draacht him kreas yn oerienstimming 

net. Yn in syngroane analyze moat –en troch syn distribúsje wol as attributive fleksje 

analysearre wurde. Boppedat, as men –en net as attributive fleksje sjocht, dan is it 

foarkommen fan –en yn nominale ellipsis net fuortdaalks te ferklearjen. As men –en 

al as attributive fleksje sjocht, dan folget it foarkommen fan –en yn nominale ellipsis 

fuortdaalks út ’e teory fan nominale ellipsis. 
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mei de generalisaasje yn (2). Sadwaande kin men jin ôffreegje:

(ii) Wêrom dat ferskil tusken it Frysk en it Hollânsk?

By einsluten fan dizze fraachstellende ynlieding moat ek noch 

melden wurde dat it eigenskipswurd folge wurde kin fan it ûnbeskate 

foarnamwurd ien. Sjoch sin (6): 

(8)  Minimaal pear mei ien yn in ûnbeskate en beskate 

haadwurdkloft:

(8a) In  tûk-en   ien.

 a  smart-N.SG.INDEF one

 ‘A smart one.’

(8b) * De tûk-en   ien.

 the  smart-N.SG.DEF one

 ‘The smart one.’

Soks is yn it Hollânsk útsletten. De wurdkloften hjirûnder litte sjen dat 

der gjin minimaal pear mei een yn in ûnbeskate en beskate haadwurdkloft 

is:

(9a) * Een slimme(n) een.

 a smart-N.SG.INDEF one

 ‘A smart one.’

(9b) * De slimme(n) een.

 the smart-N.SG.INDEF one

 ‘The smart one.’

Ús tredde ûndersyksfraach giet sadwaande oer it foarnamwurd:

(iii)  Wêrom kin ien yn it Frysk foarkomme as foarnamwurd by 

nominale ellipsis wylst syn Hollânske wjergader een dat net 

kin? 

Foar’t wy mei dy fragen úteinsette, moat earst noch wat sein wurde 

oer it systeem fan eigenskipswurdbûging yn it Nijfrysk. Dat systeem is 

fierhinne itselde as yn it Hollânsk.6 It Hollânsk en it Frysk markearje 

6  It iennichst ferskil betreft eigenskipswurden nei in besitlik foarnamwurd of genitive 

haadwurdkloften en foar in ûnsidich haadwurd. Yn it Hollânsk wurde dy markearre 

mei in sjwa, wylst it Nijfrysk dêr yn ’e skreaune standerttaal de nulútgong brûkt, lykas 

opmurken troch Sytstra en Hof (1925:95):
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beide it eigenskipswurd mei in sjwa, útsein as it eigenskipswurd folge 

wurdt fan in ûnsidich haadwurd yn in ûnbeskate konstruksje. Ien en oar 

is hjirûnder sjen litten:

(10)  Minimaal pear foar it skaaimerk <slachte> by in 

inkeldtallich haadwurd yn it Frysk

(10a) In tûk-e  feint.

 a smart-CG young.man.CG

 ‘A smart young man.’

(10b) In tûk  feint-sje.

 a smart-NG young.man-DIM.NG

 ‘A smart young man.’

(11)  Minimaal pear foar it skaaimerk <slachte> by in 

inkeldtallich haadwurd yn it Hollânsk

(11a) Een slimm-e vent.

 a smart-CG man.CG

 ‘A smart man.’

(11b) Een slim  ventje.

 a smart-NG man-DIM.NG

 ‘A smart man.’

De fraach is dus wêrom oft it Frysk him sa oars hâldt en draacht as it 

Hollânsk. Yn it neikommende sil ik besykje in foarriedich antwurd op 

niisneamde trije fragen te jaan.

2 De mismatch yn eigenskipswurdbûging yn it Frysk

It probleem fan de mismatch yn eigenskipswurdbûging yn it Nijfrysk kin 

ta in hichte ferklearre wurde út ’e skiednis fan eigenskipswurdbûging yn it 

Frysk. It is nammentlik sa dat it Ier Nijfrysk (1550-1800) in oar systeem fan 

eigenskipswurdbûging hie as it Nijfrysk fan no. Yn dat systeem fan it Ier 

Nijfrysk wie der gjin mismatch tusken de bûging fan eigenskipswurden 

foar in oanwêzich of ôfwêzich haadwurd, en dat partueret mei de genera-

lisaasje yn (2).

(i) Doutzens / har tûk  / * tûk-e feintsje.

 Doutzen’s her smart  boy friend.DIM.NG

(ii) Kims / haar slimm-e / * slim vriendje.

 Kim’s / her smart   boy friend.DIM.NG

  Ûnder ynfloed fan it Hollânsk wurdt yn ’e Fryske sprektaal yn dy kontekst ek gauris de 

sjwa brûkt. 
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Der wiene yn it Ier Nijfrysk twa opsjes foar de eigenskipswurdbûging 

yn it ûnbeskate inkeldtal, dy’t beide noch net útkristalisearre wiene. De 

earste opsje wie om de útgong –en te brûken yn it inkeldtal. De ûnbeskate 

markearder –en hat him ûntjûn út it ûnbeskate lidwurd in (Sytstra & Hof 

1925:97, Verdenius 1939:107, Tamminga 1963:266, Van der Meer 1987:98). Yn 

it Ier Nijfrysk kamen wurdgroepen foar mei in graadoantsjutting lykas 

de neikommende, dêr’t it eigenskipswurd folge wurdt fan it ûnbeskate 

lidwurd. In foarbyld wurdt hjirûnder jûn.7

(12) So  swiett-in  droom.

 so sweet-a  dream

 ‘So sweet a dream.’

It lidwurd waard ynkorporearre yn it eigenskipswurd en sa ûntstie in 

aparte útgong foar eigenskipswurden yn ûnbeskate haadwurdkloften, 

lykas yn ’e foarbylden hjirûnder (Van der Meer 1987:103):

(13) Ien moojen gledden stook.

 a beautiful smooth stick

 ‘A beautiful, smooth stick.’

(14) In dregen baas.

 a difficult man

 ‘A difficult man.’

(15) Sock in swieten mojen bern.

 such a sweet beautiful child

 ‘Such a sweet, beautiful child.’

Omdat it ûnbeskaat lidwurd gjin slachte-ûnderskie fertoant, fertoant 

de útgong –en, dy’t op it ûnbeskate lidwurd tebekgiet, ek gjin slachte-

ûnderskie. Sa’t Van der Meer (1987:102) opmerkt, doe’t it lidwurd ienris 

ynkorporearre wie, koene fierdere ûntjouwingen plakfine. Lykwols 

bliuwt de –en útgong in útgong dy’t him inkeld yn attributive posysje 

oppenearret, en is dêrmei in foarm fan attributive fleksje, sjoch ek noat 

4 and 5.

Neffens de generalisaasje yn (2) soene eigenskipswurden mei dy seldichste 

bûging dan ek foarkomme kinne moatte yn it Ier Nijfrysk sûnder in 

7  Sokke folchoarders komme noch hieltyd foar yn it Ingelsk, lykas analysearre yn 

Stuurman (1985), as de eigenskipswurdkloft in graadoantsjutting befettet.
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haadwurd. Dat is dan ek it gefal, al is der mar ien foarbyld, en dat út 

1796:8

(16) Wy sille ien ooren stjoere for dy in plæets.

 we shall an other send for that in stead

 ‘We shall send another one for that one instead.’

No binne der yn syn algemienens sawisa folle mear foarkommens fan 

eigenskipswurden foar in oanwêzich haadwurd as fan eigenskipswurden 

foar in ôfwêzich haadwurd. Dat it ferskynsel him lykwols oppenearret, 

stipet de generalisaasje yn (2). Ik kom aansen werom op ’e fraach wêrom 

oft de útgong –en him ynearsten foaral by in oanwêzich haadwurd op-

penearret en net as it haadwurd ôfwêzich is.

Der wie lykwols noch in twadde bûging foar ûnbeskate haadwurden 

mooglik yn it Ier Nijfrysk, en dat wie de nulútgong (Bremmer 1992, 

J. Hoekstra 2000). Foarbylden mei de nulútgong wurde hjirûnder sjen litten:

(17) In leegh buwck.

 an empty belly

 ‘An empty belly.’

(18) Een leeg lijf.

 an empty body

 ‘An empty body.’

Neffens de generalisaasje yn (2) soene eigenskipswurden mei dy seldichste 

bûging dan ek foarkomme kinne moatte sûnder in haadwurd. Dat is dan 

ek it gefal:

(19) Om lijts in great yn to klaeyen elck ney steat.

 for  small and big in to dress each to condition

 ‘To dress everybody according to his condition.’

(20) Dy Goad, der ik it goed trog syog.

 that  God whom I the good through see

 ‘That God through whom I see the good.’

Oft dizze foarbylden no leksikalisearre binne of net, it opmerklike is dat 

8  De –en útgong hat yn nominale ellipsis gjin emfatyske betsjutting. Blykber oppenearret 

de emfatyske betsjutting him inkeld as der in overt haadwurd by stiet. 
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se sûnder sjwa fan eigenskipswurden ôflaat binne.9 It is mear as ienris 

opmurken (Sleeman 1996:13-17, J. Hoekstra 2000:119-122, Dyk 2010:5 en 

oaren) dat talen der net sljocht op binne en brûk de nulútgong as der 

gjin haadwurd by oanwêzich is. Hoe komt it dan dat wy dochs foarbylden 

lykas de boppesteande fine? Wolno, it liket derop dat talen de nulútgong 

net graach brûke as it weilitten haadwurd in spesifike ynterpretaasje 

kriget, mar dat it yn oare gefallen wol tastien is.

Mei oare wurden, as der gjin haadwurd folget op it eigenskipswurd, is de 

nulútgong net sûnder mear ynwikselber foar de –en útgong. De nulútgong 

komt net yn deselde semantyske konteksten foar as de –en útgong. De 

–en útgong komt sûnder swierrichheid foar as it weilitten haadwurd in 

spesifike ynterpretaasje kriget. De nulútgong oppenearret him lykwols 

foaral yn net-spesifike konteksten, lykas yn de foarbylden hjirboppe. Dat 

is yn it Ingelsk ek sa. Men kin wol sizze ‘the rich’, mar dan hat men it oer 

in net-spesifyk begryp (oer spesifisiteit, sjoch Olsen 1988).10 

As der al in haadwurd folget op it eigenskipswurd, binne de nulútgong 

en de –en útgong ek net ynwikselber. De –en útgong hinget gear mei 

in emfatyske ynterpretaasje en dat is foar de nulútgong net it gefal. No 

hinget in emfatyske ynterpretaasje fan in hege graad by útstek gear mei 

in spesifike ynterpretaasje. Der liket dus de neikommende funksjonele 

spesjalisaasje west te hawwen yn it Ier Nijfrysk en it Nijfrysk, sjoch tabel 1:

Tabel 1:  ynterpretaasje fan ’e útgongen nul en –en op yndefinyt 

attributyf eigenskipswurd mei en sûnder haadwurd

By haadwurd Sûnder haadwurd (ellipsis)

Eigenskipswurd 

mei nulútgong

net spesifyk

Eigenskipswurd 

mei -en

emfatysk en spesifyk spesifyk

Wy komme no werom by fraach (i):

9  Yn it Ier Nijfrysk komme wol spesifike foarbylden foar mei in nulútgong lykas ‘in lyts’, 

mar dy binne leksikalisearre. ‘In lyts’ betsjut altyd ‘in poppe’, en net in lyts ding dat kwa 

ynterpretaasje kontekstueel beskaat is. De foarbylden yn ’e tekst ha lykwols in generike, 

net-spesifike betsjutting, dy’t karakteristyk is foar de nulútgong.

10  Ik tankje Jarich Hoekstra foar de ferwizing. 
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(i)  De fraach nei de mismatch yn eigenskipswurdbûging

  Wêrom kin yn it Frysk it eigenskipswurd in oare útgong 

by in weilitten (ûnbeskaat) haadwurd ha as by in oanwêzich 

haadwurd?

De sinjalearre mismatch liket it gefolch te wêzen fan histoaryske 

ûntjouwings. It efterheaksel –en kaam blykber earst op njonken in 

oanwêzich haadwurd en oppenearre him letter pas yn ellipsis (dy 

observaasje wurdt yn ’e folgjende alinea neier besprutsen). Sadwaande 

binne der yn it Ier Nijfrysk amper foarbylden fan –en op in eigenskipswurd 

yn ellipsis fan it haadwurd te finen. Yn it Nijfrysk is –en allinnich noch 

mar oanwêzich yn ellipsis, wylst it by in haadwurd tige argaysk en dêrmei 

sa goed as weiwurden is. De ferwachting is dat de konstruksje sûnder 

haadwurd him mei de tiid wer oanpasse sil oan konstruksjes mei in 

haadwurd, yn oerienstimming mei de generalisaasje yn (2). De tabel 

hjirûnder presintearret in gronogram fan de ûntjouwingen foar safier as 

dy –en oanbelangje en dy’t foar in part op ekstrapolaasje basearre binne:

Tabel 2:  gronogram fan ûntjouwingen oanbelangjende -en (yn 

ûnbeskate attri butive haadwurdkloft)

-en by haadwurd? -en yn ellipsis?

Ier Nijfrysk (foar 1800) Ja Nee

19e ieu (ekstrapolaasje) Ja Ja

It Nijfrysk fan no Nee Ja

Takomst (ekstrapolaasje) Nee Nee

It 19e ieusk Frysk is yn it bestek fan dit artikel net ûndersocht, mei’t dat 

noch net yn ’e Taaldatabank beskikber makke is. Hoewol’t –en as útgong 

foar in haadwurd yn in ûnbeskate haadwurdgroep yn it Ier Nijfrysk noch 

frij algemien wie, is it letter yn ’e ûnderwâl rekke, wylst it him hanthavene 

hat as it haadwurd ôfwêzich is of as it folge wurdt fan it foarnamwurd ien. 

It liket sa te wêzen dat in ûntjouwing yn eigenskipswurdbûging earst 

plak fynt yn oanwêzichheid fan it haadwurd en pas letter trochset wurdt yn 

ôfwêzichheid fan it haadwurd (ellipsis). Dat leit ek wol yn ’e reden fansels, 

mei’t ellipsis ôfhinklik is fan net-elliptyske wjergaders en net oarsom. 

Elliptyske konstruksjes kinne sadwaande in wjerspegeling wêze fan attri-
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butive fleksje yn in âlder taalstadium.11 De mismatch dêr’t dit artikel mei 

úteinsette is dêrmei it gefolch fan histoaryske ûntjouwingen. 

Yn it Nijfrysk rekke de –en útgong earst yn ’e ûnderwâl foar in oanwêzich 

haadwurd: de ûntjouwing foar in oanwêzich haadwurd set op ’e nij earder 

útein as de ûntjouwing yn ellipsis, krekt as dat it gefal wie mei de opkomst 

fan –en yn it Ier Nijfrysk. Men mei ferwachtsje dat –en yn ’e takomst 

ek belies jaan sil as der gjin haadwurd oanwêzich is. Sadwaande sil de 

mismatch tusken de bûgingen mei of sûnder haadwurd wer weiwurde as 

de taal fierder evoluearret. It feit fan de mismatch sels betsjut dat oan de 

generalisaasje yn (2) gjin absolút twingende meganismen te ’n grûnslach 

lizze. It liket earder in tendins te wêzen. 

3 Wêrom it Hollânsk net?

Der is in korrelearjend ferskil tusken it Ier Nijfrysk en it Hollânsk dat 

ús helpt om te begripen dat it Hollânsk net in aparte markearder foar 

ûnbeskate nominale ellipsis brûkt. De bûging fan it eigenskipswurd 

yn it Ier Nijfrysk makket nammentlik gjin ferskil tusken de-wurden en 

it-wurden. Dat blykt út foarbylden dy’t ik earder al joech en dy’t ik hjir 

werhelje, mar no is it slachte fan it haadwurd yn ’e glossen taheakke:

(21) In dregen baas.

 a difficult man.CG

 ‘A difficult man.’

(22) Sock in swieten mojen bern.

 such a sweet beautiful child.NG

 ‘Such a sweet, beautiful child.’

(23) In leegh buwck.

 an empty belly.CG

 ‘An empty belly.’

(24) Een leeg lijf.

 an empty body.NG

 ‘An empty body.’

11  Men moat betinke dat taalferoaring syn tiid nedich hat, en sadwaande kin der in 

mismatch ûntstean tusken bûging yn oanwêzichheid fan in haadwurd en bûging yn 

ellipsis. Oare taalferoaringsprosessen lykas defleksje fine ek net fan ’e iene dei op ’e oare 

plak, en fertoane har eigen stratifikaasje, ôfhinklik fan faktoaren lykas frekwinsje; sjoch 

bygelyks Versloot (2008) oer defleksje yn it Âldfrysk. 

binnenwurk_ Philologia_Frisica_2012.indd   201binnenwurk_ Philologia_Frisica_2012.indd   201 31-03-14   17:1031-03-14   17:10



202 PHILOLOGIA FRISICA

De earste twa foarbylden litte sjen dat de -en útgong gjin slachte-ûnderskie 

makket. De lêste twa foarbylden litte sjen dat de nulútgong gjin slachte-

ûnderskie makket yn it Ier Nijfrysk. Dat betsjut dat de útgong, oft dy no 

nul of -en is, ien op ien it skaaimerk ûnbeskatens útdrukt. 

As it haadwurd der net is, jouwe sawol de nulútgong as -en ien-op-ien oan 

dat it weilitten inkeldtallich haadwurd as ûnbeskaat ynterpretearre wurde 

moat. De neikommende tabel 3 fettet dat nochris gear:

Tabel 3:  ien op ien relaasje fleksjeútgong en inkeldtal (ûnbeskaat) yn 

it Ier Nijfrysk

Inkeldtal sidich Inkeldtal ûnsidich Meartal

- - -E

-EN -EN -E

Yn it Hollânsk hat der wol in oanset west ta in -en útgong op eigen-

skipswurden, mar dy ûntjouwing hat him net trochset. It waard meast 

ek los skreaun fan it eigenskipswurd (sjoch foarbylden yn Van der Horst 

2008: 1306-1310, 1580-1582) en dat is in teken dat it as in lidwurd beskôge 

waard. It koe ek weilitten wurde yn it earste lid fan in koördinaasje. Dat 

pleitet tsjin in suffiks-status en foar in lidwurd-status (foarbylden op side 

1308). Neffens Van der Horst & van der Velde (2003) is it sels sa dat de 

ûntjouwing oarsom is, nammentlik dat –en yn it Middelnederlânsk in 

efterheaksel wie en dat it him yn ’e 17e en 18e ieu yn it Hollânsk ta lidwurd 

ûntjûn hat. Tabel 3 is dêrmei net fan tapassing op it Hollânsk fan ’e 17e 

en 18e ieu. 

De nulútgong kaam yn it wat âldere Hollânsk op itselde plak yn it paradig-

ma foar as tsjintwurdich, dat wol sizze, as it haadwurd in ûnsidich slachte 

hat yn in ûnbeskate konstruksje (sjoch foarbylden yn Van der Horst 2008: 

boek 5 en 6, haadstikken 6 en 15). Dat betsjut dat de nulút gong yn it Hol-

lânsk net ien op ien it skaaimerk ûnbeskatens yn it inkeldtal útdrukt op 

haadwurden, want it docht dat inkeld mar foar de ûnsidige haadwurden, 

net foar de haadwurden dy’t ‘sidich’ binne. De neikommende tabel fettet 

dat nochris gear:

Tabel 4:  gjin ien op ien relaasje nulútgong en inkeldtal (ûnbeskaat) yn 

it Hollânsk

Inkeldtal sidich Inkeldtal ûnsidich Meartal

-E - -E
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Yn it Ier Nijfrysk koe de nulútgong in weilitten haadwurd identifisearje 

as ûnbeskaat, mar yn it Hollânsk kin dat net, mei’t de nulútgong ta de 

ûnsidige haadwurden beheind is. De nulútgong foel yn it Hollânsk net 

ien op ien gear mei yndefinite konteksten, mar yn it Frysk al.

4 It ûnbeskate foarnamwurd ien / een

It Frysk kin it ûnbeskate foarnamwurd ien brûke as haadwurdramplesant 

nei in eigenskipswurd, wylst it Hollânsk net itselde mei een kin.12 It 

Hollânske een hat in eigenskip dy’t makket dat it net gaadlik is om it as 

haadwurdramplesant te brûken. 

Lit ús earst fêststelle dat de bûging fan eigenskipswurden net ôfhinklik 

is fan it skaaimerk <minsklik>. Foar de bûging makket it net út oft 

it haadwurd in minske of in ding is, om it sa mar te sizzen. It Fryske 

foarnamwurd ien is ek net ôfhinklik fan it skaaimerk <minsklik>. It kin sa 

mar ferwize nei minsken. It neikommende sintsje lit dat sjen:

(25) Der is ien by  de doar.

 there is one at the door

 ‘There’s someone at the door.’

It Hollânske een kin lykwols net sa mar nei minsken ferwize. It 

neikommende sintsje lit dat sjen.13

(26) * Er is een aan  de deur.

 there is one at the door

 ‘There’s someone at the door.’

12  Barbiers (2005:177) behannelet de útgong –en as in útgong mei in fokusskaaimerk. De 

oanwêzichheid fan ien hinget gear mei ferpleatsing fan AP nei de SPEC fan it numerale 

ien. Foar krityk op Barbiers (2005), sjoch Corver & Van Koppen (2011). 

13  It Hollânske telwurd een ‘one’ kin yn nominale ellipsis fansels al nei persoanen ferwize. 

It antesedint moat dan al út ’e kontekst bekend wêze (wat by de sinnen yn ’e tekst net 

hoecht) en it kin dan ek troch in oar telwurd ferfongen wurde:

 (i) Waar zijn de inbrekers?

  where are the burglars

  ‘Where are the burglars?’

 (ii) Ik heb er een gezien.

  I have R one seen

  ‘I have seen one.’

 (iii) Ik heb er twee gezien.

  I have R two seen

  ‘I have seen two.’
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It Hollânske een is ôfhinklik fan it skaaimerk <minsklik> yn ’e sin fan 

dat it net frij nei minsken ferwize kin.14 De eigenskipswurdbûging yn it 

Hollânsk is lykwols net ôfhinklik fan it skaaimerk <minsklik>. Der is fan 

datoangeande gjin ien op ien relaasje tusken ’e skaaimerkspesifikaasje fan 

’e Hollânske eigenskipswurdbûging en dy fan it Hollânske een. Sadwaande 

dat it Hollânske een him net as haadwurdramplesant oppenearje kin. De 

neikommende tabel fettet dat nochris gear:

Tabel 5:  relaasje foarnamwurd, eigenskipswurdbûging en it skaaimerk 

<minsklik>

Frysk Hollânsk

Bûging eigenskipswurd ôfhinklik fan 

skaaimerk <minsklik>?

nee nee

Foarnamwurd ôfhinklik fan skaaimerk 

<minsklik>?

nee ja

Match eigenskipswurdbûging en foarnamwurd 

kwa ôfhinklikens fan skaaimerk <minsklik>?

ja nee

Dyk (2011) hat ek al sjen litten dat der gjin ynterpretaasjeferskil is tusken 

in konstruksje mei in weilitten haadwurd en in konstruksje mei ien as 

haadwurd. It Fryske ien hat gjin semantyske beheiningen. Sadwaande 

koe it him maklik ûntjaan ta in haadwurdramplesant, wylst dat foar it 

Hollânske een net samar koe.

5 Ta beslút

Ik werhelje de trije fragen dy’t ik mysels steld hie:

 (i)  De fraach nei de mismatch yn eigenskipswurdbûging

   Wêrom kin yn it Frysk it eigenskipswurd in oare útgong 

by in weilitten (ûnbeskaat) haadwurd ha as by in oanwêzich 

haadwurd?

14  Yn it Middelnederlânsk koe it al (Van der Horst 2008: 384, 608). Yn ’e 16e ieu begjint 

it brûken fan een mei minsklik antesedint ôf te nimmen. Dat komt neffens Van der 

Horst (2008:835) troch it opkommen fan iemand. Een bliuwt bewarre as ûnderdiel fan 

guon wurden en fêste útdrukkingen lykas: iedereen, zo(‘n) een, menig een, wat voor een. De 

útdrukking je bent me er een is lyksa bestjurre: men kin bygelyks net sizze *je bent me er een 

geweest. 
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 (ii) De fraach nei it ferskil yn eigenskipswurdbûging mei it Hollânsk

  Wêrom dat ferskil tusken it Frysk en it Hollânsk?

 (iii)  De fraach nei it foarnamwurd

   Wêrom kin ien yn it Frysk foarkomme as foarnamwurd 

by nominale ellipsis wylst syn Hollânske wjergader een 

dat net kin? 

De mismatch yn ûnbeskate eigenskipswurdbûging yn it Frysk is 

analysearre as in gefolch fan de histoaryske ûntjouwing fan it Frysk. It Ier 

Nijfrysk hie yn ûnbeskate attributive konstruksjes in bûging dy’t net mear 

fan slachte ôfhinklik wie. Dat barde earst as der in haadwurd wie, letter 

ek as it haadwurd ôfwêzich wie. Wy sjogge dus dat de konstruksje mei 

haadwurd earst feroaret en dêrnei pas de konstruksje sûnder haadwurd 

(ellipsis). Tsjintwurdich hawwe attributive konstruksjes deselde bûging as 

it Hollânsk, nammentlik -e, wylst konstruksjes sûnder haadwurd noch de 

âlde sitewaasje fertoane kinne, nammentlik -en.

It ferskil tusken it Hollânsk en it Frysk waard korrelearre oan it systeem fan 

eigenskipswurdbûging yn it Ier Nijfrysk. Wy hawwe sjoen dat ûnbeskate 

konstruksjes mei in haadwurd yn it Ier Nijfrysk it slachte-ûnderskie yn 

’e attributive bûging opheften, wylst it Hollânsk dat net die. Konstruksjes 

sûnder haadwurd rjochtsje har yn ’e rin fan ’e tiid nei konstruksjes mei in 

haadwurd. It is dêrfandinne dat der yn konstruksjes sûnder haadwurd in 

aparte bûging wie foar it Frysk, mar net foar it Hollânsk.

De fraach nei it foarnamwurd hat te krijen mei in ferskil yn eigenskippen 

tusken it Fryske ien en it Hollânske een. It Fryske foarnamwurd hat 

gjin semantyske beheiningen, likemin as de eigenskipswurdbûging 

dat yn it Frysk en it Hollânsk hat, wylst it Hollânske een net sa mar nei 

minsken ferwize kin. Sadwaande koe it Hollânske een net brûkt wurde as 

haadwurdramplesant.

Dêrmei ha wy hooplik wat ljocht skine litten op de ûntjouwing fan 

ûnbeskate haadwurdlike ellipsis yn it Frysk en op it ferskil tusken it Frysk 

en it Hollânsk fan datoangeande. 
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