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In de secundaire literatuur wordt de Engelse term dative experiencer gebruikt om een functie
van de datiefnaamval aan te duiden waarmee wordt aangegeven dat een referent, meestal een
levend wezen, op een persoonlijk vlak bij een verbal event is betrokken (see Allen 2019); vaak
vindt het optreden van de verbal event plaats buiten de macht van de referent zelf, zodat de
referent geen actieve rol speelt bij de gebeurtenis, maar haar alleen ervaart. In het Nederlands
kennen we deze constructie uit zinnen zoals “hij hangt me de keel uit” of het verouderde “de
oren waren hem bevroren”.
Mijn doctoraatonderzoek heeft tot doel het gebruik van dative experiencers in het
Oudfries vanuit vergelijkend perspectief te beschrijven en te analyseren. Hoewel voor vele
Indo-Europese talen dit reeds grondig bestudeerd is (Van Belle & Van Langendonck 1996,
1998; Burridge 1996; Rákosi 2006; Allen 2019), bestaat zo’n studie voor het Oudfries nog niet.
Vooral de vergelijking met de naburige talen, zoals het Middelnederduits en het
Middelnederlands, zal centraal staan. Daarmee beoogt dit onderzoek bij te dragen aan de
vergelijkende grammatica van de West-Germaanse talen.
De data die ik voor mijn onderzoek heb verzameld komt uit een corpus van Oudfriese
wetsteksten die in handschriften van de dertiende tot vijftiende eeuw zijn overgeleverd. Ik heb
deze data in de volgende zes semantische categorieën van werkwoordelijke gezegden
ondergebracht:
a. Lichamelijke toestand
(1) Dauath him
thet are
therfon
verdooft hem-DAT het oor-NOM daarvan
“Als zijn oor daardoor verdooft […]” (R2 1, 6a; cf. Buma & Ebel
1963:124)
b. Geestelijke toestand
(2) Vrwaxt
hir aeng monne
sin hei
overgroeit hier enig man-DAT zijn woede-NOM
“Als een man overwonnen wordt door woede […]” (B 16b; cf. Buma &
Ebel 1965: 30)
c. (Externe) bezitting
(3) Jef
him
sine clathar
wet
werthat
als
hem-DAT zijn kleren-NOM nat
worden
“Als zijn kleren nat worden […]” (B 209; cf. Buma & Ebel 1965: 110)
d. Gebrek
(4) Jef
hem
friunda
berste
als
hem-DAT verwanten-GEN ontbreekt
“Als hij geen verwanten heeft […]”(F IV, 6; cf. Sjölin 1970: 105)
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e. Toeval
(5) thet him
thiu brond
ieftha thiu thiuuethe
dat hem-DAT de
brand-NOM of
de
diefstal-NOM
esken
si
gebeurd is
“[…] dat hij het slachtoffer is geworden van brandstichting of diefstal” (R2
VII, 10; cf. Buma & Ebel 1963: 154)
f. Genoegen
(6) ther him
allere.best hagie
wat hem-DAT allerbest
behaagt
“[…] wat hij het leukst vindt” (H1 XXIII, 40; cf. Hoekstra 1950: 171)
In deze lezing zal ik de voorlopige uitkomsten van mijn onderzoek presenteren en de implicaties
van deze onderzoeksresultaten voor de ouderdom van deze constructie in het West-Germaans
toelichten.
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