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Nim oan j 0 hawwe twa talen A en B en in ferskynsel dat
yn beide talen foarkomt. Dan binne der al gau trije rnoog
likheden. Of it ferskynsel hat him yn 'e iene taal QnOf
hinklik fan 'e oare taal Qntwikkele, of jo Qnderstelle
dat beide talen it yn in mienskiplik foarstadium al han
hawwe, en it kin ek noch sa w~ze dat de iene taal it
ferskynsel letter fan 'e oare taal oernaam hat. Betingst
d~rfoar is dan fansels al dat der dan ek in reele rnoog
1 ikheid west ha moat foar Qntliening. By oanswettende
talen sil jin dan sa'n Qntliening dan ek gauwer oan wolle
as by talen dy't geografysk fierder otinoar lizze, byge
lyks it hollansk en it noardfrysk.

Likegoed besiket N. Arhammar yn syn bydrage "Ein
sicheres Indiz fer nordfriesisch-hollandische Zweispra
chichkeit wahrend der Seefahrtsepoche der Inselfriesen.
Das nicht-finale/konsekutive Invinitivsatze einleitende
am/om >um(" oan 'e feestbondel foar F. Paulsen om oannim
lik te meitsjen dat konstruksjes as yn it noardfryske Ik
haa nin tir, om di to helpen Of laat binne fan hollanske
lykas yn Ik heb geen tiid om je te helpen. Hy nimt oan
dat de kqnstruksje Noardfryslan berikt hat fia it moai
grutte tal farrenslju dat yn 'e l7de en 18de ieu wichtige
kontakten mei de hollanske skipfeart Qnderholden ha moat.
Ommers, yn it heechdotsk komt de konstruksje net foar en
yn it platdotsk hat er ek kwealik betsjutting. As oanfol
j ende oanwiz ing foar in Qntl iening fan 'e konstruksj e
j 0 u t ern 0 ch de e i 9 e n wa a r n i mm in 9 d a t h j 0 e d de dei
sprekkers fan it heechdotsk yn Hollan de konstruksje ek
nei ferrin fan tiid maklik oernimme, en dat de funksje
wurden tOOgen (Syltersk foar "tsjin") en "vermutlich" of
ek oan it hollansk Qntliend binne.

Nearne bringt Arhammar de mooglikheid nei foarren dat
de konstruksje miskien ek troch in ynterne Qntjouwing yn
it eilannoardfrysk Qntstien w~ze kin.En in bytsje foar
sichtigens soe dochs wol op syn plak w~ze. Ommers, de
list fan funksjewurden dy't er oandraacht is op himsels
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net botte yndrukwekkend, en yn it algemien is wol bekend
dat syntaktyske konstruksjes net al te gau liend wurde.
Boppedat, hoe soe dat krekt yn syn wurken gien w~ze rnoat
te? Foar Arhammar syn hypteze sprekt dat de kommandeurs
yn 'e eilanner mienskip grif in grut sosjaal prestiizje
han hawwe. Mar oan 'e oare kant, dy Iju sieten fansels
wittelang op see, en d~rtroch sil de rol fan 'e froulju,
dy't net hollansk-frysk twatalich west ha, yn it taalwin
ningsproses noch grutter west ha.

Yn it rynske matriaal dat Arhammar prissentearret
sit t e f ierder s noch in pear e igenaardichheden dy' t er
sUnder kommintaar gewurde lit. Sa is it opmerklik dat de
skriuwer Arfst Jens Arfsten de konstruksje mear yn it
pIa tdutske part fan syn wurk brUkt as yn it Fer inger
part. Der fan tltgeande dat it ferskynsel troch noard
frysk pratende seelju ymportearre w~ze soe, soene men
ferwachtsje dat de ferhalding krekt oarsom w~ze soe. Ek
is it opfallend dat it bynwurd op Amrum en FOhr net de
hollanske foarm om mar am hat.

Begryp my goed, ik hald hjir net ut dat de konstruksje
net ut it hollansk komme soe. Wo1 bin ik fan betinken dat
jo mei sokke dingen a1tyd tige hoeden omgean moatte omdat
de falsifiearberens fan dy lienderij om it sunich te
sizzen net oerhaldt. Of yn 'e wurden fan Chen (1972,465):
"to the argument that dia1ectmixture can never be dispro
ven we merely say that we are careful not to be overly
eager to use it as an explanatory mechanism precisely for
the same reason". Arhammar kin om my b~st ge1yk ha, mar
syn toan is my hjir en d~r wolris wat te triomfantlik,
bygelyks yn frazen as "die Schluszfolgerung ( ... ) (ist)
beinahe zwingend" (s.189), "mit ausreichender Wahrschein
1ichkeit" (s.196) en "sicheres Indiz".

Dat l~ste komt ut dy 1ange titel, en dy liket de rid
denearring wat om te draaien. Ommers, yn it stik sels wie
Arhammar syn utgongspunt hieltyd dat dy noardfryske see
1ju sa'n bytsje twatalich wiene en dat d~rom dy ho1lanske
syntaktyske konstruksj e yn it noardfrysk oernaam wurde
koe. Mar yn 'e titel fan it stik is it foarkommen fan 'e
Konstruksje ynienen Rein sicheres Indiz" foar de twata1i
gens. Wy si1le mar oannimme dat de gearwurking mei de
koppemakker net hie1endal optimaa1 west hat.
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Fie rw e i i t n i j s 9 j i r r i e h s tea r t i kelot 'e b 0 ndel f Qn
ik dat fan Karen H. Ebert "Zum grammatisehen Differen
ziertheit des Dialekts (am Beispiel Fering)". AehtergrQn
fan it stik is dat se derop wize wol dat dialekten yn
tsj instell ing ta ferstanderdisearre talen soms mear lit
drukkingsmooglikheden ta har foldwaan hawwe. Se hellet yn
dat ferban fjouwer ferskynsels yn it Fering foar :Lt

ljoeht. At dy ferlike wurde mei it westerlauwerske frysk
doeht bliken dat der njonken ferskillen soms ek ferras
sende parallellen op te mer ken binne. It earste ferskyn
sel is dat fan 'e rjoehtingspartikels,dat se oars wiid
weidiger behannele hat yn Ebert (1980). De kar fan it
partikel wurdt mei beskaat troeh de geografy fan it eilan
en it doeht dan ek bliken dat at Feringers fan har berte
grQn 6f binne se der somtiden folslein mei oan b inne
hokker partikel oft se yn beskate sitewaasj es foar kar
niroroe moatte.

It twadde ferskynsel dat se behannelet binne Onder
skate syntaktyske otdrukkingswizen foar "earne mei
dwaande w~ze". It Fering hat wat soartgelikens as it
westerlauwerske of hollanske w~zejzijn + oanjaan + de
nominale foarm fan 'e ynfinityf. Ebert wiist op 'e sub
standert dotske foarm am + nominale foarm fan 'e ynf i
nityf en op 'e ingelske -ing-foarm. Se bringt oars fjou
wer gefallen op it alj emint dat de ingelske foarrn wol
mooglik is en de feringer konstruksje net: "a) sieh fort
bewegen o~er ruhen; b)etwas empfinden oder wahrnehmen; e)
unabsichtlieh Gerafisehe hervorbringen oder sieh bewegen;
d) etwas einroallges tun". Foar it l~ste hellet se de
foarbylden

(la) She was sowing a skirt for Clara.
(lb) Hat said an rok f6r Clara.

Hj ir 1 iket my oars yn it westerlauwersk in konstruksj e
mei "wie oan it naaien" wol wer mooglik.

Nijsgjirrieh is fierders dat der op wiisd wurdt dat yn
sokke konteksten sQnder problemen it tiidwurd weilitten
wurde kin at der in obj ekt fan dat tiidwurd yn I e sin
stiet

(2a) Hat as uun't eerdbaaren plookin.

23



(2b) Hat as uun a eerdbaaren.
(3a) Se is oan 't ierdbeisykjen.
(3b) Se is yn 'e ierdbeien.

Sa't oan (3b) te sjen is, is sa'n weilitting yn it wes
terlauwersk ek mooglik, al feroaret d~r boppedat de pre
posysje. Foar w~ze kin d~r ek it tiidwurd sitte brQkt
wurde, byg.

(4) Hy sit yn 'e ierdappels.

Dat sintsje is sels trijefaldich ambigu. Njonken in let
terlike betsjutting fan "in sithalding oannimme" en it
troch Ebert neamde "oan it wurk w~ze" kin men der ek noch
finder ferstean: hy hannelet yn ierdappels. De (b)-sinnen
sk ine oar s wol in meartall ige NP te easkj en, al teast
semantysk, want in kollektyf (5) mei ek:

(5) Hy sit yn 't hout.
(6) Hy sit/is yn 't hok.

Sin (6), dy't ek de l~zing fan "oan 't wurk" hat, lit
1ykwols sjen dat dat mar skyn is. D~rtroch, en troch de
oare preposysje, kin men der oan twifelje oft de wester
1auwerske (b)-sinnen wol as in ferkoarting analysearre
wurde moatte, lykas Ebert foar de feringer ekwivalinten
suggerearret. Miskien jouwe de westerlauwerske sintsjes
semantysk wo1 gjin oare ynformaasje as it algerniene "oan
w~zich w~ze op plak x", en wurdt de ynterpretaasje "oan
it wurk w~ze" Ot 'e pragmatyske kontekst weihelle. Of
hinklik fan dy kontekst soe der dan ek spesifiker ynter
pretearre wurde kinne, bygelyks yn it ierdappelfoarbyld
Roan it setten, wjudden, dollen, sortearjen", ensfh.

Ferskynse1 nOmer trije is dat ymperfektiviteit ut
drukt wurde kin troch in tiidwurd fan r~st lykas de ekwi
valinten fan sitte, lizze en stean (do sitst te dreamen).
Ebert kin it fierders allinnich mar ut it platdOtsk, mar
it hol1ansk en ek it wester1auwerske frysk dogge hj ir
fansels likegoed mei.

It fjirde ferskynsel hat Ebert al einen wiidweidiger
behanne1e yn har dissertaasje (Ebert 1970). It giet oer
de twa soarten beskate lidwurden dy't it fering hat,
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dy't begj inne mei resp. in ~ en in 9.-. De earste fungearj e
dan as "Bekanntheitsartikel". Miskien hat it westerlau
wersk ek wol in soartgelikens Onderskied, allinnich soe
it a-I idwurd d~re dan korrespondearj e me i it Ontbrek
ken fan in lidwurd, of oarssein it lidwurd nul. By Ds is
dat oars beheind ta in pear persoansnammen d~r't in unike
referint mei oantsjut wurdt, lykas dOmny, notaris, boar
gemaster, en ek yn PP's as nei tsjerke, yn skoalle, foar
i ten, op b~d, ensfh. It troch Ebert j One (7 a) soe dan
neffens my korrespondearje moatte mei it westerlauwerske
(7b) :

(7a) Huar wenet a b~rgermAister?

(7b) W~r wennet boargemaster?

It soe oars wolris w~ze kinne dat it grinslans mei it
weiIittene lidwurd folIe mear op it Fering liket, mar d~r

bran ik my de fingers leaver net oan.
Sa ha t dus bl iken dien da t Ebert har bydrage tige

ryk is oan subtile obstrewaasj es dy' t ek studinten fan
oare tal en ynspiraasje jaan moatte soene. Men soe as
krityk hawwe kinne dat se guon ferskynsels op oare plak
ken al wiidweidiger behannele hat, en dat se op oare
net djippern5ch yngiet. Mar faaks hat de skriuwster ek
earder in s inj alearj end as in analysearj end artikeI
skriuwe wold. Har ynIieding wiist d~r op, en faaks ek har
slutsin, dy't miskien ek foar Onderwiislju yn it wester
Iauwerske frysk wol it oertinken wurdich is: "Der Erhalt
und die Pflege der grammatikalischen Differenziertheit
und Besonderheit erscheint mir auch wichtiger als die
Wiederbelebung von ein paar >alten WOrtern<, da die spe
zifische Eigenart einer Sprache eher in der Grammatik aIs
im Wortschatz liegt".

Oer de oare taalkundige bydragen ut dizze feestbondel
woe ik koarter w~ze. De stikken fan Oromo Wilts en A. G.
H. Walker hawwe mienskipIik dat se beide net de empiry
ma r it Ondersyk sels behannelj e. Wil ts beskr iuwt tige
deeglik alle innen en oanen fan it skriuwen fan in wurd
boek fan 'e taal fan 'e eilannen FOhr en Amrum. Ek Walker
syn stik oer "Die Frisistiek in Nordfriesland - Wissen
schaft zwischen Theorie und Praxis" is fral beskriuwend.
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Kreas toffelt er alle projekten byl~ns. It Onderwerp soe
op himsels oars tige gaadlik w~ze foar in wat polemyske
bydrage, mar de auteur skynt him wol aardich fine te
kinnen yn 'e besteande praktyk.

It stik "Omkring udgivelsen af Outzens glossarium og
Bendsens grammatik" fan Tony Feitsma giet ek oer de fri
sistyk sels, mar dan oer in tiid doe't wurden as "pro
jekt" en "subsydzje" noch otfOn wurde moasten. Ut de
argiven hat se safolle matr iaal opdold dat der in hast
spannend en yn alle gefallen tige l~sber ferhaal ut gear
broud wurden is. Foar wa't net sa'n deenskl~zer is, de
measte fan 'e (lange) sitaten binne yn it dotsk en hol
lansk, en boppedat stiet achteryn in wiidweidige gearfet
ting.

Ek noch op taalkundich m~d lizze de etymologyske arti
kels fan Bo SjOlin oer de namme FOhr en Ulf Timmerman oer
de namme Paye. Volkert F. Faltings giet yn op "Gewtisser
bezeichnungen im Flurnahmenwortschatz der Nordfriesischen
Inseln unter besonderer Berecksichtigung der Insel FOhr R.
Jakob Tholund hat gelokkich ntfOn dat twatalige learlin
gen op it F6hrer gymnasium likegoed leare kinne as har
monol inguale klasgenoaten. En dan ta beslnt noch even
spesjale oandacht foar de jacht fan Dietrich Hofrnann op
it wurdsje RBai" yn in ~lde FOhringer ballade. Op fernim
stige wize wit er oannimlik te meitsjen dat dat wat te
krijen hat mei it deenske "bederdans", en net mei os
"boai", sa't Krogmann ntholden hat. It stik hat wol wat
fan in detektiveferhaal, op prachtige wize wurket Hofrnann
nei de klimaks tau Al geane se dan miskien mar oer in
min us ktJ.I probleem, sokke stodzj es kinne my net gene>ch
foarset wurde.

It hear oersjend is myn yndruk al dat it nivo fan 'e
taalkundige bydragen yn 'e feestbondel foar Paulsen oer
it ginneraal heger leit as dat yn 'e likerne>ch yn 'e
selde tiid otkommene foar Miedema. Miskien hat dat wat te
krijen mei de batterij oan akademyske titels, dy't achter
yn it boek kreas op in rychje steane.It "Festschrift Dr.
F. Paulsen" hat njonken in taalkundige e>fdieling oars ek
noch acht artikels dy't lizze op in m~d dat op 'en koart
sten oantsjut wurde kin mei "noardfrisianistyk". De wen
stige huldewurden oan en in foto fan 'e jubilaris Ont
brekke net. De otf ier ing is f ierder dy f an 'e gewoane
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noardfryske jierboeken, en der mei wo1 even apart bysein
wurde dat it boek ek nei de meast ferskuorrende tramtaas
jes fan 'e besprekker noch a1tyd kreas yn 'e b3n sit.
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