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DE ZIEL OVERWINT.
Dit bevrijdingswoord, op den band en het eerste blad van dit boek, in letter en
beeld als banier vooropgedragen, heeft in mijn bedoeling veelvoudigen zin.
De ziel overwint : de letter doodt, maar het is de geest die levend maakt; dit
geldt niet slechts van de letter der wet, maar van elk taalgegeven, en vooral
van het complex van alle taalfeiten wetenschappelijk overschouwd: de lingui~
stiek. Geen andere wetenschap buiten de psychologie, is bij machte hier de
gezochte oorzakelijke verklaring aan te bieden : noch de historie of praehisto~
rie met hare documenten op perkament of steen, noch de physica met hare
wetten van het geluid, noch de anatomie of de physiologie van ons mensche~
lijk spreekorgaan! Maar ook geen onderdeel~wetenschap binnen de perken der
psyche, als logica, grammatica, rhetorica of poëtica kan hier volstaan. Alleen
de volle zielkunde, die de psyche in haar wezen en al haar werken omvat, en
dus zoowel de zielefeiten nagaat, die eigen zijn aan den mensch in 't algemeen,
als dezulke die aan sommige klassen of individuen in 't bijzonder toekomen;
die niet slechts de psyche bespiedt in de eenzaamheid der binnenkamer weg~
gedoken, maar haar mede beschouwt, waar de eene ziel met de andere, ja waar
heele groepen van psyche's met andere zielegroepen samentreffen in het volle
maatschappelijke leven; die zielkunde, de algemeene, de differentiëele en de
sociologische vereenigend, zegeviert over alle duistere problemen der lingui~
stiek. In dezen eersten zin is mijn motto dus een program.
De ziel overwint. Het materialisme is dood, althans in de wetenschap, die weer
met Vondel belijdt: ENGELSCHElT EN DIERSCHElT MENGEN IN
DEN MENSCH ZICH ONDEREEN. Maar töch leeft de materialistische
levens~ en geschiedbeschouwing, nog in vele minder wetenschappelijke kringen
voort; ja hier en daar woedt zelfs heftige propaganda, voor een louter econo~
mische verklaring van de heele maatschappelijke cultuurgeschiedenis der
menschheid. Welnu, de taalwetenschap in den breedsten zin, heeft óók de pre~
tentie, een cultuurgeschiedenis te geven van de menschheid, in al de periodes,
waarvan ons taalfeiten zijn of zullen worden overgeleverd. En daartoe moeten
wij met de contemporaine geschiedenis beginnen. En als één feit, uit het werk
dat ik hiermee onderneem, zoo klaar als de dag in volle evidentie zal opstralen,
dan is het dit voorzeker: De mensch leeft niet van brood alleen! 0, ons
nuchter koopmansvolk zal mij de gevallen niet sparen, dat lekker eten en
prettig levensgemak, al te vaak onzen hoogeren aanleg in de schaduw stelden,
en ik geloof dat dit nog nimmer uit de taal zoo onbetwistbaar is aangetoond,
als hierna geschiedt. Maar daarnaast en daaromheen, zal ik toch op tallooze
reeksen van gevallen kunnen wijzen, dat de ziel zoowel in den kinderlijken als
volwassen leefijd, zoowel bij armen als rijken, gelijk een zachte vlam van

hooger vuur juist door de taal haar lichaamsboeien slaakt, uit gelaatstrekken,
mondklanken en gebaren komt heengezwierd, als wij andere zielen willen
streelen, hen meedeelen van onzen schat, hen helpen, en voor een oogenblik
met hen samen vloeien; maar ook om te strijden en te slaan, waar het noodig
is, met onze zielehand, in een sfeer waar brood of levensgemak niets vermogen,
die de broodsfeer ver te boven gaat, ja er zelfs hoegenaamd niet op steunt,
en in de praktijk ook bij al de beteren onder ons glansrijk overwint. En het zij
mij vergund hier nog aan toe te voegen, dat die beteren nog niet van plan zijn
zich in de contemporaine geschiedenis en de ontwikkeling van ons volk, als
quantité négligeable te laten op zij schuiven, alsof hun ideaal een luchtkasteel
zonder "basis", of een zeepbel zonder "inhoud" ware. In dezen tweeden zin
is mijn devies dus een echte strijdleuze.
De ziel overwint ten slotte over haar eigen uiting: de taal, doordat zij die meer
en meer bezielt. Men begrijpe mij wel: ik geef gaarne toe, dat de talen niet
voortdurend vooruitgaan, en dat juist als in de materieele beschaving, de
hoogere cultuur en den godsdienst, na tijdperken van vooruitgang, weer eeuwen komen van verval. Maar in tegenstelling tot Ch. Bally, metwienik mij
overigens op zoovele punten verwant voel, en misschien op meer feiten steunend, ben ik toch beslist overtuigd, dat er in de globale geschiedenis der lndogermaansche talen een merkbare vooruitgang in psychische nauwkeurigheid
en volheid is te constateeren: van het oudste lndogermaansch als hetVedisch
en het tegenwoordige Litauwsch naar de oud-Germaansche en de klassieke
talen, en van deze weer naar de talen van onzen modernen tijd. Maar vooral
meen ik, juist in onze contemporaine Nederlandsche taalgeschiedenis, niet
onduidelijk de bezieling onzer taal te zien wassen tot nieuwen rijken bloei; de
redenen waarop ik hierbij steun, brengt het tweede deel. In dezen derden zin
is mijn devies dus een juichtoon van nationale fierheid, een uitroep van bevredigende harmonie van mijn ziel, met den tijd waarin ik leef.
Jammer genoeg voel ik maar al te wel, dat er een klove gaapt tusschen mijn
mooie willen, en mijn werkelijke daad. Want, nu ik met dit boek in de hand de
mannen en vrouwen van Nederlandsehen stam tegemoet treed, overvalt mij,
bij al m'n vreugde over de voltooiing van dit eerste deel, toch een gevoelige
verlegenheid en schaamte. V ooreerst brengt de stof het zelf al mee, dat zoo
goed als iedereen, mij in het een of ander zal kunnen terechtwijzen; allen immers kennen de kleinere groeptaal, waartoe zij behooren, uit de praktijk veel
beter, dan elke buitenstaander met al zijn theorie. Maar verder besef ik toch
ook, dat deze eerste proeve van sociaal-psychologische taalbehandeling nog
hemelsbreed van de volle waarheid verwijderd is. Over onze dialecten waren
er ongetwijfeld reeds mooie voorstudies, maar daar zij alle van een heel ander
gezichtspunt uitgingen, bleken er toch onophoudelijk eigen nieuwe proef-

boringen noodig. En voor de familiale taalgroepen, moest ik zelf bijna alles
op eigen hand voor het eerst bijeenzamelen. Had ik niet zooveel bereidwillige
medewerkers en helpers gevonden, dan was dit boek gewis in het rijk der pia
vota gebleven. En zoo gaat dus mijn verlegenheid ten slotte over in d2nk.
Hulde en dank op de eerste plaats aan mijne collega's en ordebroeders in het
Canisius~College: aan Ferd. Leydekkers, den gedienstigen teekenaar van alle
dialectkaarten en der Veluwsche isoglossenkaart, aan Dr. J. Kramers, die zijn
photographische vaardigheid steeds zoo bereidwillig te mijnen dienste stelde,
aan W. Aewerdonck, die mij hielp aan het Sittardsch dialect, aan G. Lutz, die
al de Nijmeegsche kinderliedjes noteerde, aan W. Kea, die bijdragen leverde
voor de familiale groeptalen, en altijd de eerste proef zag, aan Jos. d'Aquin,
die trouw met kritisch oog de laatste drukproef dóórlas, en aan den heer
E. Lücker, den ontwerper van mijn blij vignet. Hulde en dank verder aan de
deskundigen, die mij op hun speciaal terrein met inlichtingen en goeden raad
behulpzaam waren. Prof. D. C. Hesseling, de ontginner van alle Nederlandsche
Creoliseeringen leende mij de studie van Dyneley Prince over het Oude~
Amerikaansch, met verschillende nuttige notities van zijne hand verrijkt. Dr.
W. van Schothorst stelde mij zijn uitvoerig dialectmateriaal ter beschikking
bij het ontwerpen van de isoglossenkaart der Veluwe. De heer H. A. M.
Douwes te Amsterdam schreef op mijn verzoek de methodische observaties
over de dreumestaaL Br. Auxilius te Oud~V roeohoven teekende de isoglossen
van Roemenië en bracht het dialectmateriaal van Prof. F. Willems in teeke~
ning, welke schets naderhand voor de definitieve dialectkaart werd geëxcer~
peerd. G. Weustink schreef een Twentsehen tekst. Jengejuffrouw Pauline van
Hasselt zond mij een heele reeks Bergen~op~Zoomsche kinderliedjes, vele met
de muziek erbij. Hulde en dank ook aan mijne leerlingen, die mij op velerlei
wijzen hebben bijgestaan. Henri van der Velden alleen schreef een zestig
Nijmeegsche kinderliedjes uit den mond van broertjes en zusjes op. J. van
Crimpen en L. Lentjes bezorgden me nog verschillende andere Nijmeegsche
wijsjes. P. van Hasselt en J. van Mechelen kwamen met liedjes van Bergen~
op~Zoom en Oud~Gastel. Bijna al de leerlingen der Sde Klas H. B. S.19121913 hielpen verder aan het verzamelen der jongenswoorden. H. Povel,
J. Steenmetser, Chr. Vissers, J. v. Oosten, K. v. Romondt enF. Houben stonden
mij gaarne hunne opstellen af, en last not least, dank zij A. M. J. Heijmans,
kon ik hier toonen, wat op dien leeftijd, in mimiek en gebaren te bereiken is.
Ten slotte een heel bijzonderen dank aan mijne vrienden J. C. van Alphen en
J. J. Verbeeten, die mij hielpen aan de Jongenstaal en Vrouwentaal, maar die
vooral voor de volgende deelen reeds zóóveel hebben bijgedragen, dat hun
raad en steun voor de onderneming van dit heele werk beslissend is geweest.
Canisius~College,

Nijmegen.
24 September 1913.

JAC. VAN GINNEKEN S.J.

EERSTE HOOFDSTUK.

M

0

0 0

TAAL EN MAATSCHAPPIJ.

enschen lijken allen op elkander. Wat ook in hen moge verschil~
len, steeds blijft er een grond van gelijkheid, die bij nader toezien,
wel verre van te verdwijnen, hoe langer hoe uitgebreider en die~
per blijkt. En daarom is er ook in alle menschelijke talen ter
wereld, een groote en treffende overeenkomst.
Dit neemt evenwel niet weg, dat de Afrikaansche talen b.v. allervreemdst
en alleropvallendst van de Amerikaansche afwijken. Dit komt, omdat behalve
nog de spreekorganen, ook de mentaliteit en de beschaving van den Afrikaan~
schen neger zich toch, trots alle gelijkheid, in velerlei opzichten heel anders
ontwikkeld hebben, als die der Amerikaansche roodhuiden. Men zou daarom
van een Amerikaansche en een Afrikaansche mentaliteits~ of cultuursfeer kun~
nen spreken. En in elke sfeer, zouden wij dan weer meerdere kleinere, zich~
nauwer~aaneensluitende kringen kunnen onderscheiden.
Zoo is er nu ook een West~Europeesche cultuursfeer, die zich door haar
éénige beschaving en hooge ontwikkeling in kunst, techniek en wetenschap
van alle andere onderscheidt, en op hare beurt weer in twee scherp onderschei~
den kringen uiteenvalt: de Germaanscheen de Romaansche volken. Dat zich
hier of daar, zooals in België, Noord~Frankrijk en Zwitserland merkwaardige
mengelingen vertoonen, doet geen afbreuk aanhet afzonderlijk bestaan van elk.
De Germanen zijn over 't algemeen grover bewerktuigd, en dus niet zoo fijn
als de Romanen, wier natuurlijke bevalligheid, aangeboren beleefdheid, vlugge
scherpzinnigheid en speelsch artistieken aanleg wij moeten missen. De Germa~
nen zijn somber en ruw; doch terwijl de fijne vroolijke slimheid der Romanen
volgens 't oude woord .. WATWALSCH IS VALSCH IS'' licht tot bedrie~
gerij kan overslaan, en bij zorgeloos gemis aan vlijt, in oppervlakkige wilde
vluchtigheid ontaardt, zijn de Germanen rondborstig en oprecht, en winnen
het op allerlei gebied door degelijke werkzaamheid en breedheid van opvat~
ting, die in veel gevallen tegen scherpzinnigheid opwegen. Verder zijn de
Romanen meer individueel en impressionist, de Germanen daarentegen meer
sociaal, systematisch en ordelijk. Daarom is één Romaan van de middelmaat
meer in het leven waard dan één willekeurige Germaan. Maar vijf Germanen
kunnen samen minstens zooveel uitrichten in hun eendracht, als tien Romanen
in hun twist en geharrewar. De Germanen zijn verder, zoolang ze in hun ge~
wone bezigheid zijn, veel stemmiger en kalmer dan de losse Romanen; maar in
woede ontstoken geven ze geen van beide elkander in hartstocht iets toe.
Welnu, zoowel aan de West~Europeesche cultuursfeer, als aan den Germaan~
schen en den Romaansehen kring, beantwoorden nu ook in de respectievelijke
talen, weer een heele reeks gelijkenissen, die wij in het verloop van dit boek
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nog her en der zullen ontmoeten, maarwaaruitwij nu reeds, de groote complexen
van syntactische structuren - onze zinnen zijn ware gedachte~constellaties als een klaar bewijs der West~Europeesche geestesontwikkeling aanstippen.
Genoeg zij het hier voorop te zetten, dat ook ons volk en dientengevolge óók
onze taal in deze West~Europeesche cultuursfeer, en wel meer bizonder tot
den Germaansehen kring behoort. Ook onze voorouders zijn oude Germanen
geweest, en hebben in den loop der eeuwen de Grieksch~Romeinsche cultuur
in zich opgenomen, ze aanpassende aan hunnen aard. Zij hebben zich verder
laten opvoeden door de Christelijke beschaving. Zij hebben zich ten slotte
ten nutte gemaakt de ontdekkingen en uitvindingen der laatste eeuwen. Ook
hun maatschappij, nu de ónze beleefde en beleeft den nieuwen socialen strijd
sinds de Fransche revolutie, in al zijn woeling en hope.
Dit hebben zij met bijna alle Germaansche volken in hun geschiedenis gemeen.
Als NATIONALE BIJZONDERHEDEN komen daar voor ons nog bij:
1° de zoogenaamd Keltische doorzijpeling in het merg van ons gebeente, waardoor wij het meest van alle Germanen tot de Fransehen naderen, die naast Romaansch ook Germaansch, maar vooral "Keltisch" bloed in de aderen hebben.
Wij zullen nog op meer dan ééne plaats moeten zien, dat die "Kelten" niet
slechts in ons oude volksbestaan, maar ook in onze taal dieper sporen hebben
nagelaten, dan men vroeger meende. Nu heeft men evenwel in den laatsten tijd,
vooral onder invloed van den onlangs overleden Keltoloog Heinrich Zimmer,
van verschillende zijden getracht te bewijzen, dat wat ons aan raskenmerken,
folklore, zeden, recht, jaarindeeling, getalsysteem, kunst, sagen en eigenaardige
mentaliteit bij de Kelten opvalt - en ten eenenmale van de lndogermaansche
volken afwijkt- op een vermenging van Keltische Indogermanen met een oud
Europeesch oervolk moet berusten, en dat dientengevolge ook de typischKeltische taalontwikkeling, een unicum op lndogermaansch gebied, eveneens
op een vóór~Indogermaansche oer~Europeesche taalstructuur teruggaat.
Eén van beide rassen was blond en sluik van haren, de vertegenwoordigers
van het andere ras waren brunetten en lokkig; de eenen waren lang van schedel
en lichaamslengte, de anderen waren rond van hoofd en kort van stuk; de
oerinwoners gingen niet slechts barrevoets maar geheel naakt en tatoueerden
zich; in tegenstelling daarmeeheetende lndogermaansche Kelten en Britten
naar hun mantel (eelt, kilt) en wollen kleed (brethyn). De oerinwoners huldigden
het matriarchaat, het vrouwelijk priesterschap en de polyandrie, de lndogermaansche familie is patriarchaal gebouwd, de vader neemt de priesterlijke functiën waar en de oudste zoon erft. De oerinwoners hadden een vijftallig stelsel
gecombineerdmet een twee~ en drietallig en daarbovenrekendenzij met twintigtallen (quatre~vingts), de Indogermanen rekenen met tien en z'n veelvouden.
Het opvallendst kenmerk nu dat de Keltische taal van de andere oude Indo2
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germaansche talen onderscheidt, is de sandhi der woorden, met de Sanskrit- of
Grieksche sandhi slechts in de verte vergelijkbaar. Een woord is voor den Kelt
eigenlijk geen woord, geen onveranderlijk klank- en beteekeniscomplex, dat
hem als iets aparts in het hoofd zit; maar altijd slechts een zindeel, een woordstukje. Alleen de zin hangt hem als iets afs in z'n geheugen, alleen de zin heeft
een eigen accent. Welnu dit is een eigenaardigheid der incorporeerende talen.
Deze schakelen toch alle mogelijke bepalingen, onderwerpen en voorwerpen
in den werkwoordsvorm in. Deze taalstructuur vinden wij ook in het Baskisch,
en allerlei Keltische constructieeigenaardigheden zijn er duidelijke overblijfsels
van: zoo de voor Indogermanen onbegrijpelijke samenstellingen van het werkwoord met drie en meer voorzetsels, de eigenaardige klankvorm van een
werkwoordscomplement, en nog zooveel meer dat ons hier te ver zou afleiden.
Deze overblijfselen der oerinwonertaal schuilen nu echter niet alleen onder het
lersch, W elsch of Bretonsch, maar ook onder het Germaansch zelf. Of de
blonde blauwoogige rijzige type van het Noordsche ras de lndogermaansche
afstammeling is, dan wel of de brunette korte type aan het autochtone ras het
lndogermaansch erfgoed heeft toegebracht, is . . . . - hoe sterk ook Bolks enquête
voor het eerste pleit........- nog niet uitgemaakt; maar zeker is in den mond van dat
mengvolk het oer-Germaansch ontstaan metz'n klankverschuiving, niets anders
dan een gevolg van gestuite sandhi-wetten, volkomen aan de Keltische gelijk.
Nu berekent echter Zimmer nader, dat als de Kelten bij het begin onzer jaartelling voor de helft of een derde nog uit onderdanige Pryteniërs, Pikten of
oerinwoners bestonden; de Romeinsche, Angelsaksische en Anglo-Normandische veroveringen en overheerschingen successievelijk wel den lndogermaansch Keltischen overheerschenden adel konden uitroeien, maar niet de
oerinwoners; zoodat hij in de Welshmen en in de Bretons van thans wel80 à 90
percent, en in de leren althans een naar de districten verschillend maar overal
kenmerkend overwicht der oerbevolking meent te moeten aanvaarden. Een
minderheid van West-Europeesche oerinwoners neemt hij ook aan voorN ederduitschland en Nederland. Een kleine meerderheid voor Frankrijk.
Als wij dus verderop met een heele reeks "Keltische" klankovergangen, allerlei
merkwaardige sandhi-gevallen te vermelden zullen krijgen, eigenaardige telwoordvormen, in de constructie van den bijzin een treffend overblijfsel, en in
eenige samenstellingen nog volkomen ongedeerde typen van incorporatie zullen ontmoeten, weten wij eens voor goed, waaraan we die te danken hebben.
Hiervoor vergelijke men Kuno Meyer: Aus dem Nachlass Heinrich Zimmers.
Zeitschrift für Celtische Philologie. Band 9, 1913, blz. 87 vlgd.
Verdere nationale eigenaardigheden zijn: 2° De natuurlijke gesteldheid van
ons land, die ons opvoedde tot schippers, zeebonken, koopvaarders, dijkopwerpers en polderingenieurs, strak van ernst tegen den storm op onze kust.
Oerinwoners.
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Het zeeleven heeft opvoedende kracht, het kweekt kloekheid en verantwoor~
delijkheidsgevoel. voorzichtigheid gepaard aan stoutheid, ruwheid verzacht
door goedmoedige hulpvaardigheid. Het voortdurend opnieuw indijken van
de telkens weer ondergeloopen gronden, kweekte vastberadenheid, taai ge~
duld, volharding en zelfvertrouwen; maar het leven in afgescheiden polders
met hun kleine afgezonderde stukjes land, met zooveel kleine rechten en plich~
ten en telkens weer verschillende belangen voedde ons ook op tot particula~
risme en eigenzinnigheid. Onze handel bracht ons nuchter oordeel groot.
3° De vrijheidsoorlog tegen Spanje openbaarde ons aan ons zelve en aan
Europa, en kweekterijke jeugd durf op tot echten heldenmoed te land en ter zee.
4° In ons kleine landje tusschen grootere cultuurcentra verdwaald, kruisten en
kruisen elkaar alle nieuwe ideeën en richtingen, en daardoor worden wij heel
langzaam rijp in onpartijdig en veelzijdig onderzoek, en kiezen, op den langen
langen duur, in wijze navolging van alles het beste. Zoo zijn wijN ederlanders
geworden, wie wij zijn. Zoo groeide ook hun oude W est~Germaansch tot
Nederfrankisch, Middelnederlandsch en onder Friesch~Saksischen invloed tot
Hollandsch, zoo werd onze kleurige moedertaal veelzijdig, gesmijdig en rond, ·
gelijk zij ten huidigen dage in onze hoofden leeft, op onze lippen zweeft.
Want ja, moge ook de Moerdijk, lang een water~ en geloofsscheiding geweest
zijn, die het de verdraagzaamheid tusschen Noord en Zuid moeilijk viel te over~
bruggen, laat nu nog een landgrens langs Zeeland, Noord~ Brabant en Limburg
snijden, zijn ook een deel der onzen overgestoken naar West of Oost, naar
Ceylon of Zuid~Afrika, en mogen zij daar door het verloop der historische,
oorlogszuchtige bewegingen thans niet allen meer leven onder Nederlands
vlag 1er leeft toch in alleNederlandsche hoofden en er gloeit toch in alle Neder~
landsche harten, zooveel bloed~, zooveel geestverwantschap, zooveel over~
eenkomst van gedachten en begeerten, zooveel gelijkheid van vaardigheden
en behoeften, zooveel eendracht van deugden en- ook wij zijn menschenzooveel gelijkheid in min prijzenswaardige eigenschappen, kortom zooveel
gevoel van solidariteit, dat Holland niet is een provinciaal hoekje van Neder~
duitsche cultuur, noch Vlaanderen een wingewest van Fransche overbescha~
ving, noch Zuid~Afrikaheelgewoon eenEngelsche kolonie 1maar datwij allen te
zamenéénzijnengelukkig omheteigenaardigevanonseigen volkswezen: samen
vormen watmen isgaannoemendeeenheid van GROOT~NEDERLAND of
in beeldspraak: den Nederlandsehen stam, niet lief misschien, maar taai.
Later komt dit vanzelf nog uitvoerig ter sprake. Maar mag ik dat eigen Neder~
landsch volkskarakter, ook van den ongunstigen kant nog wat nader belichten?
Wij zijn tuk op onze vrijheid, de heele vaderlandsche geschiedenis is daar om
het te bewijzen. Wij schijnen er voor gemaakt om te zeggen en te schrijven wat
ons goeddunkt, eigenmachtig. Wij dulden geen heerschappij van buiten, en ook
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niet al te veel heerschappij van binnen. En wij dulden ook geen overvliegers
en geniale leiders. Die worden bij ons gewoonlijk belasterd en onbarmhartig
neergehaald, want wij kunnen het niet velen - echt onvertaalbaar Hollandsch
woord! -datiemandonzemeerdereis. DenkaanOldenbarneveldten Jan deWit.
Van huis uit ordelijk, kunnen wij niet uitstaan dat allerlei voorschriften, onze
persoonlijke keus van een speciaal soort eigendunkelijke orde komen dwars~
boomen. Dat maakt op den buitenstaander, en soms ook op den beter inge~
lichte, den indruk van een gebrek aan tucht, dat zonder Romaansch te worden,
omdat er met geduld en tact toch veel van ons gedaan is te krijgen, den Neder~
lander niettemin ongunstig van de Duitsehers onderscheidt. Moet ik het woord
nog noemen? We zijn koppig, hardnekkig en eigenzinnig, en geven er desnoods
de waarheid en het recht voor prijs. De strakke ernst wordt tot verbetenheid.
Overigens stelt een gezond verstand ons in staat tot juist en onbevangen oor~
deel. Alleen is dat oordeel meest een koopmansoordeeL d. w. z. ietwat nuchter
of positief. In de wetenschap staan wij tamelijk hoog, vooral weer in tech~
nische vakken. Philosophische aanleg is ten onzent een hooge zeldzaamheid.
Wij zien heel scherp het nabije-denk aan het realisme onzer wereldvermaarde
schilders - maar slechts vaag wat verder afligt; wij zien en beseffen best het
geldelijke voordeel en 't overige laag~bij~de~grondsche, maar onze geestes~
oogendragen niet zoo makkelijk omhoog, tot onbaatzuchtigheid en idealen.
Dit heeft althans één voordeel dat wij niet schwärmerisch zijn; verbeelding is
ten onzent dan ook een gezocht kleinood evenals oorspronkelijkheid en schep~
pingskracht. Navolgen in langzame wijsheid en vastberaden wil, ziedaar onze
kracht. Wij hebben een sterk ontwikkeld rechtsgevoel en verfoeien het on~
recht dieper dan andere volken. Vandaar ook onze hekelzucht, reeds in den
middeleeuwsehen Reinaert geniaal en in Vondel en Douwes Dekker niet min~
der. Geduldig werkzaam en vlijtig~doende zijn wij óók, maar wat peuterig en
kleinzieligverslaafdaanbijzaken-denkaanonzewereldberoemdezindelijkheid
en den schoonmaak onzer huismoeders. Waarheidzoekend ten slotte, trouw~
hartig, betrouwbaar en solied in al onze stroefheid. Noch erg vroom, noch erg
ongodsdienstig. Niet rein van zeden, maar ook niet erg bedorven. Alleen de
dronkenschap, reeds bij Tacitus, en opnieuw in de vroege middeleeuwen ge~
brandmerkt, is, tot een kleine kentering in den allerlaatsten tijd, een onzer
leelijkste volksgebreken gebleven. Verder veel zin voor frissche sprekende
kleuren, het blauw des hemels, het groen der weiden, het wit van de sneeuw
en het rood en paars van onze onvergelijkelijke zonsondergangen. Daarover
moet men Taine lezen. Ons taalonderzoek zal zijne leer komen staven.
Maar levende eenheid is geen doode uniformiteit. Juist als onze Nederlandsche
maatschappij niet uit enkelingen is opgebouwd maar een organisme gelijkt, dat
bestaat uit grootere groepen, die als organen samen~ en dooreenwerken aan de
Volkskarakter.
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levensprocessen van het geheel; juist als een nóg grooter overeenstemming
van lichamelijke en geestelijke ,
eigenschappen, een nóg inniger :
,•
•
gemeenschap van belangen, in :
•
dat ééne groot Nederland toch
•
weer verschillende kleinere en
A
grootere groepen doen ontstaan; zoo is ook onze Nederlandsche taal niet zóó eenzelvig,
dat er niet de minste rimpel of
groeve meer afsteken zou op
heel ons gladde gebied. Neen,
ook de algemeen Nederlandsche taal is een organisme, ze
bestaat uit verschillende groeptalen,dieookalsorganensamenen dooreenwerken aan het zich
Fig. 1.
aldoor weliger ontwikkelende
taalleven; en ook hier worden die taalgroepen gevormd door sprekers, die
onderling in 't geestelijke of lichamelijke weer nóg typischer overeenstemmen, en samen door nóg
intiemer en drukker verkeer, of
door nóg eenzelviger gemeenschap van belangen en nooden,
als de cellen van één karakteristiek weefsel zijn verbonden.
En wat wij nu vooral in het oog
moeten houden, is, dat één en dezelfde persoon dikwijls tot meerdere van die groepen behoort en
dus ook meerdere groeptalen in
zich vereenigt. Juist toch door die
innerlijke persoonlijke unies werken die verschillende groepen en
groeptalen het krachtigst op elkander in, alhoewel ook een uiterlijke
Fig. 2.
aanraking bij gelukkigen tref tot
merkbaren invloed komen kan.
Sommige van die groepen liggen nu als geheel onafhankelijke kringen op klei-
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neren of grooteren afstand naast elkander. Toch behooren ze beide tot het
Nederlandsche volk A. Zoo b.v. de Brabanders en FriezenBen C. (Fig. 1).
Andere weer liggen als concentrische kringen op elkander. Zoo vormen b.v.
de geheelonthouders A het middelpunt
der drankbestrijders B, en rond deze
kringt nog als peripherie: het leger der
matigheidsapostelen C (Fig. 2). Maar
meerdere hebben elk hun eigen middel~
punt en raken of snijden elkander. Zoo
raken elkaar b.v. de rechtsche partijen
A de Protestantscheen B de Katholieke
Fig. 3.
leden; want hoewel deze samen ééne
groep vormen, kan toch niemand tege~
lijk Katholiek èn Protestant zijn. (Fig. 3). Maar de drie groepen van liberalen:
A de Unie~liberalen, B de Vrijzinnig~democraten en C de Oud~liberalen kruisen
elkander. Velen toch in den lande D, voor wie het liberale beginsel de hoofd~
zaak is, zijn tamelijk onverschil~
lig voor wat de drie afzonder~
lijke partijen scheidt, en he~
hooren dus feitelijk tot alle drie.
Weer anderen E, die voor alles
jong zijnbehoorenfeitelijktotde
Unie~liberalen en de V rij zinnig~
democraten beide. (Fig. 4).
Doch de meeste groepen einde~
lijk hebben heelemaal geen mid~
del punt, maar loopenals tamelijk
vaag begrensde vlakken door
alle andere heen. Zoo b.v. de
geleerden of de oude menschen.
Bovendien zijn die groepen in
voortdurende beweging. Door
het komende en gaande ge~
slacht, wordt een kring die in
Fig. 4.
trek is, ziender oogen grooter,
en een andere die verouderd
schijnt, plotseling al kleiner en kleiner, tot hij uitsterft; of een nieuwe gemeen~
schappelijke behoefte, wekt een aantal vroeger gescheiden kringen tot een
grooter eenheid, of toovert plotseling uit de meest verscheiden elementen
van heterogene groepen een wonder van sterke nieuwe eendracht op.
groepeering.
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Deze kringen en groepen zijn nu de eigenlijke collectieve krachten, die als partijen of fracties, scholen, secten of richtingen, als vereenigingen en bonden, als
confederaties en coalities niet alleen het nationale, het politieke of het oeconomische, maar ook veelal het religieuze, het wetenschappelijke en het litteraire
leven beheerschen: op de wisselwerking van 't oudere en 't jongere geslacht,
van uitstervende en opkomende strevingsgroepen van leiders en geleiden, berust heel het geschiedkundig ontwikkelingsproces - berusten alle veranderingen in gewoonten, vooroordeelen en ideeën, in staatsinstellingen en wetten.
En de correspondeerende groeptalen beheerschen nu ook het leven der taal.
En op de wisselwerking van 't ouder en 't jonger geslacht, van opkomende
en uitstervende groeptalen: van vóórpratende en taalscheppende individuen
en de napratende massa's, berusten alle veranderingen in onze levende taal.
En juist gelijk alle kleinere groepen alleen dáárom en alleen zóólang organische ondergroepen uitmaken van een grootere eenheid, omdat en zoolang ze
alle samen vele opvallende en diepe lijnen van overeenkomst vertoonen;
evenzoo zullen de groeptalen slechts zoolang en juist daardoor alleen als organische bestanddeel en eener bepaalde algemeene taal blijven voortleven, als
dat ze de grondregels en karaktertrekken in eere houden, die juist het wezen
of althans de kenmerkende eigenschappen dier algemeenelandstaal uitmaken.
Eer wij echter die groeptalen meer in het bizonder nagaan moeten wij eerst
nog eenige sociologische begrippen over de vorming, de samenstelling en de
werking, vooral den onderling en wedijver van zulke groepen vastleggen.
I. In het algemeen berust de vorming dier groepen op de min of meer instinctieve neiging tot volkomener gelijkmaking van reeds half-gelijken. Het is het
primordiale feit der navolgingszucht. Men noemt dit de wet der integratie, der
cohaesie of der homogeniteit. In den grond der zaak is deze collectieve neiging misschien slechts de sociologische toepassing van de psychologische assimilatieneiging in elk individu, die wij later in ons tweede deel zullen bespreken.
Hiervan is de propaganda nu vaak slechts een bewuste uiting, terwijl de zoogenaamde contagion mentale, er een ietwat abnormaal onbewust gevolg van is.
De assimilatieve energie hangt 1° af van de innerlijke kracht der groep, zie V.
2° Hoe drukker of intiemer verkeer er is tusschen de groepen onderling, des
te krachtiger zal zich de assimilatieneiging doen gevoelen.
11. Werkte de wet der assimilatie alleen en oppermachtig, dan zouden echter
bij de drukte van het moderne verkeer spoedig alle menschen, in West-Europa
althans, volkomen gelijk zijn, en slechts ééne enkele nauw aaneengesloten
groep meer vormen. Maar gelukkig wordt deze assimilatie-neiging nu voortdurend tegengewerkt door ·een even algemeene neiging tot differenciatie;
d. w. z. tot markeering van eigen persoonlijkheid in elk verband, of wat voor
ons hier van meer belang is, tot scherper markeering van elk kleiner vaster
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groepje in een grootere groep of complex van groepen, waardoor elke kleinere
kring zich dus verdedigt tegen den nivelleerenden invloed van het breedermilieu,
en haar eigen karakter tracht te handhaven. Deze differencieering werkt natuur~
lijk veel sterker, 1 in een bloeitijdperk dan in een tijd van verval; in kleinere
kringen die vaster gevormd zijn te midden van grootere vage groepen, zie IV;
3° in groepen, die zich isoleeren van de andere; 4° in meer begaafde individuen.
111. Een uitvloeisel dezer beide neigingen is verder: de wet der sociologische
uitschakeling, krachtens welke elke gemeenschap de geprononceerde individu~
aliteiten, als ze zich ten minste aan àl te ver van de normale groep afwijkende
eigenmeeningenof gewoonten schuldig maken, onbarmhartig uitschakelt, en als
vreemdelingen gaat beschouwen. Men denkeb.v.aan de Christen~democraten.
IV. Niet alle groepen zijn even vast en eng aaneengesloten. Dat hangt af 1°
van de plaats, of al de leden bijeenwonen; van den tijd, d.w.z. van het al of
niet veelvuldige samenkomen en verkeer - zoo zijn groepen, wier leden elkaar
bijna eiken dag ontmoeten, veel vaster dan zulke, die slechts ééns per week,
per maand of zelfs slechts éénsin het jaar samenkomen en verkeeren. 3° van het vastomschreven belang - want een vage solidariteit ontpopt zich,
als de nood aan den man komt, maar al te vaak in kleinzielig eigenbelang en 4° misschien het meest ten slotte hiervan, of zulk een groep een krachtige
centrale autoriteitsformatie heeft ontwikkeld, van welken vorm die dan ook
zij, als er maar bevelen of althans leiding van uitgaat, die werkelijk door alle
groepleden gevolgd wordt; m.a.w. of ze goed georganiseerd zijn.
Ten slotte volgt als conclusie: hoe vaster een groep, des te grooter gelijkheid
der individuen, des te minder individueele verschillen zich zullen voordoen.
V. Zijn niet alle groepen even krachtig. Dit hangt ten 1ste af van de intensiteit
waarmee de leden zich aan die groep wijden, naar het doel streven of het ver~
keer zoeken; zoo zal b.v. de bestrijding der onleesbare handteekeningen- ook
hiervoor is onlangs een vereeniging opgericht .- op de leden wel niet zoo heel
en al beslag leggen als het nagestreefde kiesrecht op de Engelsche suffragettes.
En in het algemeen zijn dus vanzelf die groepen sterker, die elk lidmaatschap
van een soortgelijke groep uitsluiten, zoo b.v. de godsdienstige.
Ten Zde is dit afhankelijk van het aantal leden, dat echter ontzaglijk sterke
schommelingen kan doormaken; want wat er tien geleoven en belijden, nemen
er spoedig honderd aan; en wat er honderd voor waar of nuttig houden, wordt
zonder onderzoek vaak het parool van duizenden en millioenen. Deze laatsten
evenwel moeten nu voortdurend bewerkt worden, of morgen aan den dag
komt er een andere leuze, die hen even haastig afvallig zal maken van de
eerste. En daarom hangt de kracht van het geheel ten 3de af van de vast~
heid der aaneensluiting. Zie IV. Als conclusie ten slotte: hoe krachtiger een
groep is en hoe meer propaganda ze maakt, des te meer kans heeft ze, de
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naburige groepen te veroveren en assimileerend in zich op te nemen. Zie I.
Vl. In alle groepen zijn er toch ook weer graden van vastheid en kracht. In de
drankbestrijding is er in het centrale deel bij de geheelonthouders natuurlijk
kracht in overvloed, maar bij de voorstanders van het matig gebruik, laat dit
dikwijls veel te wenschen. De politieke partijen hebben in kleine steden soms
veel meer vastheid dan in grootere, juist omdat het doel in het eerste geval
gemakkelijk aan praktische verbeteringen van algemeen bekende locale of
persoonlijke wantoestanden kan omschreven worden.
Wij moeten onze groepen dus onderscheiden: 1° in ZWAKKE ten onder~
gang gedoemdeen KRACHTIGE, tot wasdom voorbestemd; 2° in VASTE
met veel verkeer en weinig individueeleverschillen en LOSSE met sterke indi~
vidueele of kringetjes~verschillen en weinig verkeer.
In de groepen zelf onderscheiden wij verder: 1° een relatief krachtig en vast
CENTRUM; 2° een relatief zwakke en losse PERIPHERIE. En dit alles
geldt nu natuurlijk ook weer van de groeptalen.
VII. Een eigenaardige vorm van assimilatie openbaart zich bij sterke afwij~
king tusschen verdwijnende groepen en de overheerschende. Deze assimilatie
toch werkt niet direkt maar indirekt, door een bemiddelende tusschengroep.
't Is alsof zoo'n domineerende richting alle groepen, die min of meer op haar
gelijken, al zijn ze dan ook nóg zoo zeker ten doode opgeschreven, toch een
zeker aandeel geeft in haar aantrekkingskracht; zoodoende dat de verafgele~
gen kringen zidl eerst laten assimileeren door de tusschenliggende, om daarna
pas met deze te zamen in de wassende groote eenheid te worden opgenomen.
Een voorbeeld hiervan hebben wij in de aldoor groeiende groep der lenigers
van sociale nooden. De Oud~liberalen van de Manchesterschool werden niet
ineens socialist. Langzaam maar zeker trok ook hen de sociale bekommernis
aan. Ze werden Unie~liberalen. Ze zijn reeds voor algemeen stemrecht. Van
dezen gaan weer velen nog een stap verder naar de Vrijzinnig~democraten.
En er is misschien slechts een verschikking in het al te enge socialistisch par~
tij~verband meer noodig om deze twee laatste groepen in een groote linksche
sociale concentratie te vereenigen. Wij noemen dit geleidelijke aanpassing.
VIII. Een bizondere toepassing der sociologische uitschakeling op de verhou~
ding tusschen centrum en peripherie, is de zoogenaamde kerndeeling.Meestal
namelijk komen de sterke individueele afwijkingen juist het eerst of het sterkst
op in het centrum, in de kern der groep, en dat is trots de theoretische vast~
heid zeer begrijpelijk, omdat wij daar gewoonlijk de meest talentvolle indi~
viduen zullen aantreffen. Een gevolg van die sociologische uitschakeling is
nu, dat zich van lieverlede twee kernen beginnen te vormen en de heele groep,
hoewel voorloopig nog één geheel, zich toch langzamerhand in twee sferen
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van attractie verdeelt. Wat dan het verder lot zij, hangt weer van allerhande
bijomstandigheden af, vooral van de groote stroomingen der eeuw.
IX. Onze moderne groote steden nemen van sociologisch oogpunt bezien, een
heel bijzondere plaats in. Door het drukke dagelijksch verkeer te land en te
water liggen zij om zoo te spreken vlak naast elkaar, terwijl toch vaak een
gloeiende rivaliteit als b.v. tusschen Rotterdam en Amsterdam ze zoover mogelijk van elkaar verwijdert. Van den anderen kant staan ze bijna heelemaal
niet meer onder invloed van de omgeving, gelijk vroeger en ook thans nog
wel de kleine provinciestadjes. Verder dulden grootesteden eene verregaande
differenciatie. Daar vooral komen dan ook de kerndeelingen tot stand. De
stadswijken hebben geen beteekenis meer. Tram en fiets spotten met alle afstanden. De bewuste propaganda is er dan ook veel gemakkelijker en vruchtbaarder dan overal elders. Maar ook de contagion mentale kan er ontzettende
onheilen stichten. Kortom, 't is het moderne reclame-intense leven opgevoerd
tot de hoogste wel ietwat schrikverwekkende oppermacht.
X. Hoewel gelijk wij zagen, één individu dikwijls tot vele groepen kan
behooren, zal hij toch, in gewone omstandigheden, gegeven nu eenmaal de
beperktheid onzer psychische energie, slechts in ééne of hoogstens twee dier
groepen tot de leiders of het centrum, en in alle andere tot de peripherie of de
geleiden moeten gerekend worden. Hoe sterk hij is in elk der groepen, hangt
af 1o van den tijd dien hij al krachtdadig in die groep heeft doorgebracht, hoe
langer hoe dieper grijpt zoo' n groep in zijn zieleleven in; 2° van zijn belangstelling voor die groep; 3° van zijn invloed, maatschappelijke positie, zijn
talenten, zijn beminnelijkheid en innemendheid vooral.
Zien wij nu eens welke verschillende groeptalen er in Groot-Nederlandzooal
te onderscheiden vallen. Ze allemaal te bespreken of zelfs maar op te noemen,
is natuurlijk onmogelijk; even onmogelijk als het zou zijn alle grootere en kleinere min of meer samenhangende groepen van Nederlanders na te gaan. De
voornaamste groeptalen kunnen wij echter in drie reeksen verdeelen:
1°. De groepeeringen naar 't geographisch bijeenwonen: de LOCALE
TAALKRINGEN meest dialecten of tongvallen genaamd. 2°. De groepeeringen naar familie, sekse of leeftijd: die wij als FAMILIALE TAALKRINGEN zullen betitelen. 3°. De groepeeringen naar stand, staat, vak, godsdienst
of partij: die wij SOCIALE TAALKRINGEN willen noemen.
Wij zullen deze groepenreeksen achtereenvolgens behandelen, om zoo van
lieverlede opklimmend tot ingewikkelder sociologische structuren, eindelijk
met meer inzicht, dan tot nog toe pleegt te geschieden, de allermoeilijkste problemen onder te oogen te kunnen zien, waarvoor een moderne, algemeen beschaafde landstaal de nieuwe richting in de taalwetenschap heeft gesteld.
Indeding der groepen.
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e groeptalen naar 't geographischbijeenwonen noemen wij dialecten,
of nauwkeuriger: een Nederlandsch dialect is een groeptaal. niet
al te zeer afwijkend van het algemeene N ederlandsch, en als moedertaal gesproken door een Nederlandsche bevolking die op een scherper of vager omlijnd gedeelte van den aardbodem te zamen woont. Men ziet
aanstonds, waarom ik deze definitie zoo algemeen houd. Het Oost-Indisch
Nederlandsch moest er even goed ondervallen als het Brabantsch of Friesch.
Wijl echter de omstandigheden en groepformaties in beide gevallen toch zoozeer uiteenloopen, doen wij goed nu onmiddellijk te onderscheiden: tusschen
de aaneengesloten autochtone dialecten op Dietsehen bodem en de heterochtone Nederlandsche dialecten over de wereld verspreid.
Eer wij het dialect-begrip nader ontwikkelen, moet ik eerst in zake der autochtone dialecten voor een algemeen verspreide overdrijving waarschuwen.
Velen meen en toch, dat elk dialect een zóó op zich zelf staande groep is, dat
bij het oversteken der grens van het ééne taaleigen in het andere plotseling
alle taalverschijnselen veranderen. Dit is geheel en al onjuist. Elk taalverschijnsel. elke klankovergang, elk dialekt-woord, elke eigenaardige constructie of syntactische afwijking heeft zijn eigen grens. En de lijn die zulk een
grens aangeeft noemen we isoglosse. Welnu deze isoglossen loopen nu allergrilligst dooreen en bijna nooit vallen twee zulke lijnen in heel hun loop te
zamen- op de redenen hiervan kunnen wij pas later ingaan. Maar heel dikwijls
toch ook zien wij dat eenige heel voorname isoglossen over een groot deel
van hun baan ineenvloeien of dicht naast elkaar liggen of op eenigzins verderen afstand parallel verloopen. Een isoglossenkaart ziet er dus uit als een kantwerk. Her en der kruisen elkaar allerlei draden. Maar niettemin zijn er toch in
elk patroon eenige groote vlakken, waar geen of slechts een paar onbeteekenende dunne draadjes doorlocpen; verder zijn er vooral tegen den buitenkant
van het patroon verschillende banden gevormd door tien, twintig strengen
van draden en ten slotte loopen binnen die allermarkantste banden nog ietwat
zwakkere lijnen parallel. Welnu elk patroon is een dialekt, die open vakken
in de patronen vormen nu de centrale groep, de streek tusschen de parallelle
randen zijn de peripherie, eventueel overgangszones, de banden zijn de grenzen der groep: alhoewel toch iedereen ziet, dat vele draden recht van heteene
patroon in het andere loopen; en het heele kantwerk is één taalgebied.
Ik geef hierbij als voorbeeld eene kaart van het Roemeensche taalgebied, ontleend aan G. Weigand: Linguistischer Atlas des Dacorumänischen Sprachgebietes, Leipzig 1909, Nr. 65. Al de lijnen die op deze kaart voorkomen, zijn
isoglossen, en wel meer speciaal de grenzen van bepaalde klankovergangen.
Isoglossen.
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Rechtsbovenhebben wij dezeklankgrenzen ingestippelde,rechtsonderin onderbroken, en links in doorloopende lijnen geteekend. Iedereen ziet nu aanstonds,
dat, hoe kriskras al deze lijnen ook door elkaar woelen, er toch duidelijk drie
centrale open vakken zijn, door geen enkele lijn gekruist. Rechtsboven het
Moldavisch dialect,begrensddoor stippellijnen. Rechts~onder het Moenteensch
dialect, begrensd door onderbroken lijnen. Links~onder het Sanater dialect,
begrensd door doorloopende lijnen. Dat vele isoglossen een tijdlang samenJoopen om dan verderop elk hun eigen wegen te gaan, zien wij vooral duide~
lijk op de grenzen van het heele spraakgebied en op de onderlinge grens van
het Moldavisch en Moenteensch. Een streng van isoglossen op eenigen afstand
parallel loopend met de uiterste grenzen, vinden wij vooral duidelijk in het
Sanater dialectgebied maar ook in Moentenië, en zelfs, hoewel zwakker, in
Moldavië, waarvoor wij trouwens slechts vier isoglossen hebben opgenomen.
Ik geloof dat hiermee de slechts schematische waarde van elke dialectkaart met
scherpe grenzen en kleuren, voldoende is in het licht gesteld.
Maar wat er nu ook zij van onze gebrekkige kennis en het onvermijdelijk gevolg ervan: de onnauwkeurige afbeelding; dit soort groeptalen is niettemin,
vergeleken bij de andere soorten, van een bijzondere vastheid en kracht, wat
des te belangrijker is daar ze in de kleinere kringen toch weer zoo sterk gedifferencieerd zijn, en zoover van de algemeene landstaal afwijken.
1°. De locale groeptalen of dialecten zijn zeer vaste groepen. De inlijving in
deze groep begint reeds in de eerste levensjaren. De eerste taal, die het kind
van moeder leert, is dialect. Verder is het verkeer in dit dialect zoolang men in
hetzelfde dialect~gebied blijft wonen- en dat mogen we toch, van bijzondere
omstandigheden afgezien voor de meesten veronderstellen- niet slechts wekelijksch of dagelijksch maar halfuurlijksch of voortdurend. Verder wonen hier
krachtens de definitie álle leden nauw bijeen. Ten slotte voelt men zich in zoo' n
provincie dikwijls zóó solidair en is de liefde voor den geboortegrond en zijn
bewoners in engeren zin zóó sterk, dat er, ten onzent vooral, de breedevaderlandsliefde maar al te vaak in particularisme ontaardt.
Natuurlijk is eigenlijk het dialect van elk dorp weer iets verschillend. Maar
door de landerijen komen de bewoners van naburige dorpen toch dikwijls
dagelijks samen in aanraking. En zoo hangen al die dorpen weer als een klis
te zamen. Hier of daar komen evenwel verkeersgrenzen voor, tengevolge van
heuvels, moerassen, heiden of rivieren. Deze vallen dan ook gewoonlijk met
opvallend dialectverschil samen. Jammer genoeg is over dit soort grenzen ten
onzent nog zeer weinig opgeteekend. In den nieuweren tijd heeft het brug~,
spoor~ of tramwezen ook weer vele dezer grenzen opgeheven. En daarom
vloeien dan ook nu weer vele oude dialecten ineen.
2o. zijn deze dialecten als groepen ook bijzonder krachtig. Trouwens heel zelden
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slaagt iemand van buiten erin een nieuw dialect als kunsttaal met eenige vaar~
digheid aan te leeren. Verder is het getal van sprekers dat onze hoofddialekten
spreekt, merkwaardig groot, wanneer wij het b.v. met de soldatentaal of de
andere beroepstalen vergelijken; wat te meer gewicht in de schaall egt, omdat
hier dit getal aan slechts heellangzame wisseling onderhevig is. Ten slotte is,
van de grenszone afgezien, de heele groep hier overal even krachtig.
3°. De dialecten wijken soms heel ver van de algemeene taal af. Door eeuwen~
lange isoleering, binnen natuurlijke of kunstmatige grenzen van staatsbestuur
en kerkelijke indeeling, van elkander afgescheiden, zijn zij elk huns weegs ge~
gaan. Sommige dialecten trouwens zijn sinds den Germaansehen oertijd nooit
gelijk geweest. Het Friesch hoort in afkomst veel dichter bij het Engelsch dan
tot het Nederlandsch. 't Voornaamste is evenwel, dat de dialect~verschillen
zich niet als de overige groeptalen tot verschil in woordenschat of eenige gram~
matische en syntactische afwijkingen beperken, maar dat het heele klinker~
stelsel een ander is, en ook vele medeklinkers aanmerkelijk verschillen.
De hoofddialecten onzer taal zijn nu de volgende: I. DE AUTOCHTONE,
1 Het Friesch, 2 Het Saksisch, 3 Het Hollandsch~ Frankisch, 4 Het Brabantsch~
Frankisch, 5 Het Limburgsch~Frankisch; II. DE HETEROCHTONE,
6 Het Afrikaansch, 7 Het onlangs zoo goed als geheel uitgestorven Neger~
Hollandschder DeenscheAntillen. 8 Het West~Indisch. 9 HetNoord~Ameri~
kaansch, 10 Het Ceylonsch, 11 Het Oost~Indisch. De overige dialecten zijn
mengvormen uit de ineenvloeiïng van verschillende grenszones ontstaan,
en naderhand door het opkomen van eigen centrum of' tophouden van 't ver~
keer met de oude centra, weer min of meer zelfstandig ontwikkeld. Om 'tover~
zicht gemakkelijk te maken zullen wij ze telkens vernoemen onder het hoofd
van het dialect, dat er het voornaamste bestanddeel van uitmaakt. Dat zal
natuurlijk aanleiding geven tot eenige willekeur. Maar dan is de lezer bij deze
gewaarschuwd.
Om nu evenwel geen grootere verwachtingen te wekken, dan ik in staat of
van plan ben hier te vervullen, zij vooropgezet, dat dit boek in beginsel alleen
de contemporaine taalgeschiedenis behandelen wil. Daar de phonetische dia~
lectverschillen nu in de lage landen aan de zee, gedeeltelijk reeds voor één of
meer millenniën ontstaan zijn, vallen de oorzaken hiervan geheel en al buiten
ons bestek. Een sociaal~psychologische verklaring dier verschillen zou trou~
wens een afzonderlijk boekdeel vorderen; en juist omdat wij van plan zijn,
dit werk in later jaren te ondernemen, zullen wij ons hier des te minder laten
verleiden, er iets nieuws en voorharigs over te willen vaststellen. Bovendien,
ik vermeen, dat eerst dit Handboek met z'n contemporaine taalgeschiedenis,
den grondslag leggen moet voor deze latere bouwplannen.
Men zou echter op veel gronden kunnen staande houden, dat dan toch de tegen~
Indeeling der Nederlandsche dialecten.
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woordige klankevoluties in onze dialecten hier uitvoerig behandeld moeten
worden, en ik ben voor die beweegredenen niet ongevoelig geweest, en aan
deze taak werkelijk begonnen. Bij de uitvoering bleek echter, dat ook daarvoor wegens gebrek aan materiaal de tijd nog niet gekomen is. Ik moest mij
dus tot een paar der gewichtigste en onmisbaarste vraagstukken beperken:
1°. welken invloed de dialecten thans op onze algemeen beschaafde spreektaal. de boekentaal. en andere groeptalen uitoefenen, en 2°. welken invloed omgekeerd de twee eerstgenoemde algemeene talen uitoefenen op onze dialecten.
En ook deze beide kwesties zelfs kan ik niet volledig en nauwk;eurig oplossen,
maar slechts illustreeren door voorbeelden, en in min of meer vage omtrekken
belichten. Bovendien moet het eerste vraagstuk tot de behandeling der algemeene taal worden uitgesteld en hoort dus alleen het tweede tot dit hoofdstuk.
Wij zullen dus telkens trachten vast te stellen, hoe onze dialecten aldoor meer
onder den assimileerenden invloed der algemeene taal komen, en zoodoende
gaandeweg verkwijnen. En als merkwaardige bijzonderheid zullen wij hierbij
her en der kunnen constateeren, dat een tamelijk ver-afwijkend dialect zich
niet zoo maar aanstonds met de algemeen beschaafde taal schijnt te kunnen
vereenzelvigen, maar eerst de klanken overneemt van een naburig, overigens
niet krachtiger dialect, dat reeds meer op de algemeene taal gelijkt, en pas
daarna de algeheele aansluiting bij de landstaal gaat nastreven.
De beste methode om dit alles nauwkeurig vast te stellen zou zeker zijn: denzelfden tekst in dialect te laten vertalen door menschen van verschillende
standen en leeftijden. Hadden wij b.v. voor één dorp negen vertalingen van
de verloren-zoon-parabel: van drie kinderen, drie volwassen en drie oude
menschen, telkens één van den arbeiders-, één van den burger- en één van
den meer gegoeden stand, dan zouden wij daaraan als op een thermometer,
althans in doorsnee den voortgang der algemeene taal kunnen aflezen. Maar
voor den woordenschat en den zinbouw zou ook dàn het resultaat nog paover
zijn. Daartoe zouden weer negen reeksen van dagelijksche gesprekken en negen
woordenlijsten moeten aangelegd worden! Was dit klaar, dan wisten we van
één dorp voorloopig genoeg. Zoo zou en zal dan ook ooit, naar we hopen,
en liefst zoo spoedig mogelijk, en het gemakkelijkst door de dorpsonderwijzers,
ons heele taalgebied moeten doorvorsebt worden. Maar iedereen begrijpt, dat
dit geen taak is voor een Handboek. Toch wil dit hoofdstuk hiertoe op zijne
wijze iets bijdragen. Behalve een vergelijkende klanktabèl en eenige grammaticale eigenaardigheden die wij voor Noord-Nederland grootendeels aan Jan
te Winkels karakteristiek onzer dialecten in Gallée' s groot boek over het
Boerenhuis in Nederland ontleenen, geven wij namelijk van elk dialect een of
meer teksten uit het midden of het einde der 19de eeuw, zoo mogelijk beide.
Soms zal de taal van dien tekst dus nog wel thans door ouderen zóó gesproken
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worden. In andere gevallen geven onze teksten de taal van het reeds uitgestorven geslacht, wat toch natuurlijk ook de beoordeeling der drie tekstenreeksen der nog levende geslachten aanmerkelijk zal vergemakkelijken.
Ik besloot hiertoe te gereeder, omdat goede dialectteksten, hoeveel ook aan
de juistheid hunner klankvertolking moge ontbreken, toch altijd nog het beste,
het zuiverste en het volledigste materiaal zijn, dat wij krijgen kunnen. Dr. de
V ooys heeft er toch reeds terecht menigmaal op gewezen, dat onze vaderlandsche dialectstudie, vooral in de laatste twintig jaren veel te eenzijdig in
het teeken der klankleer en der lexicologie heeft gestaan. Het idioom, de
constructie en zinbouw kwamen jammerlijk op den achtergrond. Een tekst geeft
van dat alles tezamen een onmiddellijken en daarom onvervalschten indruk.
Nu kwam echter de vraag, hoe ik die teksten zou spellen, of ik ze namelijk van
verre of van nabij phonetisch zou transscribeeren. Afgezien nu nog van de
ontzaglijke moeite die het mij zou gekost hebben, zulke teksten machtig te
worden, zag ik er vooral hierom vanaf, een quasi-nauwkeurige phonetische
transscriptie te beproeven, wijl ik door de ervaring geleerd heb, dat zoo goed
als niemand, ook zelfs niet de meest geschoolde phoneticus in staat is, zich al
de klanken die in een taalgebied als het onze voorkomen, persoonlijk eigen te
maken. Oók al zouden zich dus misschien tien of twintig onder mijne lezers
de moeite getroosten een phonetisch letterschrift van vijftig teekens met nog
telkens wisselende puntjes, hoedjes en streepjes van buiten te leeren, zij zouden
er nóg niet in slagen den tekst ook maar bij benadering juist te accentueeren
en uit te spreken. Het is mijn doel, aan zooveel studeerende Nederlanders als
het mij mogelijk is, een idee te geven van hunne taal, en dus eerst van onze
dialecten. Welnu dat gaat het best volgens de ouderwetsche manier: door
onze gewone spelling te gebruiken, en die telkens naar den eisch der omstandigheden te wijzigen, zoover het nu eenmaal onvermijdelijk moet. Daar ik, dank
zij de nieuwe auteurswet, die voor het onderwijs al het beste beschikbaar stelt,
mijn meeste teksten aan anderen ontleen, is hierin natuurlijk een strenge consequentie onmogelijk geweest. Toch heb ik systematisch getracht, voor mijn
doel ál te ingewikkelde transscripties te vereenvoudigen, en al te oppervlakkige vereenvoudigingen door 't invoeren van nieuwe onderscheidingen op een
gemiddeld peil te brengen van phonetische nauwkeurigheid. Maar verreweg
de meeste liet ik toch natuurlijk in hun oorspronkelijke spelling.
Wat ik hier van de toekomst hoop, en zelf later van plan ben te ondernemen,
is niet een verfijning van het phonetisch schrift, maar het algemeen gebruik
van den grammophoon. Ook in ons land moeten, nóg volkomener als reeds in
Duitschland en Frankrijk geschiedde, van lieverlede al onze dialecten, in standen en leeftijden gestratificeerd, op den grammophoon worden vastgelegd.
En ik ga nu reeds met het denkbeeld om, eenige stukken van het tweede deel
2
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dat over de klank~ en accentleer, en van het vierde deel, dat over zinbouw
en stijl zal handelen, met grammophoonplaten te illustreeren. Een eventueele
latere editie van dit eerste deel zal· misschien door een onvermijdelijk annex
van een vijftigtal grammophoonplaten worden begeleid.
Behalve deze teksten, de klanktabèl en eenige gegevens over het doordringen
der algeroeene taal, geef ik bij de meeste dialecten nog eenige schijnbaar wil~
lekeurig gekozen feiten, die mij evenwel in het verder verloop van dit werk
op verschillende wijzen zullen te stade komen. - Daartoe reken ik op de eerste
plaats een korte karakterschets van de dialect~sprekers, die alweer vaak ge~
neeg, tamelijk poever moest uitvallen. Verder meestal een nóg kleiner over~
zicht over de voornaamste sociologische groepen in elk dialectgebied; en soms
eindelijk een opvallende eigenaardigheid van mimiek of mondstand, die mis~
schien met de dialectklanken in eenig nader verband zou kunnen staan.
Veel nieuwe opvallende resultaten zullen deze dialecthoofdstukken dus niet
aanbrengen. 't Is een sobere bijeenzetting van bijna algemeen bekende feiten,
maar tevens de noodzakelijke grondslag voor mijn verder betoog; zij geven
een eersten kijk op de rijke veelkleurigheid onzer moedertaal.
Het nieuwste is misschien nog mijn dialectkaart, die op menig punt van Jan
te Winkels omgrenzingen afwijkt. De Zuid~Nederlandsche en Limburgsche
indeelingen dank ik hoofdzakelijk aan het rijke, maar niet altijd vertrouwbare
ongepubliceerde dialectmateriaal, door wijlen Prof. P. Willems te Leuven
verzameld, en mij welwillend door de Koninklijke Vlaamsche Academie ten
gebruike afgestaan. Men lette er evenwel op, dat Willems' indeeling eene
voorloopige was, en dat zijn werk, waarvan hij als eindresultaat, juist de defi~
nitieve vaststelling der. dialectgrenzen in het oude Frankische gebied ver~
wachtte, jammer genoeg nooit is afgekomen. De opvallendste bijzonderheden
in de grenzen der Noord~Nederlandsche dialecten ontleen ik aan Winkier en
van Wijk (Tijdschr. Mij, DL 30~ 161 vlgd.). Ik geloof dat de vergeten Flevische
groep van den eerste, en de nieuwe Hollandsch~Frankische groep van den
laatste, zich in wetenschappelijke waarschijnlijkheid gerust met de overige
dialectomgrenzingen kunnen meten, maar toch laat ik de verantwoordelijk~
heid voor deze beide conclusiën voorloopig nog aan de ontdekkers. Ik neem
ze over wijl ze mij goed lijken maar tracht niet ze te bewijzen.
J. Firmenrich: Germaniens V ölkerstimmen, Band 111, Berlin 1854, blz. 641 ~797.
J. Winkier: Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon, 2 dln. Den Haag
1874. J. en L. Leopold: Van de Schelde tot de Weichsel, 3dln, Groningen,1882.
H. Jellinghaus: Die niederländischen Volksmundarten, Norden~Leipzig 1892.
Jan te Winkel: De Noord~Nederlandsche tongvallen. Atlas van taalkaarten
met tekst, Leiden 1899, onvoltooid, en de reeds genoemde bijlage in Gallée:
Het boerenhuis in Nederland en zijn bewoners, Utrecht 1908 blz. 108 vlgd.
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I

n de vroege middeleeuwen woonden de Friezen aan onze kusten van den
Dollar tot minstens bij Scheveningen toe, de Zuiderzee~kusten grooten~
deels ingesloten. Thans leeft de Friesche bevolking alleen nog tamelijk
onvermengd in de provincie Friesland, op Schiermonnikoog en de beide
uiteinden van Terschelling. Wij onderscheiden in dit Nederlandsche Friesch:
1°. het Landfriesch, a. het Klaikersch; b. het Waldjersch; c. het Zuidhoeksch.
Ph. van Blom: Beknopte Friesche spraakkunst, Joure 1889. Waling OijkstraBuitenrust Hettema: Friesch Woordenboek, Leeuwarden 1896~ 19 . . . Th.
Siebs : Geschichte der friesischen Sprache2, Strassburg 1901. P. Kloosterman:
Het vocalisme der beklemtoonde lettergrepen van den Metslawierschen
tongval, Groningen 1907.
2°. het Stadfriesch van Leeuwarden, Dokkum, Franeker, Harlingen, Sneek,
en Bolsward, met onderling slechts eenige onbeteekenende verschillen.
3°. het N oordfriesch taaleigen van Schiermonnikoog, met Oost~ en WestTerschelling, die alle drie weer hun eigen afwijkingen hebben.
4°. het Zuidfriesch te Hindeloopen, dat nog een oudere periode vertegenwoordigt. Men zie voor Noord- en Zuidfriesch het werk van Siebs.
5°. het Westfriesch, dat in Noord-Holland nog langen tijd stand hield, tot het
hoelanger hoe meer met Hollandsche elementen vermengd werd, en in Kennemerland en Waterland weer overgangsdialecten ontstonden. G. J. Boekenoogen: De Zaansche Volkstaal, Leiden 1896. J. Bouman: De Volkstaal in
Noord-Holland, Purmerend 1871. J. de Vries: Westfriesche Woorden,
Niedorp 1910. Amsterdam ontwikkelde weer een eigen dialect.
6°. Het eigenaardige Strandhollandsch van Zandvoort tot Scheveningen.
7°. hetFlevischop Vlieland, Urk, te Enkhuizen, VollenhoveeninhetOosten van
Gooiland. K. Koffman: Urker Taaleigen. Taal- en Letterbode VI 24, 220 vlgd.
Hieronder zullen wij nu nog zien dat ook een groot deel van het Saksisch, en
het heele Hollandsch-Frankische dialect-gebied tot in West Vlaanderen toe,
allerduidelijkst sporen van Friesche bijmenging vertoonen, die zich deels door
de groote Friesche invasies, deels door de inperking van het Friesche gebied
tijdens de middeleeuwen heel gemakkelijk laten verklaren. Hieruit beseft men
reeds hoe diep en breed de wortelen der Nederlandsche natie in Friesehen
bodem hechten. En als wij daarbij in het oog houden, dat de oude Friezen geen
Nederduitsehers waren, maar met de Angelen van Sleeswijk-Holstein en later
de Angel-Saksen eene zelfstandige W est-Germaansche groep vormden, ziet
men hieruit opnieuw, dat wij niet zoo maar toevallig een eigengeaarde middelevenredige vormen· tusschen Duitschland en Engeland.
Al is hetspreekwoord .,FRISIA NON CANTAT" zekernietzonder grondIndeeling.
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de Friezen zijn te heftig reëel voor 't muzikaal-zwevend kunstgenot - toch
heeft het Landfriesch een rijke eigen inheemsche literatuur ontwikkeld, die
er zijn mag, van Gijshert Japiks den Friesehen Vondel, over de gebroeders
Halbertsma, Tjeerd Ritske' s V elstra, den Friesehen Poot met Rein Posthumus,
die eenige werken van Shakespeare in het Friesch vertaalde, Waling Dijkstra,
den Friesehen Fritz Reuter en vele anderen tot Traelstra toe. De ontwikkeling
dezer algemeen-Friesche letterkunde heeft echter de eigenaardigheden der verschillende dialecten grootendeels doen verloren gaan. Het verschil tusschen de
tongvallen der Waldjers, die in 'tOosten bij Dokkum op zand- en veengronden, en der Klaikers, die in hetWesten den kleigrond bebouwen, is zoodoende
bijna geheel uitgewischt. Ook in de Dongeradeelen en in de Bierummen van
Barradeel hoort men nog slechts sporen van vroegere afwijkingen. Meer is
nog van het zoogenaamde "Zuidhoeksch'' in Workum, Stavoren, Makkum
gespaard gebleven, terwijl de conservatieve Hindeloopers nog een alleszins
trouw beeld van hun oud wezen in woning, kleeding en taal hebben bewaard.
Het Friesche volkskarakter toont zich in de geschiedenis zeer duidelijk. Koppig, hardnekkig, ja halsstarrig hielden ze vast aan 't heidendom met hun koning Radboud, opbruisend en heftig waren de Dokkumers, die Bonifacius tot
martelaar maakten. Vastgegroeide systeemmenschen waren ze weer met hun
gehechtheid aan de voorvaderlijke inzettingen in de latere middeleeuwen met
hun eigen wetten en prat op hun voorrechten met hun quasi-charter van Karel
den Grooten. En nog heden ten dage is de Friesche onbuigzame, ietwat eigenzinnige, koppige karakterkracht ten spreekwoord. Op het gelaat van den Fries
vindt men, zoolang hij tenminste niet vurig wordt, weinig teekenen van wat er
omgaat in zijn ziel. Zelfs zijn woord is gesloten, hij geeft noch door accent,
noch door pauze zijn diepste gevoelens bloot. Overigens is hij nadenkend en
breed, zijn ja is altijd overwogen, en het neen- waarvoor hij niet zoo bang is
als deGenestet-is hem een beredeneerde afwijzing, al geeft hij er ook zijne
redenen niet bij. Kortom persevereerende, actieve, emotioneele naturen.
Als bijzonder krachtige sociologische groepen moeten onder de plattelandsFriezen genoemd worden: 1ode veeboeren, 2° de rivier- en meervisschers. Een
paar kleine bijgroepjes vormen nog de arbeiders der zuivel- en der olie-industrie.
De Noord-Hollanders hebben het oude Friezen-karakter bewaard in hun
sobere, soms ietwat geborneerde wilskracht, hun strengheid en houvast, hun onbewogen strak gezicht. Mendenke b.v. slechts aan de "Streek" tusschenHoorn
en Enhuizen met de stugge en onbuigzame nazaten der West-Friezen, die
Koning Willem doodsloegen en het onrecht, hunne Katholieke vaderen door
Sonoy aangedaan, in het begin der 19de eeuw nog niet hadden vergeten, en
in hunne binnenvertrekken met even weinig gelatenheid ophaalden van de
wreedheden der Geuzen als de openbare schoolmeesters dit uithoofde van hun
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ambt over Alva's gruwelen deden. Voor de Noord~Hollanders geldt in heel
bijzondere mate wat gewoonlijk heel ons volk verweten wordt: Elke nieuwig~
heid begint met belachelijk te zijn. Daarna wordt ze een tijd geïgnoreerd en
noode geduld. Eindelijk neemt iedereen ze over, en dat in des te sneller tempo,
naarmate de twee vorige stagnatie~periodes langer geduurd hebben.
Ook de sociologische groepeering is hier op het platteland nog dezelfde als in
Friesland. Veeboeren en visschers zijn verreweg de belangrijkste groepen.
Bijgroepen zijn hier de cacao~ en de olie~industrie elk met hun eigen arbeiders.
Voor de volgende tabèl dient te worden in het oog gehouden: 1o. dat de niet
ingevulde woorden, öf met het hoofddialect öf met de algemeene landstaal
overeenstemmen, öf zelfs .tegelijk in beide vormen bij verschillende lagen der
maatschappij in zwang zijn; 2°. dat, waar ik van te Winkels opgaven afwijk,
niet aanstonds aan een drukfout behoeft gedacht te worden; 3°. dat ik de
quantiteitsverschillen der oe en ie bijna nooit heb opgegeven, omdat een halve
nauwkeurigheid hier mijns inziens meer zou schaden dan baten.
Algemeen
Nederlandsch.

Landfriesch.

Stadfriesch.

IHinloopensch.

Schiermonnikoogsch.

schaap

skieëp

skrep

skeep

schieëp

staan
jaar
mijn

strean
jieër
mi en

staan
jaar
mien

staan
jeer, jier

strein
jier

rijk
wijf
blijven
vrijer

voet
boek

riek
riek
wief
bljoowe
blieve
frejj er, fri j~
jer, friejer
wèj, wi~j,
wij
wie
foeët
boek

broer
groen

broeër
grieën

broer

huis

hoes

huus

zuigen
druif, duif
zuur

soege
druuf
soeër

suuge

wij

--

suur

-

wief

--

fooët

-

broer•
green
.I huus

-

daif

-

wief
blieoeën

skee(j)p.
skrep,
schrep
staan, stren
jeer, jaar
main, eilan~
den: mien
raik, eil. rik
wijf

--

wie
fuuet
buuek

Str. vout

bruuer
grieën

broer
groen,
groun
höäs, hois,
huis,
eil. huus

huus

-

I

Noord-en
StrandHollandsch.

suuge

sieoer

druif

-

I UrkFlevisch
en Gooi.
schaap
schrep
stoan, stren
joar
main
meen
rik, raik
weef, wijf

-

vrijer
wij

voet, vooöt
boek,
booök
breur
gruun,
greun
uis, uus

---

Friesche klanktabèl.
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Algemeen
Nederlandsch.

Landfriesch.

huren
bruid
deel(en)
bleek
steen
geit
dood
oog
hooren

hieëre
breid
deel
bleek
stieën
geit
deea(d)
eeag
heeare

gelooven
lief
bier
tuigen,
kuiken
duur, vuur

ljoowe
ljeeaf, leejëf
bieër
tuuge

I

Stadfriesch.

I
stien

bruud
deel

steen

stieën

dä
aig
he ere

daid
reig
heere

---

lref
breër

hoore

-

--

ding, ring
lid
vogel

ding, ring
lid
foegel

volk
goud

folk
göood
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Priesche klanktabèl.

kien, wien

-folk

-

bruud
deel

--

wien

-

Schiermonnikoogsch.

---

djoeër,
fjoeër
sturen
stjoere
daegen
dagen
dagen
graven
grawe
haan
hoanne
dansen
daosje
hand
aan,haon han
ik zal
ik sel. sal
baard, hard büd, hüd
had
oud
aa(l)d, aoëd
öd
kalf
keeal
leven,
lewe
geven
recht en
rjoecht in
slecht
sljoecht
hart
hat
hat
hemel
himel
hemel
kind, wind

IHinloopensch.

-

-

-

-

-

jreif
bjreir

-

juur, fjuur

fieër

Istiere

st jure
dagen

-

dreg en
graiwe
höänne

hoane

haand
iik sol
biëd, had
aa(l)d

haaun
ik sil
bres, bres
aaud

kaal
libje

kalf
liwje

roeebt in
sloecht
hret
himel

joeebt in
sjoecht
hrets
himel.
hemel

-

wiend
(met d)
dieng, rieng

-

-

Noord- en
StrandHollandsch.

Flevisch
Urk en Gooi.

-

--

broid
deile
bliek, blaaik
stien
gait, göit
döad
öag
ho re,
hoare
looave

---

foegel

fieoel

foelk
goeld

folk
greood

--

kuike
dier

sture
stiere
dage, drege dage
grave
haan, bren
dangse
laand,langd
ik sel
baaerd
oud
oud
Katw. aud
kalf

--

---

--

dielen
bliëk
stiën, steen
gait
dood,döad
oog.öag
oare,
eure
eloave

hart
hemel

--

gieëve
slecht
emel

-

keend, kijnd
kind,
eil. kijnd
ring
ding

-

--

veugel,
feugel
vollik, folk
goud,
goud
Katw. gaud

Algemeen I
Nederlandsch. Landfriesch.

Stadfriesch.

---skrive

veulen
rug, put
tong
honger
hond
hondje
gracht,
zacht
lucht, klucht
schrijven
schoen

faole
rêag, pêat
reg, pet
ton ge
hoenger
houn, hoen
hoendsje
graeft, graft

wasschen
tusschen
visch,
musch
os
dorst, kort
donder
danken
dienst
dik
tien

Hinloopensch.

Schiermonnikoogsch.

--

I feule _

--

hoenger
ho end

--

wreske

waskje

fisk

fisk

karnen
kerk
maken
achten
liggen
boven
met
na( ar)
niet

maeitsje
achtsje
lizze
hoppe
mei, mai
nei, nai
nret

maikje

-

-----niet

-

kot
tonger
tank je
trenst
tren

-

srenje
srerke

lizze
hoppe
mei
nei
naat

--

(h)ond

woskje
tusk,tosk
fisk
fis
mosk
mosk
okse, oekse
doost
kot
tong er
tank je
tsjrenst
tsjok, tsjoek
tjieën,
tsieën
tsjrenje
tsjrerke

-

-

-

huunger
bieoen

schuuen

skoen

Flevisch
UrkenGooi.

reg, pet
tong

loeft
skrskooën

lóft.
skrjoowe,
skoeën

I

Noord-en
StrandHollandsch.

oekse
koets

-

bitank je
tjeeneste

-

litsen
mooi
nooi
nret

-

---

graft, saft

kluft, kroft
srik, skraive
skoen
schoen,
schooön
tuske,
twiske
vis
musk

-

-

-

dort, kort

kort

danken
dienst
dik

tjoek

tjieën

tjrenje
tjor(e)k,
tjurk
mreitje

onger
oend

kerk

--

mit
nee
niet, iet

-

----

leeze

--

nao,nee
nijt

Merkwaardig voor de medeklinkers zijn nog in het Landfriesch: gisteren:
juuster, geld: jild, drenken: drinze. De oude th is verder tusschen klinkers
gesyncopeerd -- zie broeder -- maar de oude d heeft zich ook daar gehand~
haafd. De g is in het begin der woorden meest een echte ploffer, maar in
alle andere gevallen juist als in het Nederlandsch. Het Zuid- en Oost-Friesch
daarentegen hebben ook in het begin der woorden bijna altijd den glijder. Het
voornaamwoord van den 2den pers. enk. is doe en joe, meervoud : jimme.
Landfriesch.
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De drie meervoudige persoonsuitgangen van het werkwoord gaan alle uit op
stomme ~e. Het verleden deelwoord mist het voorvoegsel ge~. Behalve de ge~
wone verkleiningsuitgangen ke en je, komt vooral ook ~tsje voor, dàt uit ~tje
ontstaan is.
V oor de volgende Landfriesch~ teksten wijs ik uitdrukkelijk op het archaïsche
van de spelling, die, gelijk ieder bij vergelijking met de bovenstaande klank~
tabèl zien zal, tamelijk ver van de thans gesproken taal afwijkt.
Om het den lezer gemakkelijk te maken geef ik voorop een paar eenvoudige
fabels met woordelijke vertaling vanG. Colmjon, uit Leopold: Van de Schelde
tot de W eichsel.
:-:

FABELS UIT DE BEESTENWERELD.

In föx hie sin oan brette kastanjes, en om 't
pûs der ek danich fen hälde, scoene se mei
mankaar dele. - Pûs scoe. se wol mei syn
poatsjes ut it fjûr helje. Ik ha forgetten to
sizzen, dat it in ingelsce föx en in höllänsk
pûske wier:- Earst gyng it göed mei in stikmannich, mar einling barnde pûs syn paatjes.
Nou friet de föx de kastanjes op, en pûs koe
sjeän ho er hwet to biten kriege.

Een vos had zin aan gebraden kastanjes, en
omdat poes er ook zeer van hield, zouden ze
met elkaar deelen. - Poes zou ze wel met
zijn pootjes uit het vuur halen. Ik heb vergeten te zeggen, dat het een engelsche vos
en een hollandsch poesje was. Eerst ging het
goed met eenige, maar eindelijk brandde
poes zijn pootjes. Nu vrat de vos de kastanjes op, en poes kon zien hoe hij wat te eten
kreeg.
Les: Als anderen zin aan gebraden kastanjes
hebben, moet men er niet te haastig bij zijn.
om ze uit het vuur te halen; men kan zich
er gauw mee branden.
Een raaf zat boven in den boom, druk te
werk met een lekker stukje kaas op te pluizen. Daar komt een vos aan, en zoo gauw
hij den zwarte in 'toog krijgt, gaat hij deftig
op den aars zitten en begint te redeneeren
over staatsburgerschap, gelijkheid voor de
wet en gelijke rechten voor iedereen, en al
zulke mooie dingen meer. De raaf luisterde
alsof hem lauw water in de ooren gegoten
werd, en liet het stuk kaas vallen, den vos op
den neus. Reintje pakte het en liep als een
bliksem er mee weg.
Les: Als anderen van mooie dingen kouten,
dan moet men vooral (en believen) zijn kaas
goed vast houden.

FABELS UT DE BISTEWRÀLD.
u, û, û

= oe. y, ii = ie.

Lexurn: As oaren sin oan brette kastanjes
habbe, moät me der net to hastich by wêze,
om se ut it fjûr to heljen; me kin yen der gau
mei barne.
In roek siet böppe yn 'e beam, drök to wirk
mei in swiet stikje tsiis op to pluesjen. Dêr
komt in föx oan, en sa gau er de swarteyn 't
each kriget, giët er deftich op 't gat sitten en
bigjint to reedsjen öer steatsboärgerskip, allykheid foär de wet en allike rjuchten for
eist en ien, en al sökke moaije dingen mear.
De roek harke as him lij wetter yn 'e earen
getten waerd, en liet it stik tsiis falie, de föx
op 'e noas. Reintsje pakte it en rûn as in blits
der mei foärt.
Lexurn: As oaren fen moaije dingen kältsje,
den moät me foäral en biljeaven 1) syn tsiis
göed fêst hälde.

I) Foäral en biljeaven, versterking van vooral. De vader zal b.v. tegen zijn zoon zeggen, dat hij 'teen
of ander toch vooral niet moet vergeten. Dan voegt de moeder eraan toe : j a, f o ä ra I en bi Ij e ave n.
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DEALDE FRlEZEN. Uit Broarren Halbertsma: Rymen ind Teltsjes. :~:
Frysk bloed, tjoch op! Wol nou'ris broeze
lnd bonsje tbroch myn'ieren om. (ind siede,
Flean op! Ik sjongit breste län fenn' ierde:
It Frysce län fol ear ind rom.
~link den, in dawerje fier yn it roun
Dyn älde eare, o Frysce groun.
Ompolske fen it heage sälte wetter,
Forthroppe op ien terp oaf stins,
Hien 'd'älde Friezen yn de wräld net better.
Hjar län ind frydom wier hjar winsk.
Klink den, ind dawerje fier yn it roun
Dyn älde eare, o Frysce groun.
Frjemd fen it jok fen frjemde hearen,
Faek earm, mar dochs sterkind fry,
Hoe de älde Fries stänfrest by syn menearen.
Hy wier ien Fries, ien Fries stoar hy.
Klink den, ind dawerje fier yn it roun
Dyn älde eare, o Frysce groun.
Tbroch waer ind wyn, tsjin need ind dea to
Mei' t gleaune swird yn d'îs' ren hän, (striden.
Wier wille yn dy fromme tîden,
ca. 1850.

.~.

Wier 't foár de frydom fen hjar län.
Klink den, ind dawerje fier yn it roun
Dyn älde eare, o Frysce groun.
Fen buwchjen frjemd, ind fy fen ljeawe wir~
Wier rjocht ind sljocht hjar her tind sin. (den,
Hja beane om neat, mar mei de bleate swirden
Soen's' alle thwang ind oerlrest jin.
Klink den, ind dawerje fier yn it roun
Dyn älde eare, o Frysce groun.
Sa faek tbroch stoárm yn djippe sé beditsen,
Oerälde ljeawe Frysce groun,
W aerd noait dy taye bän forbritsen,
Dy Friezen oan hjar län forbuwn.
Klink den, ind dawerje fier yn it roun
Dyn älde eare, o Frysce groun.
Throchloftich folk fen dizze älde namme,
W res jimmer op dy älders great.
Bijou îwich fen dy grize heage stamme
Ien grien, ien kreftich doerjend leat.
Klink den, ind dawerje fier yn 't roun
Dyn älde eare, o Frysce groun.
E. Halbertsma.

REIDSANG. Vertaling van Jan Jelles Hoff, ontleend aan Guido Gezelleen de Friezen.
Dietsche Warande en Belfort 1900. .~. .~. .~. :~: :~: .~. :~: :~: :~: .~. .~. .~.
0 I 't ruischen van het ranke riet!
0 wist ik toch uw droevig lied!
Wanneer de wind voorbij u voert
En buigend uwe halmen roert:
Gij buigt, ootmoedig nijgend, neêr,
Staat 'op en buigt ootmoedig weêr,
En zingt al buigen 't droevig lied
Dat ik beminne, o ranke riet !

0! 't rûzjen fen it roaikjend reid!
0 wist ik hwet dyn liet my seit!
En fielde ik hwet myn moed bitiist
As 't troch dyn plommen bûgt en riist!
Dou bûgste as 't sêfte wyntsje komt
En streakjend glydt troch 't glêdde plomt',
En hûgjend sjongste in liet, myn reid I
Fen swiete, oerswiete sillichheit!

0 I 't ruischen van het ranke riet!
Hoe dikwijls, dikwijls zat ik niet
Nabij den stillen waterboord
Alleen en van geen mensch gestoord,
En lonkte 't rimplend water na
En sloeg uwe zwakke stafjes ga,
En luisterde op het lieve lied,
Dat gij mij zongt, o ruischend riet!

0 't rûzjen fen it roaikjend reid!
Ho jamk bin 'k yn myn ienlikheit
N ei 't reid~omränne poelke gien
En hab oan wetter~iggen stien:
En löke aloan oer 't krûzjend wiet
En harke aloan nei 't rûzjend liet,
Detstou my reauntest', roaikjend reid!
Fen swiete, oerswiete sillichheit!
teksten.
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0! 't ruischen van het ranke riet!
Hoe menig mensch aanschouwt u niet
En hoort u zingend' harmonij,
Doch luistert niet en gaat voorbij!
Voorbij al waar hem 't herte jaagt,
Voorbij waar klinkend goud hem plaagt;
Maar uw geluid verstaat hij niet,
0 mijn beminde ruischend riet!

0! 't rûzjen fen it roaikjend reid!
Ho mannich minske fljucht en jeit
En sjucht dyn plommen bûgjend gean,
Mar harket net en bliuwt net stean:
Mar giet- dêr 't wylde hert him driuwt
En 't falske skyn~lok noegjend wiuwt,
En och! forstiet it net, myn reid!
Dyn liet fen ljeafde en sillichheit!

Nogtans, o ruischend ranke riet,
Mijn ziel misacht uw tale niet!
God schiep den stroom, God schiep uw stam,
God zeide: ,.waait! ... " en 't windje kwam
En 't windje woei en wabberde om
Uw stam, dieopen neder klom!
God luisterde ... en uw droevig lied
Behaagde God, o ruischend riet!

Lykwol. o rûzjend roaikjend reid!
God wit hwet yn dyn reauntsjen leit!
Godskoepit poelke-en 't leaf~reid mei,
Godskoepit sêfte wyntsje en sei:
(die 't
.. Gean! roaikje 't plomt'! _ .. en 't wyntsje
En bloes, en joech dy 't ljeaflik liet.
God harke, - en 't hage Him, myn reid!
Dyn liet fen swiete sillichheit!

0 neen toch, ranke ruischend riet,
Mijn ziel misacht uw tale niet:
Mijn ziel. die van den zeiven God
't Gevoel ontving, op zijn gebod,
't Gevoel dat uw geruisch verstaat
Wanneer ge op en neder gaat:
0 neen, o neen toch, ranke riet,
Mijn ziel misacht uw tale niet!

Ei siker, rûzjend, roaikjend reid!
Myn siel. fielt hwet dyn sprake seit!
Myn siel. dy fen dy selde Hear
Syn fieling hat, ....- myn harkjend ear,
Myn moed, myn hymjend hert' forstiet
Hwet bûgjend troch dyn plommen giet!
Ei siker, siker ! rûzjend reid!
Myn siel' fielt hwet dyn sprake seit!

0! 't ruischen van het ranke riet
Weêrgalme in mijn droevig lied,
En klagend kome 't voor uw voet,
Gij, die ons beiden leven doet!
0 Gij, die zelf de kranke taal
Bemint van eenen rieten staal,
Verwerp toch ook mijn klachte niet,
Ik! arme, kranke, klagend riet!

0! 't rûzjen fen it roaikjend reid
Scil tril je yn hwet myn herte seit,
En kleije en geije yn bea en tank,
En rölje en wälje troch de klank
Fen 't liet oan Dy, derst' de eagen sloechst,
Op 't kliene reid, en 't sangen joechst'!
0 hark den Heare! hwet it seit,
Myn liet fen 't rûzjend, reauntsjend reid!

Guido Gezelle.

Jan Jelles Hoff.

In de laatste twee eeuwen is nu verder in de Friesche steden, vooral Leeuwar~
den, Bolsward, Dokkum, Franeker, Sneek, Harlingen, te Midsland op Ter~
schelling en op het heele eiland Ameland- waar in 1786 nog echt Landfriesch
gesproken werd- een nieuw mengsel opgekomen van 't Landfriesch met het
Algemeen Nederlandsch: het zoogenaamde Stadfriesch. Om z'n gebrek aan
sociologische vastheid biedt dit idioom echter weinig weerstand aan den steeds
voortdringenden invloed van school, bestuur en beambtenwereld, die natuur~
lijk krachtig de algemeenelandstaal opdringen. Zoo werden in 1830 b.v. uit~
drukkingen als: .,ik wudde soo kel, ik fiel op 'e knibbels del" nog algemeen
gebruikt; nu zegt men daarvoor: .,ik wudde soo ferskrikt, ik fiel op 'e knieën
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Landfriesch.

neer". Zoo moeten ook de oude afleidingen op ~ens, als skrielens, roodens,
grootens voor skrielheid, roodheid, grootheid zwichten.
Van het Friesch heeft deze taal onder andere bewaard de uitspraak bien, tien
voor been en steen, van breg en pet voor brug en put, de oude scherpe uit~
spraak fen s van v en z aan het begin der woorden, de oude sk voor onze
tegenwoordige sch, het ontbreken van het voorvoegsel der verleden deel~
woorden en de omgekeerde volgorde van twee onbepaalde wijzen, b.v. in
Sneek: "Dou hàt dat wellaten kannen". Je hadtdatwelkunnenlaten, ,,'kHàt
er nog lang zitten moeten". Ik had er nog lang moeten zitten, enz.
Welnu, het beste bewijs dat het Noord~ en het Strand~Hollandsch wel dege~
lijk voor een tamelijk late vernederlandsehing van echt~Friesche dialecten
moeten gehouden worden, is wel het feit, dat ze in al deze punten met het
Stadfriesch ten volle overeenstemmen, om van de vele echt~Friesche eigen~
namen en woorden nog maar te zwijgen. Zelfs inWaterland werd nog in 1600
vaak Friesch gesproken, gelijk uit Roemer Visschers Sinnepoppen 158: "Hij
leut, die 't leut, ick en leut naet'' (leut naet =geloof 't niet) duidelijk blijkt. In
dien zelfden tijd verhaalt Valeoaeh's "Chronycke'' van Schagen, Barsinger~
horn, Kolhorn, Valkkoog en andere aan de Zijpe grenzende dorpen:
"DAT NOCH HUYDENS DAECHS ALSOO WERT GHESPROKEN
HALF VRIES, HALF ENGHELS BIJ WOORDEN GHEBROKEN".

Het Zuiden van Kennemerland is reeds in vele punten aan 't Hollandsch gelijk
geworden, maar het Noorden, d. i. Bergen, Schoorl, Petten en andere dorpen
in den omtrek van Alkmaar hebben meer Friesch bewaard. Nog ouderwetseher
is het dialect van de Zaanstreek - waarin Assendelft om z'n vroegere geïso~
leerdheid weer een aparte plaats inneemt - en Waterland. G. Boekenoogen
constateerde dan ook, dat het Amsterdamsch der 17de eeuw, zooals het ons
uit de kluchten van Bredero bekend is, in vele opzichten met het tegenwoor~
dig dialect benoorden het Y overeenkomt. Het eiland Marken dat pas in de
middeleeuwen van Waterland losgescheurd werd, heeft als minder toegan~
keiijk voor nieuwe invloeden o.a. de oude î en û behouden. Het West~Friesch,
ten slotte, is het meest Friesch gebleven van alle. Dit valt weer uiteen in drie
onder~dialekten, die in klimmende mate Friesche taaloudheden bewaard heb~
ben: 1°. Het Drechterlandsch tusschen Hoorn, Enkhuizen en Medemblik. 2°.
Het West~Friesch in engeren zin tusschen Alkmaar en Den Helder. 3°. De
taal van Tessel en Wieringen.
Om nu de overeenkomst en het verschil tusschen deze dialecten beter te doen
uitkomen, drukken wij hier zes Friesche teksten van juist denzelfden inhoud
naast elkander af. Wij ontleenen die aan Winklers Dialecticon. Ze zijn duswat men niet moet vergeten - reeds ongeveer veertig jaren oud.
West-Friesch.
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DE GELIJKENIS VAN DEN VERLOREN ZOON. Lucas XV 11-33.

:-:

:-:

:-:

3. Tongval van het eiland
Schiermonnikoog.
u=ü.
u=ü.
De ie e en o e e moeten duidelijk als
twee-klanken worden uitgesproken De ö klinkt als in 't Hoogduitsch:
en hebben een naslag van toonlooze de ö is de doffe o van het Hollande. De è klinkt als in het Fransch. sche dof, kom, dom. De ao moet
als ~en klank worden uitgesproken,
14) Brekme = gebrek.
die tusschen a en o in ligt, maar
19) Meitsje =maken (ouder makian).
meest naar de a overhelt.
20) Barmhertigens =barmhartigheid
cf. roodens, enz. blz. 27.
1. Landfriesch.
u= Nl. oe,
oe = tweeklank,
th is reeds meestal d.
y=ie,
î =lange ie.

2. Stadfriesch. Leeuwarder tongval.

D

D
11. Der wier ienkear en man
(minske) end dy hie twa soannen.
12. De jungste fen dy twa sei
tsjin sin heit: heit! jow my 't
diel fen 't gûd dat my takumt.
End hy dielde hiarren 't gûd.

11. D'r waar 's 'n man in die 11. D'r wier reis 'n man in di
hadde twiee seunen.
hiea twa jonges.

13. End net fulle dagen der nei
(end en bitsje letter) forsam'le de jungste soan alles by
enoar, teach forthup reis nei
en fir land en bracht der al
sin gûd der thruch in en oerdwealsk libben.
1i. Do er alles der thruch
bracht, hie kaem der en greate
krapte oan iten (hungersnead)
in dat selde land, end hy bigfin
brekme to lyen.
15. End hy gung hinne end
gung by ien fen de borgers fen
dat land en dy stiûrde him up
sin land um de bargen to weid jen.

12. In 'e jongste fan die beide
jonges seide teugen siin fader:
fader! gee' mij miin partfan 't
guud dat mij toekomt. In doe
ferdeelde de oude man har 't
guud.
13. In 'n bitsje later, doe 't de
jongste al siin geld in guud bij
mekaar fergaard had, is i op
reis gangen nar 'n feer land,
in daar het i siin guud d'r deur
bracht in 'n slecht leven.

13. In körts d'r nooi d~ 'ter
olies bi 'neeuwr forgare hiea,
is er furtgiean nooi 'n fraeimd
laaun to, in der het er siin
guued tröch bracht in 'n
kwaaid livven.

1i. In doe 't i alles ferteerd
hadde, kwam d'r 'n groote
hongersnood in dat selde land
in doe begon i gebrek te lijen.

1i. In dao 't hi 't olie gerre
fortaars hiea, koom 'r huengersneud iin dot laaun in hi
kriige gebrok.

15. In hij gong heene in ferfoegde him bij ien fan 'e burgers fandatland, in diestuurde
him op siin land om op 'e bargen te passen.

15. In dao ging hi nooi dao
juued to fan dot laaun in frieggeharomwerk: in jao juegene
him werk in stjuersene him
nooi har laaun toom har swiine te huueden.
16. In hi kriige so 'n huenger
dot hi wuuë wol graag siin
liif fol ite mooi de swiine, mar
dot mocht net.

12. In iean fan har beiden, it
wiea de jongste, sei tjin har
heit: heit! jeuw mi miin guued
dot mi toekomt. In har heit
deelde har 't guued.

16. End hy woe wol jerne sin 16. In doe wude die sieel wel
bûk fol ite mei 't bargefoer: graag siin buuk fol ete met 't
mar nimmen joech him dat.
freten dat de bargen fratten,
mar gien ieen die' ter him wat
fan gaf.
17. Do kaem er to himselm end 17. Doe kwam i tot indenken 17. In dao koom er to him
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Friesche

DE GELIJKENIS VAN DEN VERLOREN ZOON. Lucas XV 11-33.

.-.

:-:

:-:

i. Tongval van de stad Hindeloopen. 5. Tongval van het dorp Midsland

De eé moet uitgesproken worden als
een scherp lange e, die eenigermate
naar de Friesche uitspraak van den
twee klank ie zweemt. De o e moet
als de gewone, zuivere, Hoogduitsche u worden uitgesproken. De
klanken ao en oa worden gesproken als het midden houdende tusschen a en o: de ao helt eenigszins
meer naar de a over : de o a een
weinig meer naar de o. De a: houdt
het midden tusschen a en e: het is de
blatende, bla:rende a klank. De e a
is de gewone Friesche tweeklank e a.

6. Tongval van het dorp
op Terschelling.
Benningbroek.
oe=Nl.oe,
oe=Nl.oe,
u=ü.
u=ü.
De iee en oee klinken duidelijkals In buk vs. 18 verbeeldt u den eigentwee-klanken, die door een naslag aardigen klank tusschen ü en ie, die
van toonlooze e gevolgd worden. later bij het Flevisch besproken
wordt. Hij komt ook elders in Drechterland voor.

D

11. Siker minske heéb twa 11. D'r waar 'ris 'n mins, di 11. Deer waser's 'n man in
soons.
had twiee seuns.
die had twee seuns.
12. De joengste fan jem seé
tjen siin feer : feer! jaon mi 't
deel fan 't good dat mi tokomt.
In hi deelde jem 't good.

12. In de jongste fan die twiee
sei: tal geef mij 't deel fan 't
goeed, dat mij toekomt. In hij
deelde har 't go eed.

12. De jongste saide teugen
de vader: V ader! geef main
m'n erfporsie. En hai deelde
beurlui 't goed.

13. In naat fuele deggen dernei
is de joengste soon, dre 't er
alles binnen pakt heéb, weireisge nei en laand der fier fan
denne in der het er al dot er
heéb, oerwealdsk trochbroat.

13. In weinig dagend' rna, doe
de jongste seun alles bij mekaar pakt had, is hij weg gaan
na 'n fremd land in der het hij
alles op 'n slechte manier d'r
deurbrocht.

13. In niet veul dage deer nee
is de jongste seun, toe-d-i alles
m'nkaar had, op rais gaan nee
'n heel veer land en deer hep
i s'n goed deurbrocht, in 'n
rou leven.

14. En dre hi alles op heéb,
koam er 'n grate hoengersnood iin dot laand in hi bigoast gebrek to liën.

14. In doe hij alles forteerd
had, kwamd'r 'n groote hoengersnood in dat land en doe
kreeg hij erg gebrek in mos
deeg hoenger lije.
15. Derop gong hij bij ieen van
de burgers van dat land, in die
stuurde him na 't feldom op
de bargen te passen.

14. In toe-d-i alles verteerd
had, toe wordde 'r 'n groote
hongersnood in dat land in i
begon gebrek te laien.

15. In hi geéng henne en ferfoge him bi eénfan de burgers
iin dot laand, in di steérde him
op siin laan om op de bargen
to pasjen.

16. In hi freége of 't er ek het 16. Indoewouhijsiinhoenger
ite mocht fan 't barge-iten; stille met 't eten dat de bargen
mar nimmen jooch it him.
at ten; mar gin mins wou' t him
geve.

15. In toe gong i (vort in
voegde 'm bai ien van de burgers van dat land, in die stuurde 'mop s'n land om de verkens te waiden.
16. In hai wou graach s'n buk
vulle mit 't verkensvoer, dat
de verkens vratte, in gien ien
gaf 'm dat.

17. In dre 'ter good to him 17.Doekwamhijtotnadenken 17. In toe kwam hai tot 'm
dialecten.
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hy sei: ho fulle fen min heite
fuik habbe oerfloedig hiar
brea, end ik kum urn fen hun~
ger.
18. Ik scil upstean end oei ûs
hei te 's gean end ik scil tsjin ûs
heite sidze: heit! ik hab sûndi~
ge tsjin de himel end bifoar ju.
19. End nu bin ik net mear
wirdig juw soan to bietten;
meitsje my mar lik as ien fen
juw arbeiders.
20. End hy stoe up end gung
oei sin heit ta. End do er yette
fir fen him of wier, seach sin
heit him al, end dy waerd mei
inerlike barmhertigens oan~
dien; hy rûn up him ta, foei
him urn sin hals end patte him.
21. En de soan sei tsjin him:
heit! ik hab sundige tsjin de
himel end bi foar ju end ik bin
net langer wirdich juw soan
to hietten.
22. De heit likwol sei tsjin sin
fuik: bring forth 't beste pak
klean hjir end tsiean him dy
oan end jow him en ring oan
sin hand end skoen oan de
foetten.
23. End bring 't meste keal
end slacht it; lit ûs ite end fro~
lik wêse.
24. Hwent disse soan fen my
wier dea end nu is er wer lib~
ben wirden; hij wier forlern
end nu is er werfûn. End hia
bigûnen frolik to wirden.
25. End sin aJdste soan wier
in' t field en do dy oei hûs gung
endthichte by hûskaem,hear~
de hy 't siungen end 't dûns~
jen.
26. End hy röp ien fen sin heite
feinten by him end frege him

30

in doe seid i: hoe feul arbei~
ders fan miin fader hewwe
overfloedig har brood, in ik
fergaan fan 'e honger.
18. Ik sal opstaan in ik sal na
miin fader toe gaan in ik sal
teugen him segge: fader! ik
hè' sonde deen teugen 'e he~
mei in teugen jou.
19. In ik binniet meer weerdig
da 'k jou seun hiit; stel mij mar
geliik met ieen fan jou arbeiders.
20. In doe ston i op in i gong
nar siin fader toe. In doe 't i
nog feer fan huus of waar, doe
sach siin fader him al, in die
kreeg deeg met 'm te doeen;
hij lieep him te gemoeet fie~l 'm
om 'e hals in tuutte him.
21. Doe seide de sein teugen
him : fader! ik hè' sondigd teu~
gen 'e hemel in teugen jou in
nou bin 'k niet meer weerdig
dat se mij jou seun noeme.
22. Mar de fader sei teun siin
knechten: breng hier go u 'ris
't beste pak kieeren in trek him
dat an in geef' m 'n ring an siin
han in skunen an siin futen.
23. In haal 't meste kalf oek
'ris hier in slacht dat; late we
ete in bliid weze!
24. Want dizze seun fan mij
waar dood in nou is i weer Ie~
vendig wudden; hij waar fer~
laren in nou hè' we 'm weer~
om fonnen. In doe begonnen
se pret te maken.
25. In de man siin ouste seun
waar op 't land, in doe die
weerom kwam in dichte bij
huus kwam, boord' i hoe 't se
songen in dansten.
26. In doe rieep i ieen fan 'e
knechten bij' min froeg 'm wat
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salm in sei er: ho fölle fan uus
heit siin knechten hewwe ieu~
werflued fan iten in ik forgaai
fan huenger.
18. Ik sil opstaaio in wier nooi
uus heit to gaain in sizze tjin
uus heit: heit! ik hew seaune
dien tjin de himel in tjin jo.
19. Ik bin nue netmairwersig
diin bern naaimd to wersen;
mettje mi as iean fan jo knech~
ten.
20. In hi ging nooi siin heit to.
Dao 't er nog fier fan him oof
wiea, seig siin heit him ol in di
kriige medeliiden mooi him ;
hi roon nooi him to, fuuel him
om 'e hals in suuende him.
21. In de seun sei: heit! ik hew
seaune dien tjin de himel in
tjin jo in ik bin nue net mair
wersig diin bern naaimd to
wersen.
22. Mar siin heit sei tjin siin
tjinstknechten: bring hier 't
bost pak klaaine in tjoch it
him oon in jeuw him 'n ring
oon siin haaun in skuuene oon
siin fàtten.
23. In bring 't maste kalf hier
in slagje 'tin lieët uus it opite
in plesier mettje.
24. Want di jongewieadaaid
in hi is wier livven wersen ; hi
wiea forlaoren in hi is wier
fieaun. In jao bigoonen plesier to mettjen.
25. In de oudste seun wiea iin
't laaun in dao 'ter nooi huus
to suuë in tichte bi koom, heerse hi sjongen in daaunsjen.
26. In dao reupt er oon iean
fan 'e knechten in friegge di

seem komd weér, seé er iin him
seem: ho fuele knechten, fan
miin feer hebbe fol op jer bra
in iik sterf fan hoenger !
18. lik sol opstaan in nei miin
feer to gaan in iik sol tjen him
sizze: feer! iik heb soendige
tjen de himel in for ji.

22. Mar de feer see tjen siin
trerenstboaden : briing hir
daadlik 't beste pak klaan in
dwaan it him oon, in jaon him
en riing oon siin haand in
skoon oon siin futten.
23, In briing 't mes te kaal in
slachtje it; in leét ues ite in
nochlik wrezen.
24. Want dizze miin soon
weér da, in hi iis wor libben~
dich worden; hi weér forlornd
in hi iis wor foenden. In jre
bigoasten nochlik to wrezen.

zeivers in toe said i: hoe veul
knechtevan m'n vader hewwe
eten so veul as se luste in ik
vergaan van de honger.
18. Ik gaan hier van daan nee
m'n vader in ik sel teugen 'm
segge: vader! ik hew kwaad
deen teugen de hemel in teu~
gen jou.
19. Ik bin niet meer weerdig 19. In ik binniet meer weerd
ta siin seun noemd te worren; je seun noemd te worren ;
maak mij maar as ieen fan ta maak m'n as ien van jeknechs.
siin knechts.
20. In doe stond hij op in gong 20. In hai gong vort in gong
sonder ferder berieed na siin nee s'n vader; in toe~d~i nag
ta toe, in doe hij nog feer fan veer af was, sag s'n vader 'm,
huus waar, saag siin ta him al in die wordde heel erg mit
ankommen in die kreeg deeg 'm beweugen; hai liep nee 'm
meelij en met him; hij lieep na toe, valde 'm om hals in soen~
him toe, fieel him om 'e hals in de'm.
soeende him.
21. Maar de seun sei teugen
ta: tal ik hef sondigd teugen 21. In de seun saide teugen 'm:
de hemel in teugen ta, in ik vader! ik hew kwaad deen
bin niet meer weerdig ta siin teugen de hemel in teugen jou
seun noemd te warren.
in ik bin niet meer weerd je
22. Maar siin ta sei teugen siin seun noemd te warren.
knechs: haal go u' t beste kleed 22. Maar de vader saide teu~
in doeen him dat an, in doeen gen s' nknechs: breng hier go u
him 'n ring an siin finger in de beste plun in doen 't 'man,
in geef 'm'n ring an s'n hand
skaenen an siin foeten.
in skaene an s'n biene.
23. In haal terstond 't fettekalf 23. In breng 't meest kalf in
in slacht' t; late wij ete in froo~ slacht 't; leete we ete in klucht
lik weze.
make.
24. Want miin seun die ik 24. Want deuze m'n seun was
mieende dat dood waar, is wer dood in hai is weer levendig
levendig warren; hij waar worren; hai was weg in hai is
verloren in is wer fonnen ; in weer vonden. In toe begenne
sy wordden allegaar froolik. se klucht te maken.

25. In siin ealste soon weer iin
't fild in dre hi ticht bi hues
koam, beerde hi 't gesoengin
't gedoens.

25. De oudste seun waar in 't
feld in doe hij na huus gong
in dichte bij kwam, hoorde hij
't singen in 't dansen.

19. lik bin naat meer wordich
jiin soon nreme to worden ;
mrerekje mi as eén fan jiin
knechten.
20. In hi stoog op in geéng
nei siin feer to. In dre 'ter jitte
fier oaf weér, soog siin feer
him al. in siin hert waard bop~
pe meéte fol fan meiliën; hi
ron nei him to, faal him om 'e
hals in paaike him.
21. In de soon seé tjen him:
feer! iik heb soendige tjen de
himel in for ji; iik bin naat
meer wordich jiin soon nreme
to worden.

in doe sei hij teugen him self:
hoe feul knechten fan ons ta
hewwe overfloeed fan brood,
in ik fergaan fan hoenger.
18. Ik sel opstaan in na ons ta
toe gaan in ik sel segge: tal ik
hef sondigd teugen de hemel
in teugen tal

25. In s'n oudste seun was in
't veld, in toe die dicht bai huis
kwam, boord 'i 't singen in
speulen.

26. In dre 't hi eén fan de 26. In doe hij ieen van de 26. In hai riep ien van de
knechten bi him raapt heéb, knechten saag, froeg hij wat knechs bai 'm, in vrpeg 'm wat
Hindeloopen, Midsland, Benningbroek.
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hwet dat to bitsiutten hie.

of dat beduudde.

wot dot wiea.

27. End dy sei tsjin him: din
broer is kumd end jimme heit
heth 't meste keal slachte, um
't er him sûnd wer krige heth.

27. In die knecht seide him
doe: wel! weet joudat nó' ~n't?
jou broer is weer 't huus
komen in nou het jou fader 't
meste kalf slacht uut bliidskap
dat' r him gesond in wel weer~
om het!
28. Mar doe wudde die ouste
seunnidig instuumsinhij wude
niet in 'e huus komme. Doe
gong siin fader seis na buten
in bad 'r him suver om.
29. Mar hij gaf siin vader ten
antwoord: kiik 's! ikdieenjou
nou al soo mennig jaar in ik
hè' nog nooit jou gebod over~
treden, in jou hè' mij nog nooit
n' t ieemels 'n bokje geven, da'
'koek'smet miin frinden froo~
lik weze mochte!
30. Mar nou dizze seun fan
jou komen is, die 't jou guud
bij de hoeren brocht het, nou
hei je foor him 't meste kalf
slacht.
31. Mar doe sei de fader teu~
gen him: kiin! do u biste om~
mers altiid bij mij, in al wat
min en is, is clinen oek!
32. 't Is niet meer as bill'kdat
wij froolik in bliid binne; want
dizze broer van dij waar dood
in nou is i weer levendig wud~
den; hij waar ferloren in nou
is is weerom fonnen.

27. In di knecht sei tjin him :
diin bruuer is 't huus komd in
jimme heit is so bliid dot hi het
't boste kalf slagje lotten.

28. Mar hy waerd nidich end
wol net in' e hûs gean: dogung
sin heit nei bûte end bea him
derum.
29. Hy likwol joech sin heit to
'n andert: siuch! sa fulle jier~
ren tsienje ik ju al end ik hab
nea net hwat tsjin juw sin dien
end dochs habbe ju mij nim~
mer nin bokje jown dat ik mei
minfriûnden ek 'risfrolik wèse
muchte.
30. Mar nu disse soan fen ju
kummen is, dy juw gûd mei
hoeren der thruch brochtheth
nu habbe ju 't fetmeste keal
for him slachte.
31. Do sei de heit tsjin him :
bern! du bist altîd by my end
ol hwet mines is, is dines ek.
32. Me moast den frolik end
blid wèse: hwent disse broer
fen dy wier dea end hy is wer
libben wirden; end hy wier
forlern end nu is er werfûn.

28. In dao wers hi kwaaid in
wuuë net iin huus komme.
Dao ging siin heit nooi him to
in bain him.
29. Der op sei hi: sjuech, heit!

ik tjinje jo nue or so fölle jie~
ren in ik hew nöet jo gebod
ieuwertreden in jo hewwe mi
nöet 'n Hitjen bok jieuwn, dot
ik mooi miin freaune reis ple~
sier mettje kuuë.
30. Mar nue dizze seun fan jo
komd is, di siin guued mooi
hoere tróch brocht het, nue
hew jo 't boste kalf feur him
slagje lotten.
31. In dao sei siin heit: bern !
do biste olie dagen bi mi, in
ol wot ik hew is diinen.
32. M'nbeheersedoch bliid to
waosen, wantdiin bruuerwiea
ommers daaid, in nue is hi wier
livven wersen; hi wiea forlao~
ren, in hi is nue wier fieaun.

Het zou mij niet zooveel moeite gekost hebben, de spelling dezer teksten met
die der klanktabèl in overeenstemming te brengen. Ik meende echter door zulk
een kunstmatige nivelleering de waarheid onrecht te doen. In de loopende rede
werken toch weer allerleineigingen en andere psychologische krachten, die den
klankwettigen vorm van een woord soms ten eenen male veranderen. Verder
is de plaats, waarvan deze teksten afkomstig zijn, van Hindeloopen afgezien,
zeker niet juist dezelfde als die, waar mijne tabellen op berusten. En zoo is dus
deze onregelmatigheid wel een verlies van gladden glans, maar een aanwinst
van korrelige werkelijkheid. Deze opmerking geldt voor alle verdere teksten.
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der doch wel thuus te doeen
waar.
27. In dizze seé tjen him: diin 27. In die knecht sei teugen
broer iis komd, in diin feer het him: diin broeristhuuskomen
't mes te kaal slachte, om dot in nou het jim ta 't fette kalf
slachte laten, omdat hij siin
er him gesoend wor heéb.
seun gesond in wel werom
kregen het.

'r an de hand was.

28. Mar hiwaard kwa in wood
naat iin hues gaan. Dre geéng
siin feer nei him to in baad
him der om.

28. Doe wordde hij nidig in
hij wou niet in huus gaan; doe
gong siin ta na him toe in bid~
de him.

28. Maar hai wordde naidig
in wou niet in huis komme.
Toe gong s' n vader buiten in
praatte mooi mit hum.

29. Marhijoog siin feer to 'n
antwoord: sreren 'r is! so fuele
jeéren trerenje ik ji al in nooit
heb iik jiin gebod oeërtredden;
in ji hebbe mi nooit nog éen
liitjen bok joend, dot iik mei
miin freénden ek 'ris nochlik
wreze koat.
30. Mar no dizze soon komd
iis, di 't jiin good mei hoeren
in snoeren trochbroat het, no
heb ji 't mes te kaal for him
slachte.
31. Dre seé de feer tjen de
ealste soon: born! doe bist
altiid bi mi, in al dot iik heéb
iis diines.
32. Mar wi bibeerden den no
wol nochlik in bli to wrezen ;
want dizze diin broer weér
da, in hi iis wor libbendich
worden; hi weér forlornd, in
hi iis wor foenden.

29. Maar hij sei teugen si in ta:
ik dieen ta nou al so feul jaar
in ik hef nog nooit ta siin ge~
bod overtreden, in ta het mij
nog nooit 'ris 'n bokje geven
om mij met miin maats 'ris
froolik te maken.

29. Maar hai saideteugen s'n
vader: kaik! ik dien jou nou
so veul jare inikhewnognooit
je gebod overtreden in je hew ~
we m'n nog nooit' n bokje ge~
ven, dat ik mit m'nvrindeer
's vroolik weze mocht.

30. Maar so go u as hij 't huus
komen is, die ta siin goeed bij
de hoerend'r deur brocht het,
doe hettaterstond 't fette kalf
foor him slachte laten.
31. Doe sei siin ta teugen him:
och, miin jonge, dou bist im~
mes altoos bij mij, in al wat
miinen is, is diinen.
32. Wij motte nou met mekaar
froolik weze, want diin broer
waar dood in hij is weer leven~
dig worren; hij waar ferloren
in hij is wer fonnen.

30. Maar nou deuze jou seun
kommen is, die je goed mit
hoere d'r deur brocht hep.
now hew je 'm 't meest kalf
slacht.
31. In hai saide teugen 'm :
kind! jai binne altaid bai me
in al 't maine is voor jou.

freége hi het dot bitudde.

27. In deuze saide teugen 'm:
je broer is kommen, in je vader
hep 't meest kalf slacht, omdat
i 'm gesond weer kregen hep.

32. We motte nou vroolik in
blai weze ; want deuze jou
broer was dood in hai is weer
levendig worden; hai was weg
in nou is hai weer vonden.

In deze parabelvertalingen met hun eenvoudige verhaalzinnetjes, komen echter
de zuiver~dialectische woordvoeging en zinsverbinding, de locale kleur van
het idioom, alsmede de gevoelssfeer, die als een wolk over de heele taal hangt,
niet altijd evengoed tot hun recht. Daarom volgen hier nog een paar echte
volksstukjes. De onbewogen koppigheid en de ietwat cynische koelheid spre~
ken niet alleen uit den inhoud van het volgende verhaal. maar staan met
scherpe, hoekige lijnen in elken zin, en bijna iedere zinsverbinding zóó klaar en
duidelijk geteekend, dat ik er bij de eerste kennismaking werkelijk van schrok.
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DE LEEWARDER GALGELAPPERS, in 't Stadfriesch van Leeuwarden, uit Joh.
Winkler: Studiën in Nederlandsche Namenkunde, ao 1900. :~: .~. .~. .~. .~. .~. .~.
Luuster nou 'ris: Dan sa' 'k jimme 'ris fertelle, hoe~'t de Leewarders an har bijnaam fan
Galgelappers komen binne.,...;. Oudtiids hadden alle steden in Friesland, in de groote dorpen
oek, daar 't rechthuus fan 'e grietenij staat, in oek wel sommige staten- dat binne fan die
groote, oud~adellike boereptaatsen - it recht fan galg in rad, liik as dat doe soo hiette.
Dat is te seggen: in die plaatsen mochten in musten de boosdoeners, de moordenaars, de
branstichters, in suk gespuus, foor soo feeras se daar, of in 'e onderhoorichheit fan die
plaatsen har misdaden uutricht hadden, oek ophangen wudde an 'e galge.- Later, doe~'t
Leewarden, in 'e plaats fan Staveren, de hoofdstad fan Friesland wudden waar, in doe
de regeering over Friesland hoe langer hoe meer in ien han komen waar, in te Leewarden
har setel hadde, doe houdde dat op. Doe musten alle boosdoenders, die~'t in Friesland
oppakt waren, in tot 'e dood feroordeeld, die musten te Leewarden an 'e galge ophangen
wudde. lt lansbestuur liet in alle steden in andere plaatsen, die~'t it recht fan galg in rad
hadden, wete- om so mar 'ris te seggen, met dizze woorden: "Hur ris, jimme Franeker~
in Harlingers, jimme Dokkumers, Sneekers in Bolseters, in die 't meer angaat, jimme hewwe
ont nou toe jimme eigen moordenaars seis ophangen, mar dat houdt nou op: dat mut deen
weze. As jimme en moordenaar of en andere kwaaddoender snapt hewwe, in feroordeeld
om te hangen, dan mutte jimme die man na Leewarden sture, om daar dan ophangen te
wudden. Set de man dan mar, goed in 'e boeiens slagen, met een paar dienders of feld~
wachters of wat jimme hewwe (as it mar goed fortroude mannen binne), in 't trekskip na
Leewarden, met en briefke der bij, hoe in wat. Dan salie se te Leewarden dat saakje wel
feerder opknappe, in de man an 'e galge ophange."- Nou! dat ston alle minsen lang
niet an, in die kleine plaatsen. Want jimme mutte begripe, d'r gebeurt daar niet veul nijs,
soo deur 'n bank; in dan gaf soo'n ophangerij altiid nog 'ris en aardig fersetsje, in 'n mooi
fleurig kiikje. Mar wat suden se d'ran doen? Se musten wel doen soo~'t de regeering it
hewwe wude, hee? Mar de Leewarders! nou, die hadden en boel wille deur die nijigheit;
in en hopen foordeel oek.- De merkedag wudde doe te Leewarden houden op Saterdag,
in niet op Frijdag, soo as nou teugenwoordig. In fan seis, op merkedag wudde der ophon~
gen, in branmerkt, in giisseld, in te pronk set. Want sien! merkedag dan waar der altiid
en hopen boerefolk in 'e stad, die daar dan doch weze musten foor har saken, in om te
koopen in te ferkoopen. Mar dan kwammen d'r altiid oek en boel uut nijsgierigheit om 't
ophangen te sien. In soo had de Leewarder galge it mar drok; hast alle Saterdags waar
d'r 'tien of ander op 't skawot te redden. In daar hadden de Leewarders dan niet allienig
de nocht in de wille fan, mar oek groot foordeeL Fooral de kas'leins in de koekebakkers.
Want en koem koffi met en stuk koek, in en burreltsje- dat waar al 't minste dat de lui
bruukten. De meesten nammen feul meer achter 't fesje. In daar kwam dan nog bij alderlei
koopmanskap fan al derlei guud dat 't boerefolk noodig had, oek fan goud in sulver in mooie
kieeren foor de froului - dus de Leewarder merkedag wudde mar deeg fleurig fan dat alles.
Dat gong soo jaren heene, in de Leewarder galge had mar en boel te doen. In fan seis soadoende sleet~i oek deeg. Langsamerhand begon~i al mooi oud te wudden, in te ferfallen.
D'r muste noodig in nije galge komme, soo noodig as eten in 'e mon.- Ja, mar wie must
die nije galgebetale? Daar kwam it mar op an. De Leewarders seiden: Alles goed in wel!
't is ons galge, in as d'r allienig mar Leewarders an ophangen wudden, dan musten wij
him oek allienig onderhoude; of fernije, as 't noodig waar. Mar nou al die kleinsteedsers
d'r an ophangen wudde, in al dat butenfolk, nou mutte die minsen d'r oek mar an betale.
It sude wat moois weze! Wij de galge onderhoude, of en nije galge geve; in die Franeker
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klokkedieven in Harlinger tobbedansers, die Ookkumer garnaten, Sneeker duumkefreters
in Bolseter olikoeken, in al die butenminsen, die suden d'r mar frij anhange! ..-alles in recht
in hiliikheid! Mar soo niet! - Hou wat! seiden doe de kleinsteedsers in it boerefolk, hou
wat! Jimme Leewarder Speknekken! jimme hewwe alle wille in oek alle foordeel fan 'e
ophangerij, mar wij krije d'r in ons eigen plaatsen niks meer fan te si en. 'T is billik in recht
dat jimme nou oek de gal ge onderhoude, of anders en nije gal ge make late! ..- Dat gaf nou
fan seis 'n hopen roezje onder 'e lui, in 'n hopen geskriif in gewriif onder 'e heeren. Want
sien, ieder bleef fan seis stiif op siin stuk staan- dat is 't oude Friesse gebruuk soo, in daar
mut me ien dan oek an hou de - is 't nou waar of niet? - Nou, de gal ge waar oek nog niet
soo, al sag-i d'r frij wat skunnig u ut, of-i kon nog wel wat dienst doen. In soo bleef dan die
saak fan 'n nije galge fooreerst mar sloeren.- Doe waar daar in die tiid 'n kleermaker te
Ookkum, in die man had 'n boos wiif. Benaud boos, kan 'k jimme segge. In op 'n goeie
morgen sloeg die man siin frou dood, met 't striikiisder in de parsplanke. 'T waar anders
mar en klein, springerig in spichtig kereltsje, soo as de sniders feulal binne; mar sien, die
booze flarde had de man breinroer maakt. Goed! Hij wudde oppakt, in fonnisd, in na
Leewarden brocht, in' t trekskip, om daar ophangen te wudden. Oe Frijdagsmiddags kwam-i
te Leewarden an, in de Saterdagsmiddags om twaalf uur suud-i ophangen wudde. Eerst
kreeg-i nog siin galgemaaL Want de lui die-'t oudtiids ophangen wudden, mochten die
daags foor 't !aast nog 'ris uutkieze, wat se ete wuden. In wat se dan begeerden - as 't
niet al te mal waar, dat kregen se dan oek. Nou- dizze man dan, die koos eindfeugel met
appelsmots; want it waar in 't najaar. In daar 'n fles wiin bij; want wiin had de man eigentlik nooit niet goed proefd. In doe-'t-'i dat lekker oppeuzeld hadde, doe kwam d'r nog 'n
domenij 'n half uurke bij him- och ja, mins!- In daarna brachten se him op 't skawot.
Doe die man daar soo ston onder 'e galge, in de beulsknecht sette de ledder al klaar, in
de burgemeester met de froedsmannen stonnen om him heene, doe keek die man 'ris na
boven, na de galge daar-'t-i an hange muste. In doe skudd'-'i 't hoofd, in doe wudd'-'i
moeielik. Sij froegen him wat of-'t-'i hadde. Och! seid'-i, Heeren fan 'e stad fan Luwarden! 1)
dat ik hier ophangen wudde sil. dat is tot daair an toe. Daair sil ik niks fan segge. Dat
hew ik ferdiend; in die wat ferdient, die mut wat hewwe, segge se bij ons in Dokkum. Dat
is niet anders. Mar - in doe sag die man al weêr na boven, na de galge - mar dat ik nou
an soo'n skunnige, an soo'n rotterige galge mut- dat krinkt mij. Ik bin 'n fatsoendelik
burgermanskiin fan 'e stad fan Ookkum, fan ouder tot foorouder. In dat ik nou an soo'n
wrak, onsjog ding bongele sil. daair skiet mij 't moed fan fol. Waar it nog 'n knappe,
krease galge, ik suud d'r niks fan segge. Sien! ik hew miin leven lang feul fan Luwarden
seggen hoord, dat it soo'n mooie stad is, in sukke mooie groote huzen, in alles like deftig,
knap in kreas. Mar die rotterige galge, die skeint de hele stad. lt is suver en skande foor
de hoofdstad fan Friesland. In jimme Luwarciers! jimme sille om die oude galge, nog 'n
kwaaide naaim krije bij andere lui. Dit is te slim, Heeren! fur 'n fatsoendelik burgermanskiin fan Ookkum !" - Mar, ons maat mocht lipe of pipe, in hij mocht hoog springe of leeg
springe, dat holp him allemaal niks. Hij muste d'r an geloove. In gien twie minuten later,
doe bongeld'-i al boven an 't dwarshout fan 'e galge. -Nou, doe dat karwei dan ofloopen
waar, doe seide de burgemeester fan Leewarden teugen 'e froedsmannen: "Hur 'ris! die
I) De Dokkumer kleermaker spreekt hier natuurlijk ook de dagelijksche spreektaal van Dokkum- dat is: gewoon stad-Friesch, met enkele bijzonderheden. Bij voorbeeld: Luwarden en si I, waar de Leeuwarders
Leewarden en sa I zeggen. Ook brengt de Dokkumer tongval meê, dat de lange a eenigermate naar den a a iklank zweemende wordt uitgesproken. Van daar dat andere Friesche stedelingen de Dokkumers ook plagen en
bespotten, door, hunne bijzondere uitspraak nog overdrijvende, te zeggen: Faaider! de blaaiker staait
op 'e taaifeL (Winkler).
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Dokkumer kleermaker het geliik had. Ik wude d'r niks fan segge, daar die man bij waar,
mar geliik het-i. Ons galge is te min. In d'r mut ferandering komme: anders houdt heele
Friesland ons nog voor de gek. Wij binne 't an de eere in an de goede naam fan ons stad
ferplicht, om hierin ferbetering ante brengen. In kan d'r dan gien gloednije galge op staan,
in fredesnaam! dan mutte wij de oude galge mar wat oplappe in opknappe, Dat kan oek
best!"....- In soo wudde 't dan besloten. De stads-timmerbaas hakte de rotterige steden d'r
uut, in-i sette daar nije stukken foor in 't plak, in-i bespikerde de galge wat, in-i skaorde
'm wat. In doe ferwde de ferwer him mooi rood op. In sie daar! de galge waar alheel
oplapt in opknapt, in-i leek wel weer nij . ....-Ja....- mar de Leewarders, omdat se sooskriel
waren, dat se gien nije galge betale wuden, die hewwe daar fan de bijnaam kregen van:
LEEWARDER GALGELAPPERS tot 'e dag fan fandaag toe. In se salie him welhoude,
soo lang as Leewarden bestaat, in soo lang as d'r Leewarders binne. In wij wille hope
dat dat nog duzent jaar in langer dure sal !
HET VREEMDE LUCHTVERSKAINSEL. Tongval vand.Beemster inWest-Friesland,
ao 1880. Uit Leopolds: Van de Schelde tot de Weichsel. :-: :-: .•. .•. .•. :-: .•.
Nou,leet dat weze zoo as 't wil. len ding is toch maar waar. As de gaste teugenswoordig
niet meer op raistenbrai trakteerd worre, zel gien mens de raistenbraiketel meer van 't vuur
stele ok, en make, dat ze mit 'n leege maag nee huis gaan kenne en later nag eutlachen
worre toe. ....- .. Of dat den vroeger wel ers beurde?" ....- Deer zel ik je 'n grap van vertelle. 't Was te B. al veul keere beurd, dat de pot, diemit 't traktement 1) te vuur hong, deur
'n stik of wat jonge knape stiltjes de keuken uithaald worde, as ze de beweunders van
't huis mit de lui, die ze nood 2) hadde, 'n oogenblik 't huis uitlokt hadde. Je zelle vrage:
.. Hoe weerlich was 't mogelijk, dat ze alleman de deur uit wiste te kraigen ?"
0, dat gong zoo kwaad niet. D'r kwam er bai voorbeeld ien voor 't raam, en die riep,
dat er brand was. Op slag vloog alleman op. de deur uit om te kaiken weer 't was.
't Duurde natuurlijk niet lang, of ze begrepe, dat 't allegaar kulkoek 3) was en stapte lachend
de keuken weer in. Maar in die tuskentaid was ien van de skavuite de openstaande deur
inslupt 4), had de ketel van 't vuur haald en...-holpen deur ien van z'n kammerade, droeg ie
de ketel nee 'n voailige skuilplaas, weer ze mit 'r kamplotje de brai lekker neebinnen slikte.
Of d'r was er ien, die onder in de kant van de wal kroop vlak voor 'thuis, weer ze wiste,
dat volk 5) was. En die begon den op zoo' n gosjammerlijke wais .. help, help!" te skreeuwen,
dat alleman er gruweldig 6) van verskoot 7) en de deur uitstoof, om te kaiken wie er in de
nood zat. Ze zochte en keke overal rond, hoorde tuskenboaien 'n zacht gekreun, miende
hier of deer wat in 't water te zien bewegen, maar vonde niks. Mistroostig keerde ze
weerom en zag ge, als ze de keuken inkwame, dat 't allegaar lak 8) weest was, want ....- de
ketel was van 't vuur verdwenen . ....- Van keer tot keerwordede lui nou evenwel waizer,
dat leet 'm hoore 9). As er hier of deer weer volk op de raistenbrai was, den most er al
wonder wat beure, en aars kwame ze niet buiten de deur, of ze zurgde er voor, dat er 'n
man of wat in huis bleef om op de ketel te passen . ....- Maarwordede wantrouwigheid grooter.
de slimmigheid van de liefhebbers van stolen raistenbrai vond telkens nuwe listeenlageuit ....Op' n Zundigeevend in Jannewari, dat 't lekker vroor en de lucht vol starre stond, was er volk
op de raistenbrai bai Klaas de Boer, 'n rikke 10) bouwer. Er hong 'n allemenselijke groote
1) Traktement, dat gene waarop getrakteerd wordt.- 2) Nood, (ge)nood.- 3) Kulkoek, fopperij (kulfoppen). Vergelijk: fopgulden. - 4) Ins 1up t, ingeslopen. - 5) V o Ik. visite. - 6) Gruw eI di g.
len
contaminatie van gruwelijk en geweldig. - 7) Verskiet en. verschrikken. - 8) Lak, iemand een I a k aanwrijven, eigenlijk: iem. vuil maken, fig. fopperij. - 9) Dat Ie et · m hoor e, dat laat hem (zich) hooren, dat
is aannemelijk, dat is duidelijk. - 10) R i k, rijk.
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ketel te vuur, want er zat 'n man of zestien om de tafel. Goed; de kaarte zouwe voor 't lest
skud worre, want de brai was gaar; hai kookte de pot temet over. De kaart is geven. Klaas
het 'n opgelaaide 1) pandoor in z'n hand en vraagt z'n neest an hem zittende buurman,
hoeveul of ie doet?- .. Honderd vaif en twintig". is 't antwoord ... Honderd zestig!" roept
de darde speuler ... Pandoor !" roept Klaas deer dadelijk bovenop, .,Dat gaat op de pot!"
voegt ie er bai en de drie are knikke van ja ... Wa's je troef?'' - .. Skoppen," zoait Klaas, maar
net as ie de boer uitspeule zel. wordt er op 't voainster klopt. Knorrig om die onverwachse
stoornis, roept Klaas: .. Wat is er?" Een benauwde stem van buiten antwoordt: .. Wat of
er nou an de hand is, dat weet ik niet, maar er is zoo'n vreemd verskainsel in de lucht, dat
't net is of de wereld vergaan zei!" De vrouwe verskiete gien beetje en kraige 'n kleur zoo
wit as 'n doek. De manne, die pas nog zoo drok zate te babbelen en te zwessen 2), zwaige
op slag as 'n mof en binne ok niet op 'r gemak. 't Zou den ok al erg ongelokkig weze, as
de wereld vergong vóór dat de raistenbrai op was. De gastheer houdt 'm nag 't best. Hai
is op 't punt van spoken en al zok 3) soort van dinge 'n kloain beetje ongeloovig uitvallen.
Hai staat op, loopt nee 'traam en vraagt: .. Maar zeggeres, wie ben je?"- .,Kees Dibbes,"
is 't antwoord van buiten.- .,0! benjee 't Kees?" roept Klaas op 'n lachende wais... Nou, we hewwe je in 't snotje 4), hoor! Je wete zeker, dat de raistenbrai gaar is, hè, en
nou zou je wel ers proeve wille, niet? Mit je hoevelen staan je deer op de wacht?" ,,'k Mag stom weze, as 'kom de heele raistenbrai docht hew, de Boer!" zoait Kees gemoedelijk ... Zou je mi ene, dat ik dat van plan was? As je dat denke, kom den maar alliendig
buiten, den ken je 't zelf zien en hoore, en denkenne de are op de pot passe." - Nou,
dat was ok zo. Op die manier kon er niks van komme. 't Was dus te wagen. Goed, Klaas
gaat nee buiten. En verachtig! Kees Dibbes had 't niks te erg maakt. 't Was 'n vreemd
verskainsel. Hoog in de lucht leek wel 'n dwaallichje heen en weer te zweven en vlak bai
dat lichje hoorde ze 'n alderaiselijkst geskreeuw en gekerm. Nou was 't wat stilder en dèn
wat luier. Nou leek 't wel te raizen en dèn daalde 't weer. Zeker, Klaas most 't bekenne,
't was vreemd en akelik en hai wist niet, wat ie er van denke of geloove most. - Ondertusken was ie al'n menuut of wat weg weest en nog niet weerom. De lui, die in huis bleven
ware om op de ketel te passen, begonne ongerust te worren dat 'm wat overkomen was.
Deerom trokke 'n paar van de starkste gaste de stowte skoene an en gonge ok ers kaiken.
Toe ze buiten kwamme, riepe ze: .. Klaas, weer hou je 5)?"- .. Hier!" riep Klaas weerom,
.,bai 't poortje an de voorstreet!" - De twee deer ok nee toe. Ze hadde 't verskainsel
natuurlijk al boord en zien. En nag stonde ze niet lang mit 'r vieren er over te dillebereeren,
of er kwam al weer 'n man of drie de keuken uit, om ers te kaiken, weer of de leste twee
bleven ware. Maar pas zagge en hoorde ze, wat er in de lucht te koop was, of ze riepe an
die nag in huis ware, dat ze ok ers kaike komroe moste 6 ), want dat 't wezendijk weer was,
wat Kees Dibbes zoaid had. En nou begraipt ieder al. wat er verder beurde. Toe alle
kaikers op 't lest stonde te bubberen van angst en van de kowd, opperde Klaas 't plan
om nou niet langer staan te kleumen, maar 'n skeppie raistenbrai te gebrukken om 't laif
weer wat te verwarmen. As dat binnen was, konne ze later altaid nag ers weer nee buiten
gaan. En toe de eerste die de keuken inkwam, dadelijk murk, dat de pot van 't vuur en weg
was en dat mit de noodige omslag an de are belanghebbende vertelde, keke ze eerst allemachtig mal op er neus. Want vooreerst ware ze lillijk bai 't laif nomen 7) en ten tweeden
kwam er van eevend niks van de raistenbrai. Klaas was de eerste, die weer 'n beetje bai
I) Opgelaaid, opgelegd, 't spel lag er toe, 't zat er op, er zat niets anders op, dan dat hij 't winnen
moest. - 2) Zwessen, zwetsen, pochen. - 3) Zok, zulk.- 4) Snotje, neus.- 5) Weer hou je, waar
houdt ge u, houdt ge toe, zijt ge.- 6) Friesche woordschikking, zie blz. 27. -7) Ba i 't laif (ge)nomen,
gefopt. Vergelijk: bij den neus hebben.
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z'n pozetieve kwam. Hai zaaide: ,,'t Gevallaait er toe. We hewwe stom weest. Marien
geluk hewwe we: de wereld zei nou vooreerst nog wel niet vergaan. Ik nood jelui dus
allegaar teugen vandaag 'n week weer op de raistenbrai. En al valt dèn ok de heele lucht
nee de leegte, ze zelle gnap weze moete, as ze main weer van m'n stoel en de deur uitkraige,
zoolang er nog ien lepel brai in deskuttel is!"...- En weer bestond het vreemde luchtverskainsel nou in? 't Was niks aars as 'n groote vlieger, mit 'n lanteeren er an en 'n brandende
keers er in en onder an de lanteeren 'n kat an z'n steert vastbonden.
D. Dekker.

EEN NAJAARSSCHOUW. Uit Boekenoogen: De Zaansche Volkstaal. tongval van
Jisp ao 1895. :-: :-: :-: :-: .-. .-. :-: :-: .-. :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: .-.
leder najaar wordt door het polderbestuur, dat grootendeels uit boeren bestaat, schouw gehouden op het wallen
der landerijen (het opmaken der kanten van het land, het schoonhouden der slooten, enz.). Daartoe wordt in
een schuitje, geroeid door de beide zoogenaamde broeklanders, de geheele banne bezocht, om te zien wie
nalatig is geweest en bekeurd moet worden. Hoe zulk eene schouw wordt bepaald en wat men al zoo in het
schouwschuitje bepraat, kan blijken uit de volgende schets.

.. Zell3wa ankömm3nda W oenasdaggen Dondardach skouwa houwe ?" zegt de voorzitter
tot den secretaris, dien hij toevallig ontmoet . .,Da ára léda kenna, ennaz jai ook gien V3rhindarang hep, mösta wa at maar zó bapála: .,tizda ouwa tait." ...- .,Main best," is 't antwoord, .. zell3k da broeklandarz waarskouwwa ?"- .. Né, dassèl ik wel doen, ennik sellook
wel voort ára zorr3ga : wa néma ömmarzat chawóna ga rak mé, en wérommachtuur baginna."

.

.

. .

. .

.

De Woensdag is aangebroken, en met een .. Goeja morr3gel mooi weertja hé," begroet men
elkaar. 't Is nog wel wat deinzerig, terwijl ze in de schuit stappen, maar datzal wel opklaren... Wa zella máreerst oostan houwa, niwaar, héra?" zegt een der broeklanders, .,tistouwa
wecchi," en men roeit oostwaarts. Weldra komt men aan een perceel dat niet gewald is .
.. Dijissar bai," zegt een der aanwezigen, .,i het nitewalt. Skraif am máröp maheer," en hij
wendt zich tot den secretaris, ,,'t is Kneppalkoek van Keez Butter, en deernaast ebb3ze
darittóbls draiva léta, di komma van Klikkis van Hain Gort: hai moetar ook maar vóröbdrája, aars laptijat idarjaar weer, tizz3n slord3ga vent foor z3n lant. Wessina zán koeja
d3röitl En di ina zell3t niet lang meer máb, tiZZ3n weerdégar 1). Tiz jimm3r zó middi boer,
i raaktar vastönder. Z3n sképa binna ook miz3rábalinstaat: at binna arr3ma bésis, za zellan3n
bitja gelda, assa öpta mart kömma." - .,Ja, ja tskeelt naggal wetta in ovda aar. Gerrat Wit
weet meer van zalantta máka: dazz3n töika 2) boer . ...- Maar lébwa ar3ZÖpstéka: dar binna
sagára int mantja. Offejja nag livar3n pröimpi? ikkep puur tur 3) in3n sagaartja. Azzawa den
bai di riderr3g 4) binna, kenn3we well3rZ3n koppi köffi néma, en3n happi: das-chóeffarda
kou."- Men vaart dus nog een eind door, hier en daar iemand beboetende, en legt dan
aan bij een dichte rietderg, Onder het genot van brood en koffie, met een borreltje toe,
worden dan polder- of gemeentezaken en allerlei particuliere aanlegenheden besproken. .,Walegga hier goet, mooi louw!" zegt een der leden, .,maar wet wörtatier vlook 5) mittat
léga' pail. Vroeger warrat hier dip, en nouwókal pruttach 6)." - .,Nou, tis togg3tnboel
bébrasfroegar, toe jalanswintars V3rzoop anda kleum 7) in kreech. Nou houbt stoomm3sin
at wábr mooi leeg."- .,Já, dat ding wáraza eersterr3Ch teuga, maar nou binn3Zar blait mé:
tizZ3n go et m3sin." ...- .. Hé, dassmaakt aoon koppi missöiker : dat cheeft moedar nitalla dága:
ennouw an flip pi 8) mit wet kéz3röp, só kenn3wat völouwa." En zich tot de broeklanders
1) Stuk vee dat niet gedijt.- 2) T u ik, net.- 3) Tuur, zin.- 4) Rietderg, rand van riet rond een stuk
land. - 5) Vlook, ondiep.- 6) Pruttig, modderig. - 7) Kleum, vorst.- 8) Flippie, broodje. -
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wendende vervolgt hij: .. Jongas, hejjullija stikb 1)wel baija? Ksouwar márintje néma, maar
denbrom, leg je boel nitoptabank. ti zitar wán 2) oit: we hewwadaroppastapt." - .. Nou
naggan slokki toe en den vort maar weer. Azjulli nou roeja toddasstik fan Teun, den
gánadar twé lopa en da ára blaiva vára todda skaaisloot: deer vindawe makaar."- .,Das
choetook, aars souwa in deuza vlób sloot naggan da gront ráka. lmazévant sai Keez nag
dat ti vanda zeurnar bai zanaravmorga 3) nit konnanskita mitta hooipraam vóri moddartat 4)."
Na een poos voegen de wandelaars zich weer bij het gezelschap en geven de namen der
bekeurden op. Daarna wordt de tocht hervat, die thans haar einde nadert. - ..Wattam~
mója zeumar, en wattebbawa an hooi teelt fantjaar. Tskeelt wabbai varléda zeumar: toew
allas nattinda barrag enlátar skimmalach en nou dróg en poik." - ,.Spaitag maar dadda kees
soon bitja geldt enda baispulla 5) ook: die toeta 6) vantjaar, za binna niks waart: dattep~
paarzaweest toe da big ga ent spek duur wára : toe kojja ar naggarzan verdiena." ,.Glukbg dadda sképe niet sówonganz 7) binna, dat was varléda járam marábl: inda Bimstar
gongaza allagaar zówattam pontja 8) wech."- .. Maar wa binnadar: dazwérovvalópa. Nou
morraga de ara kant, bazoia at dorrap. Den kewwa wellan uurtja látr baginna. Azwa maar
weer zok choetweer hewwa ist best." En met een .. goeja dach sáma, tot morraga" nemen
de schouwers afscheid van elkaar en keeren in troepjes huiswaarts.
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Den volgenden morgen komt het gezelschap weer te bepaalder plaatse, en is ook het
schouwersschuitje met de broeklanders present. 't Is goed weer met harden wind.- .. Goeja
morraga, goeja morraga, dat kennar wellas spanna azwe obda W aizant komma ovvobda
ZOijargansloot: claris ásam, hoor." - .. Nou, tissowerrag niet. Da skoitis starrakenda riema
ook: Wa zellanat wel bolwerb. - Wazja gustarévant nit looP)?", vervolgt hij, zich tot
een der oudste leden wendende, ,.dat lópi wazzan hélent! Main bina wara zangarag. Blikstin!
ja kemmerrab dat ja da seuvatag het." - .. Ja nou, ik hattatook beet. Ma waif wouweer~
stattek nit mégong vandaach : aars kraigja morga da leg weer 10), zai za. da ára kennanat
bast of. Márik dankar voor. Zoon skouwdacchi maggak wel: ja het naggaras wettam makaar
en zinat lantars choet." - .,Jonga ja, maheer," zegt er een tegen den secretaris, ,.gustar
hebbawa Lóza Kéz óvarasloega: tiz nitawalt, ja kennat garust opskraiva." - .,Deer hewwe
ónza bûra ook, di binnaak ant skouwa. Ze hewwa maar in roejar: gossimpina, di kéral hetbn
plok 11)." - .. Nou. za zalla am wel wat helhpa ast nipt. aars komtijar alliniteuganop." .. Hó jongas, dérissar wérin di nitawalt het. Tis da Kees Biranslaan, en, kaik, at Janévarstikki
izzook ongedaan. Opskraiva maar maheer!" - .. Nouwarazan sagaartja, jai ook?, enden
zelläma an koppi doen. Hé, di sigaar izzousag 12)! di hettar lang oppawachtéri varkocht wier.
Ik néman aar." - Na een poosje wordt een louwertje 13) opgezocht en gebruikt men het
gewone gerak, om daarna met het schouwen van het dorp te beginnen. - .. Dazzan ga~
kladdar deur di toina: za binna nag zó sop pa rag van da lesta réga; ja glissa óvaral oit." ,.Já, maar wa moeta goetoitkaib ovda slootjes wel breet chanog binna, voral achtar da
hoisiaes: twortaarzan varlége boel." - ,.Di maggar wellan voetovvár3f 14) ofstéke: tlaikt só
niks. Hai leet da boel maar groeja ennoitsakka; tissar net sówin azjouw ovarbuur : hai hettat
suur an werraka."- .. Kaik, deer komma da àra; di binna ook klaar. Di karrawai izzalweer
plat. Nauw ovar veertien dága herskouwa en den dubbalda boeta." -Daarna geeft men
elkaar de hand en neemt afscheid, en de schouw is afgeloopen.
J. Wildschut.
1) Stikken, boterhammen.- 2) Waan, vuil.- 3) Anderhalf morgen. -4)Gemodderd had.-5) Bijproducten
van boter en kaas.·-- 6) Toeten, varkens.- 7) Ongans, ziek.- 8) Een pondje, zes gulden.- 9) Loof,
vermoeid. -JO) Dan lig je er morgen weer.- IJ) Plok, zware taak.- 12) Dusig, muf.- 13) Lou wertje,
luw plekje.- 14) A a rf, anderhalf.
van Jisp.
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VOORHEEN EN THANS Uit Boekeneogen: De Zaansche Volkstaal, tongval van
Oostzaan ao 1850. :~: :~: :~: :~: :~: :~: :~: :~: :~: :~: :~: :~: :~: :~: :~ :~:
Toewik emma seun varganga seumar néda Bimster gónga ómm;n peert, mocch"wa midda
baoz dijan miwa peerdawaoga hattakócht, méraojja, vanda Hörranbrech öf né Purmarent toe.
Toew ik den mit ma seuninda waoga zat, dochtak en zéjjakt óak teuga Klaozenda boas :
Wettis hir da boel toggaorzawórra . ..-Hoe dat, faoder? vr~ech Klaas.- Nou, zéjjik, nou
izdaran raoiwech tót Purmarentantoe. Voordeuza wessat maorin smal patji, zeilak maor
secchi. En hoeval brecchistatja óvar mósta wétak nit meer, óp chinenda né. Wesja den~
nantentji vande Haolakómma, den mosja óvarazet wórra mittan skeuitji néjat W órmar~
daoiki en den góngi voordars né Purmarlant. Niks nimadal kójje toe raojja. Ja mósta alias
óppi bina doen, ant weznach puur soon entji. Wel aoravuur dink ik. Maorassipn skeep. an
varraki óvvam meeskallaf néda mart mózbringa, móstat midda vrachskeuit mé. Di gongeffis
an aora wech, at knaollangs. zeilak maor secchi. V annan spóar wez niks ta vinni, 'trooide
aróp chinenda né. En teugazwoordag: ja móttar maoróm komma! Hilamaolaors. - gn
goeja raoiwech, mittan peerdapatji van stina int midda, vanda Kerkabuurt néda bóätandaik
toe, en dan binja voordarzinan wuppi, zówet inantwuntag manuta instat. Tizzan ketji 1)
ómmal die aoijaraboeri mit hullies hondasnórtjis 2) né daoik ta sin runnake 8), óvvassa varóm
kömma. En den maggan hóap stadhoeri mittarlaui mellakskauitjis chaondaróak né toe.
Allazné stat middabóat óm dar sinta ta vardina mit kipaoijars, mellak, buttar en kees ta ven ti.
A. Peeters.

V oor het Strandhollandsch, dat in het gebruik van den 2den naamval bij
persoonsnamen opvallend met het West~Brabantsch overeenstemt- ook de
boerderijen in de duinstreek vertoonen alle de Brabantsche langgeveltype geef ik een staaltje, waarin juist dit verschijnsel zeer goed tot z'n recht komt.
UIT HET LEVEN. Tongval van Noordwijk aan zee, uit den Overijselschen Almanak
voor oudheid en letteren, ao 18i6, met sommige noten van Leopold. :~: :~: :~: .~. .~ .
.. Owel 4), Gorsie mijn 5)! Wà ben je grooat eworde 6), Trijn! ik sou je zuiver iet ekeune
hebbe, azzie je taaet 7) nie bij je hà. Je lijkt krek op je mem. Wulle w' eris wedde dat j' al
avintuur heb 8)! Nouw, je hoeft ir gien bloos voor op ie kooanen te krijge: 't is gien
zunde! Je vader in je moeder waaere regteveurt ooak iet wijzer." ..- .. Kristene ziele! nouw
zie+ik èèrst, wie 'k veur heb, Minèèr Jaaepkop, je mot it me niet 9) kwaaelik neme, maaer
ik kon je eerst iet; je bent zooa blaaik eworde! En die bokkebaaerde staaene je nimmendal
niet mooai. Je bint ummers iet kwaae~deegs 10) ?" ..- .,Néèn, Trijn, op in béétje pijn in de
reg ge nae, wul it 11) nog al mit me: tussebaaije ben ik wel wà dingsig in min ooft, maaer
da' gaaet dan weer over. Zeg erais, hoe hait it je beb 12)? die mod 13) al mooai out warde!"
.. Héére! hebbie daaer iet van eleze in de krant? Me grooatje is virléè week in de kuip
evalle, die borendevol héèt waaeter was; in toe haait de zièl ir 14) zooa ebrand, dasser 15)
an heen egaaen is; dat hait de méèster in de krant laaete zette. Nouw, dat hait me heb
1) Ketji, genot.- 2) Snortje, karretje.- 3) Runneken, rennen.- i) Owel. wel. De W overal uit te
spreken als in 't Engelsch.- 5) Gorsie mijn, mijn God; basterdvloek.- 6)Eworde, geworden; 7) Taaet, mem, heb, bessie, resp. vader, moeder, grootvader, grootmoeder.- 8) A vintuur hebben,
aan 't vrijen zijn. - 9) Niet, gewoonlijk zonder de ontkennende n, hier echter gebruikt om den hiatus te
vermijden.- 10) Kwaae-deegs, onwel, ziek.- 11) Wui it, wil het, gaat het. -12) Beb, grootvader.18) Mod, moet.- 14) Ir, haar, zich.- 15) Dasser, dat ze er.
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Oostzaansch.

im zooa annetrokken, dattie de kooars ekregen hait, in nauw haittie 't gusteren al ofelaid: 1)
Zooa skierlik, dat 't gerecht er gien iens bij tijds bij hait kenne komme. Je zout iet looaven,
hoe bedrouft of me snaaer 2) is, die met Wuilemen 3) etrouwd is." ...- "Zooal Wullem
ooak al in den houwelikken staaet! En haittie al wat klains 4) ?" - "Twie knechchies; 't
dordekint waz in maaisie: das dooad. Maaer hooar~eraais, al ben je van ons vollik 5) iet,
ik mach 't jouw wel zegge; je heb ons altijd wel magge lije en je heb ons altijd in goet
hart toe edroege 6) azze we daaer nog an denke, dan skiet me gemoet fol. Maaer wat wou
ik alëvel zegge? Jà! onze Wullim hait it slecht laaete legge: hij iz an de zuip egaaen en
allis haittie virdisteleweert 7). Ikk om ooak iet méèr over zin drempel; die starrikke drank,
die weet wat! Kort naae de bruiloft zagge m' it 8) al ankomme: 't waz of ir gien deur~
kommen an was. De gosganselikken dag de wegt op, of mit sin sundaaegse kamme~
zooallanterfante naae de wörf 9), of mit zin gat in de hörrebörrig 10), of in 't klappuis. In
wassie tuis, dan zou ie gien vin verroert hebbe om zin wijf te hellepe. Lai 11)! lai! daaer is
gien vóórheelt fan: altijd nelleboge 12) op de taaefel; 't was of zin narme lam waaere; ik
looaf iet, dassooa lang asse~n~e~trouwd benne, dattie zös nemmers waaeter veur onze Merij
epet 43) hait. In dan, in lammetjespapkind 14), je leve 15) zooa niet! Kailifsnat 16) smiddags en
suikelaaet savis, buite de zundag. Smousies 17) bij de koffie en kluitjes 18) bij de tée! Rooak~
flaais op zin vier ure stik 19), en ailan 20) koukebak 21), póting 22), broedertjes 23). Zin wijf
klaaegt huize hooag: 't arreme mens looapt op klompe 21 ), maaer denk~kie da sinjeur holle~
blokken 25) an zin bienen ebbe wui? W è jaae wel ! Zulleverde 26) gespen op zin skoe 27) !
Kortevoort, hij laait in goddelooas leve; 't is of it in haiden is. Kwaae 28) slaaet~ie in kruis,
azze wa gaaene gebruike, maaer leze 29) doetie zin leve niet. Hij iz ooak al van de bran~
spait 30) of ezet, in bij de leste overlooap 31 ) kon ie gien iens in stée 32) krijge. 't Is bedrouft,
bedrouft! - Nauw, minneer Jaaepkop, ik mot gaaen boete 33), wantdeskuite maaeke
klaaer: van middig trekke ze al neer 34). Ik wul 35) je gindag 36) zegge: Gö, segent je!"
(Daar gaat net de klink 37) :) "Alleman mot op séè 38) komme, om de man op 't hout te
hellepe 39)." - (Laat ons spoedig naar het strand gaan: ik hoor de menschen reeds.) "Zet
je panje 40) réè! Haaele, haaele !" - "Ken je me nog, Klaaes ?" ...- "Wel. bij min ond 41 )
zin zaaelighaid! Ik zou haaest zegge, dat je minneer Jaaepkop bent. Bij me ziel: hij is it.
Dat zei ik V aders 42) zegge; 'k wui im ir daelik kanskop 43) van geve; wà sel ie staen kijke.
1) Ofelaid, afgelegd.- 2) Snaaer, schoonzuster.- 3) W ullemen, dat, sing. van Wullem, Willem; den
dientomdegapingtevermijden.- 4) Klains, kleins, nl. kinderen.- 5) Vol lik, volk, familie.- 6) Edro ege,
gedragen, evenals esloege, voor geslagen. - 7) V i r d i st eI e wee r t, doorgebracht, verbasterd uit 't Fr. détruire.8) M' i t, wij het. - 9) W ö r f, het plateau tusschen de huizen en het strand, waar bij goed weer altijd menschen
staan te praten; bij slecht weer staan of zitten zij in een daartoe gebouwde loods, met smalle reten naar den
zeekant, die met schuiven gesloten worden: dat noemt men het klaphuis. Klap, van klappen, babbelen.10) Hörrebörreg, herberg.- 11) Lai, lui. -12) Nelleboge, name, nemmers, prothesis van den:
ellebogen enz. - 13) Epe t, geput. - 14) Lammert j c spa p kind, verwend jongetje. - 15) Leve, subst.
Hd dein Lebtag. - 16) Ka lli f s nat, soep. - 17) Smous ie s, balletjes. - 18) KI u i t jes, kandijklontjes. 19) Vier ure stik, vier-uurs-boterham.- 20) Allan. al aan, onophoudelijk.- 21) Koukebak, pannekoek.- 22) P ó tin g, (pudding) ketelkoek.- 23) Broedertjes, poffertjes.- 24) KI om p e, houten muilen. 25) Holleblokken, klompen.- 26) Zul leverde, zilveren.- 27) Skoe, schoenen. - 28) K waae, adv.
kwalijk, te nauwernood. - 29) L e ze, bidden.- 30) Bra n spa it. De d valt weg, 't is een eer tot de brandspuit
te behooren.- 31) Over lo oa p. Steur-haringvangst op de Engelsche kust. Gevaarlijk, en dus neemt men de
knapste kerels. Het vertrek der vaartuigen is een dorpsfeest. - 32) S tee, plaats, dienst. - 33) Boete, netten.
boeten, d.i. herstellen.- 34) Neer, van duin naar laag water.- 35) Wui. de I is stom.- 36) Gindag,
goêndag.- 37) Klink, bekken van den omroeper.- 38) Op sée, naar zee aan 't strand.- 39) Op 't hout
h c IJ e p e. De visschersvaartuigen aan den duinkant zijn dikwijls in het mulle zand gezakt. Die vaartuigen worden op rollen naar zee gevoerd, ieder helpt daaraan gratis. - 40) Pan je, stuk zeildoek, dat de schippers op
denrug dragen, wanneerzij eene schuit op het hout helpen. Zet je panje reê =maak je klaar!- 41) Ond, hond.
42) V aders, mijn vader, gelijk moeders voor mijne moeder. beide ie nvl.- 43) Kon s kop, kondschap, tijding.
Strandhollandsch.
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Kom jelui strakkies bij ons op het alfzössie 1). dan zelle me same een koppij deilen ?" .. Jaae, Klaaes, ik sel komme, ik heb toch nog zadder tijd 2) over. Is dat Jannen zeun 3) iet,
die daaer zin boezeroentje weer antrekt?" - .. Né~en, das Dirk en jonge; die vaaert al
voor alf man." - .. Hoenèèr 4) vaaere de skuiten of?" - .. Dà sel wel mörrege worde.
Gustere doch ik, dà we van daaeg te waaeter zouwen egaaen hebben: maar 't waaeter is
te laaeg, omdat er gien wind is. 't Is dooad gelemijn 5) ; de zéè is zoo slecht az in spiegel;
de garrint 6) speuit in 't zwinnetje 7), in 't windtje zuielikt al toe en an, en apperdan 8)
klaaert de lucht ooak op." - .. Hadie 9), Klaaes! 'kWens sie in goeje teelt en fijtig gulde
met en deeP0)." ..- .. Wacht in amerijtje 11)! Dat héérschop mot ik min hozen 12) is laaete
kijken; 't benne splinter naaegel nieuwe, die Syme van Floor uit de kroft emaaekt hait.
Eerst was ik bij Jaaepe van Wullem Haine, maaer nouw ben ik bij Symes, je weet wel.
die zooa bang was voor bramzijgertje 13) • ..- Kijkereis, minneer, die heb ik ekregen van me
peetemeut, je weet wel :. Aaelen moeder 14) • ..- Maaer 'k gaae skafte; we hebbe van mid~
dag kouwelouw 15) uit de braaemand 16), ofskeun ik liever in snees tonge hà uit de binne~
Lek 17). In 't ginderaael, 'k hou meer van plaffis as fan ronfis 18). Ik wtl je groete." .. Zooa Teune~baaes, jij ook nog op te biene? Heuch ie nog wel. dà we saeme knikkerde,
in houpelde, in skietklooate 19), in takkelessie 20) speulde?" ..- .. Wel, zouw~wikiet? 't Heucht
me nog zooa réè as ten dag van gustere, dat Aaert van Frits de dekkeren vlieger 21 ) te
bait ging en net op 't komboffie van skeele Neeluit de boe 22) neerkwam. Sunt is er al wat
ebeurt ! Maaer we wulle het dekkelis maaer op de ketel laaeten, plag Kaaet Mossel te
zegge. Hadie ! toet flussies 23). Je weet de wegt ummers wel? Je mot de andere wörf op.
geune is feul te moeizaaem voor je."

Als vertegenwoordigers van Waterland verdienen hier de Amsterdammers
een afzonderlijke en ruime plaats, 1° om den groeten invloed, dien hunne taal
op ons Algemeen~beschaafd heeft uitgeoefend en nog uitoefent; 2° om de heel
typische sociale groeptalen, die op dit dialect hebben ingewerkt: vooral het
Bargoensch, het Jodenduitsch, de zeemans~, handels~ en diamantslijperstaaLIn het eerstvolgende stuk geeft Jacob van Lennep vier verschillende Amster~
damsche dialecten weer, gelijk ze ca 1840 nog elk in hun eigen klanken door
de lagere klassen gesproken werden. Om het beschaafde Amsterdamsch van
die dagen te leeren kennen, diene het tweede stuk, geschreven door Alber~
dingk Thijm, die als taaldatum weliswaar 1825 opgeeft, maar allicht ook onder
invloed van latere herinneringen zal staan. - Daarna geef ik uit de Dietsche
Warande Dl. X drie lezingen van den Verloren Zoon uit 1874, nr 1 in het
1) Alfzössie, halfzesje, de koffie die om halfzes gedronken wordt.- 2) Zadder tijd of tijd zatter (d)
volop tijd, tijd zat.- 3) Jannen zeun Janszoon. - 4) Hoenèèr, wanneer. - 5) Dooad gelem y n?
bladstil. - 6) G á r r int, garnaal. - 7) Zwinnet je, zeewater tusschen twee zandbanken. - 8) A p per dan,
langzamerhand.- 9) Hadie, adieu. 10) Deel. aandeel in de opbrengst.-- 11) Amerijtje, oogenblik, tijd
voor een Ave Maria.- 12) Hozen, totover de heupen reikende laarzen.- 13) Bramzijgertje, gevaarlijke
dampen, die uit zee opstijgen en voor de verbeelding der zeelui den vorm van duivels aannemen.- 14) Aele n
moeder, Aaltjes moeder. -15) Kouwelouw, koude lauw.- 16) Braaemand, wat de visschers niet op
den afslag brengen en voor eigen gebruik houden. - 17) De binne-Lek, de zee tusschen het strand en
de Breeveertien.- 18) Plaffis en ronfis, platvisch en rondvisch.- 19) Skietklooatte van Skietklooaten, klootschieten, met den bal spelen.- 20) Takkelessie, (ik tik u 'tleste) krijgertje, tikkertje.21) Fr i ts de dekkeren vlieger, Frits de dekkers vlieger.- 22) Boe, loods, waarin de schuiten gebouwd
worden, - 23) Toet flus si es, tot zoo meteen.
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Noordwijksch.

Kalverstraatsch, van J. ter Gouw; nr 2 in den tongval der ambachtslieden en
winkeliers van de "Weeseper Biercay'', en nr 3 van de beau-monde der Keizersen Heerengracht, de beide laatste weer van Thijm. -Ten slotte laat ik voor
het tegenwoordig Amsterdamsch der burgerstanden een ietwat beknopt Falklandje volgen, om met een stukje plat-Jordaansch van Querido te sluiten. Wie de allerinteressantste maar zeer moeilijke ontwikkelingsstudie van de
Amsterdamsche dialecten- ter Gouw noemt er in Winklers Dialecticon niet
minder dan 19 - zou willen ondernemen, vindt behalve de opgegeven plaatsen
nog materiaal in overvloed, bij Bilderdijk, V aderI. letteroefeningen 1808 II
en Najaarsbladen I blz. 162, in den Navorscher 8, 9, 10, in J. van Lenneps:
Vermakelijke Spraakkunst passim, in Multatuli' s Ideeën I nr. 386-390 in "Onze
Volkstaal" II blz. 121-127 bij Justus van Maurik, en in de Amsterdamsche
Dag- en Weekbladen.
IN DE FREWEELE KURREKETREKKER. Uit den OverysselschenAlmanak van 1845.
Samenspraak tusschen den Verhaler, een verwer, Schele Gijs, een tapper (Haarlemmerdijkers), Zwarte Sander.
een Oostindievaarder, Klaas de Bobbert, matroos om de Noord, en Hein Rip, een heerenknecht (Kattenburgers). *)

Herre jee, Piet, wat 'n lol hebbe da-ar gebat gustere navend by scheele Geis in de tapper ei; weetje? da-ar "de freweele 1) Kurreketrekker" oithangt. Ik weet niet of jem kent,
scheele Geis? maar 't is een sekure: hebbek jou da-ar 2). De keerel is zoo loizig 3) bang
om zen klante oitter lemeur 4) te brenge, dattie zen om nog zoo veul niet zou teugen spreeke,
en zen alteit ma-ar geleik geeft, alliege ze, dat de stra-atstiene der van zweete. Nou motje
weete, dat gustere navend waren we dan bij meka-ar op de boitekant 5); ikke, zwarte
*) ,.De Kattenburger bezigt e ui,. waar de Haarlemmerdijker o i zegt; b.v. Kattenb. leuizig, deuizend, heuiren,
euiwt; Haarlemmerd. loizig, koiren, doizend, oit. De Kattenb. bezigt ij, waar de Haarlemmerd. è i aanneemt;
b.v. Kattenb. bij, hij, zij, jij, tapperij, zijt, trijn, rijs, Gijs, Haarlemmerd. bei, hei, zei, jei, tapperei, zeit, trein, reis,
Geis. Er is in den Haarlemmerdijkschen tongval een geheel eigenaardige toon, op welken alle woorden uitgebracht
worden, en die ontstaat uit de eigenschap om diep uit den lossen en wijdgeopenden gorgel te spreken. Min of
meer is iets van dien aard aan de Hollandsche taal eigen in het algemeen, waarom de vreemdelingen onze g, die
als keelletter het sterkst door dien toon gekleurd is, zulk eene anciragelijke rochelletter vinden; maar de echte
Haarlemmerdijkers drijven dien toon tot zijne uiterste grenzen. Dit voortstoaten uit den bodem des slappen strots
duldt geene teedere vocalen, die alle breed gapen. en alleen in staat zijn aan de tegenwoordige spelling met
twee a, o of e's, die een aanhouden op denzelfden klank en toon onderstellen, te regtvaardigen. In vele woorden dus, waar de tegenwoordige spelling eene enkele vokaal wil, heeft de Heer van L enne p zeer juist twee
geplaatst, zooals naa, raaden, slaape, vaare, waare; weeze, keerel, boove, oopen, voor: na, vader, slapen, varen,
waren; wezen, kerel; boven, open. Het ligt in de natuur der a, die een zuivere keelvokaal is evenals de g, dat
zij boven alle andere door den gapenden uithaal moest gekenmerkt worden, zoodanig, dat de Heer van L enne p
het noodzakelijk heeft geacht om de a in het Haarlemmerdijksch niet alleen te verdubbelen, maar het tweetal
door een streepje van elkander te scheiden, even of het begin en het einde der vokaal door eene golving der
stem gesplitst worden. Zoo ziet men dan geschreven, b.v. ma-ar, la-at. ha-ast, pra-ate, stra-at; ja-a, na-a.
Deze neiging om diep uit den lossen gorgel te spreken vereischt eene inspanning der benedenkeeL die de bovenste
spraakorganen in den mond niet toelaat om in het eigenste oogenblik met dezelfde inspanning werkzaam te zijn,
en niet alleen eene buikspreekachtige heeschheid in den toon, maar tevens een zekere onbestemdheid in de uitspraak der consonanten te weeg brengt. Bij de Kattenburgers is de toon scherper, hooger. krijtender, om mij
zoo eens uit te drukken, en zij bijten u de consonanten als het ware toe." (Halbertsma).
I) Fre wee Ie, fluweelen.- 2) Hebbek jo u da-ar, oorspronkelijk een teeken van verrassing, later gebruikt
om te kennen te geven, dat iets van belang is. - 3)Loizig, lett. luizig.- 4) Lemeur, !'humeur.5) B o i te kant, de Buitenkant in Amsterdam.
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Sander, die verleede week oit Ostinje is gekomme: Klaas de Bobbert, die zen va~ader op
N oorweege va~ art, en Hein Rip, die heereknecht is bei den aveka~at van Pingele. N oura~ake
we zoo an 't pra~ate over Geis, en hoe ie alteit de mense naa de mont pra~at. Zoo maggek
al zoo zegge: 't zou al een keerel weeze, zei ik zoo, die 'n dink vertelde, da~ar hei geen
ja~a op zei." - "Nou," zeit zwarte Sander, "ik wil dan wel zien," zeit ie, "of ik 'm dan zoo
ver niet krijg, dattie teugen me zeit, dat 'k 't lieg." - ,,'k Wet van niet," zeit Kla~as, "Waarom?" zeit Sander. - "Om 'n zoopie 1)," ziet Kla~as. - "Top," zeit Sander, "dat
gaat."- "Nou weet~je wat," zeit Hein, "da~ar moste wen 'n grap van hebbe, We zelle,
alle vier, zoo as we hier zijn, yder op zen beurt een leuge vertelle, en de genige 2), waar~
teugen ie zijt, dattiet liegt, die zei van de andere vrij gehoue warde." - Nou dat was goet.
We koieren 3) dan met ons viere na~a "de freweele Kurreketrekker."- "Genavend, moe~
der de vrouw!" zeit Sander. "Genavond, Scheelel geef me rijs een taaie van jen 4), assieblief:
ik bin da~ar strak van een ouwe jiffrouw geskrokken, en ik mot er de skrik euiwtdrinke."
Nou, Geis geeft 'm'n slok. We gane zitte, en we nemen ook yder 'n slok. We peipe reis
an, en zoo beginne we over koetjes en kallefles te pra~ate. Nou haddewen afgesproke,
we zouwen om beurte vertelle, eerst ikke, dan Hein Rip, dan Klaas, en dan Sander voor
't la~ast. - Nou vraagt me Hein voor de foef: "Jan! zeitti, hebjen 't druk op de winkel.
da~ar je nou op bint." - "Dat mag wel zoo weeze, zei ik: 't is tegenwoordig al heel
krappies 5) en er valt niks te verdiene, zoo as ook wa~ar is. Alleenig gepisseerde 6) week
hebbek nog een kerreweitje gehat: ma~ar da~ar haddek ha~ast het hachie bij ingeskoten."
"Ei, zeittie, en wa~ar kwam dat bei 7)?" zeitti.
Dat zeilek je zegge, zei ik: der most de poi 8) van 'n ho is op de Binnenamstel opgeschilderd
worden, en dar hadde we de leêr oit 't soldervenster oitgestoken mit 'n plank er boven
op, en da~ar zat ik ouwer gewoonte nop, zoo as ik honderd en doizend ma~alen geda~an
heb. Nou da~ar zat ik dan op en wist van de prins geen kwa~ad: alleen mottek je zegge, ik
hat passies te voore teuge de kou een hartversterkinkie genoomen en 'n trap~op~je~hart 9)
toe: 'n mens is toch geen trekpot! en of 't nou da~ar van was, weet 'k niet: ma~ar
terwijl ik sat te schildere, da~ar keik ik zoo kasseweel 10) na benede en da~ar wort 't in
eens zoo ra~ar om men hart en zoo drizelig 11) as 'k nog nooit geweest ben. Ik weet er
anders niks van, ma~ar nou was 't net of de stra~atstienen een galopa~ade danste teugens
men an. Da~ar raak ik, hoe, weet ik zeivers niet, de tra~amonta~ane kweit 12) en doikel
ik perdoes van de leêr langs de geut na~ar benee~en, dat 'k niks anders docht, of 'k zou
zoo van boven~neêr met me donderement 13) op stra~at gevalle we~eze. Ma~ar gelukkig
zie ik onder 't valle iets zwarts teuge de muur: da~ar denk 'k, heb ik jou da~ar? Ik klem
me vast met me beie hande en bleif zoo hange·tot ze me met een leêr komme helpe. En
wat denk je nou dat dat zwarte was, da~ar ik men an vast hiel?" - "Wel! zeienze, wie
kan dat raaie ?" - "Nou, zei ik, dan zal ik 't je zegge: 't was de schaduw van de geut van
't hoekhois an de overzei, die vlak teuge depoischeen."- "Nou, datzeiook wa~ar weeze,
zei Sander: geloof jij dat, Gijs?" - "Och, zeit Geis, wat zek er veul van zegge: 't kan
makkelik wa~ar weeze, as ik dat zoo eens na~adenk. Onze Lieven Heer is allemachtich." Nou, ik zeie niks: 't was voor mijn al mis. We namme nog een afzakkertje, en toe begonne we, al weer voor de foef, Hein Rip te pla~agen en we vroegen em alzoo, wattie
I) Zo op ie, slokje, borreltje.- 2) Degen ig e, degene.- 8) Koieren, kuieren, wandelen.- 4) Taaie, een
glaasje jenever - 5) Krap pies, krapjes, zuinigjes. - 6) Ge pis se er d, gepasseerd. - 7) Wa-ar kwam
dat bei, waar kwam dat door, hoe kwam dat.- 8) Po i, pui, balcon. - 9) Tra p-op-je-hart, borreltje.10) Kasseweel, casueel, toevallig, -!I) Drizelig, duizelig.- 12) De tra-amonta-ane kwijt raken,
lett. de poolster kwijt raken, het bestuur over zich zeiven verliezen. - 13) Donder e ment, platte krachtige
naam voor lijf, lichaam... Ik zal hem wat op zijn donder, ook donderement, geven" (afrossen).
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zen koite toch wel te vreete gaf, dat zen haar zoo krulde?- want je weet, Piet, Hein Rip
is 'n rechte poppegek met zen krulletjes en zen scheijing in zen hooft .
.,Nou, zei ie, op dat apperpo 1 ) zel ik je wat vertelle. Laast hat ik voor onze Mevrouw
na de Fransche kapper geweest in 't selon, en daar hat ie mijn 'n prommenaadepot 2) an~
gesmeerd van acht steuivers. Daar groeiden 't haar van zoo gaauw men 'ter op smeerde,
zij de kapper. Nou, ik dacht, ik kon 't rieskeeren; an achtsteuivers binne we niet he~
durve. Daar most ik met men volk na den Haag met de spoorweg; ikke in de weg on, enn
men volk in de dielzans. Daar komme we te Haarlem, en ik kijk zoo rijs euiwt na de loo~
pende motief 3) : maar net toitert 4) de conterleur 5) en we ganen vort, en daar blijf ik me
met mijn krullen in de krulle van het hek verwart zitte. Daar docht ik niet anders, of me
kop gink af, maar gelukkig kreeg ik 'n trankielen inval: ik haalde men potjen euiwt me sak
en smeerde men al maar deur en de krulle, die vast zatten. Daar begon me krul te groeien,
te groeie al maar deur, en ik maar zonder ophoue te smeere zoo hart ik kon, tot dat 't
potje leeg was. Maar gelukkig ware we toe net an 't staatsie~ori van de Voogdesank en
daar hield de trijn op. Toe vroeg ik eenskaar te leen, an 'n juffrouw, dieskeuins over me
zat, en ik knipte me de krul of. Ik heef, toen ik weerom kwam, men haar weerom gevraagd;
maar, ja wel! Ze hadden 'tin mekaàr gedraaid en gebreuiken 'tas 'n kabel. om de ankers
mee te winden. - .. Wel, zei ik teuge Geis, geloof jei dat? Ikke niet. - .,Och! zeit Geis,
as ik zoo na~adenk, Onze Lieven Heer is allemachtig; 't kan makkelik wa~ar weeze." Das ook al mis, dacht ik. N au! we namme nog en opfrissertje, en toen vroege we an
Kla~as, of ie ons niks te vertelle hat van sen laatste reis .
.,Wel. zeit ie, wat zou 'k veul zegge? Heel veul merkwaardigs is me jeuist niet overkomme:
alleenig toch een dink, dat nogal aardig was. Daar waare wen op de hoogte van Drontem,
en leggen er te kooi op 'n soomerse nacht. dat gunter om de Noort geen nacht is, om zoo
te spreeke; daar voele wen altemaal een schok as of we beroerd wieren. We loope na
boove, niet anders denkende, of we hadden op 'n klip gestoa te; en ik zei al teugens me
maat, .. Pas op je telle, Frans! We binneder om kout."- Maar jawel! 't was geen klip,
maar een lomp bakbiest van 'n wallefis, die te slaape lag, en die we dwars over zen rugge~
streng waare heen gelaveerd. Daar wort me dat biest zoo vergiftig nijdig, dattet wel deui~
zend voet euiwt 't water opspringt en vlak boven onze kop weer neêrkomt ... 0. kreeme~
nie 6)! dacht ik, we binnen om zeep." Maar wat beurt er? Die dikke grebbejanus komt met
zen beuik net op de grote mast te lant, en blijft er op vast zitte as en wimpel. Den ouwe 7)
werd bang, dat et skip topswaar sou warde en sond ons met alle man na have. We hakten
nu zen beuik oopen; we lieten de traan en 't vet in de tonne loopen, en zoo kwame we te
Drontem an met 'n wimpel. die nog nooit op zee vertoond was geweest." - .. Wel. die
is sterk! zei Hein. Geloof jij die, Gijs?" - .. Wel, zei Gijs, Onze Lieven Heer is allemach~
tich! 't Kan makkelik wa~ar weeze, as ik et zoo na~adenk."
.,En jij, zei Hein teugen Sander; hij jij niets te vertelle?"
.,Wat zou ik? zei Sander, ik heb nooit veul beleefd. en wat ik je vertelle kan, beteekent
bezonder weinig; maar die 't beter weet, mot 't zegge, en daar huurt de schipper zen volk
op. We zeilen onderwijl rijs anpijpen en nog en slaapmussie neme; dan zel ik je net
zegge, waar 't op staat en wat me gepisseerde jaar in straat Soenda is wedervaare. Op 'n
dag dat ik den ouwen an wal had gebracht, kwam men 'n Snees 8) op zij en praaide men,
of ik ook ijzer of touwwerk hat om te verkoope? Wacht, zij ik, jou kromhoutsgast 9). Ik
1) Apperpoo, à-propos.- 2) Prommenaadepot, volksetymologie van pomade.- 3) Loopende motief, volksetymologie van locomotief.- 4) Toiteren, toeteren, blazen.- 5) Conterleur, controleur.6) Kreemenie, basterdvloek.- 7) Ou we, kapitein.- 8) Snees, Chinees.- 9) Kromhoutsgast, een
passagier, die beneden in 't schip tusschen de kromhouten verkeert, een scheldnaam in den mond van een zeerob.
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zal 's eventjes met jou hoofd speule. Met één kreeg ik hem bij zijn slinger~perdoen 1) en
liet 'm teugens de zolen van men schoenen angieren 2) dattie noordoost 3) lag. Wat doet de
ktabaaispringer 4)? Hij zet zen staande en loopendewant weer an, et zijt: .,Toang bagoes 5 ),
ik docht dat je handel deê." Dat doe ik ook, zwabberkapetijn 6) van de duivel. zei ik,
maar 't is in kraak~amandelen, en jen ribbe selle de pitten sijn; versta je? Hij lachte as de
pleuimgraaf 7) tegen de snertbalie 8) en vroeg, of ik 't met hem wou afdrinken? .. Alree
man!" zei ik en we gingen in de tapperij, en zoo al keuvelende vertelden ie me datter veul
geit met rijstkadraaijen 9) te verdienen was en dattie een praauwmajang 10) hat, die ie me
daartoe verhuren wou ... Kom an! dacht ik, dat mot je wage, Sander!" Toe nam ik van
onze veertig~persenter 11) twee maanden op 't swarte boek 12), en met verlof van den ouwe
huurden 'k de praauwmajang met twee zee~Deventer~koeken 13) en liep straat Soenda in;
maar dwars van Anjer krijg ik de Vrouwe~Verdriet 14) vlak op steven. Het waaide, dat
gene zes heereknechts 'n mand met breuidseuikers tegen een sleuis 15) op zouwen getrok~
ken hebbe. Ik keek maar na' t valle van de panne 16); maar toe de zee men in me nek 17) keek,
toe dacht 'k: .. Genacht, Sander! Je bent ook 'n lief kint op je moeders bont boezelaar
geweest." En 'k wier dingsig 18) onder men baaitje. Kijk maats! toe was 't, as of men zo'n
Engel in me nek schopte en zei: .. Bid, beest!" Ik viel op mijn murgpijpen 19) en wier met
de pitjalling 20) an wal gesmete op 'n onbewoont eilant. Daar zag 'k 'n gallig staan en daar
honge vier kerels an te waaie. Den ene dat was en bakker, die vals gewicht gebreuikt hat;
de tweede was 'n knaappie, die de ribbekast van zen maat voor de schee van zen mes had
angezien; de derde dat was 'n kouwelikke pottentaat die van zen buurmans heuis 'n Sint
Maartensvuurtje gestookt had om zich te warmen." ...- .. En de vierde," vroeg Geis, toe
Sander ophiel met vertelle.- .. De vierde," zeiSander teugens hem, .,dat was jou vader,
Gijsmaat." - .. Dat lieg je, zei Geis; mein vaader is op 't Karthoiser kerkhof begrave."Met klapte men allemaal in de hande, dattet zoo daaverde en gawen Sander de weddink~
schap gewonne. Geis lachte zelf meê, toen ie hoorde, wat 't geval eigentlijk was en we
hebben er wat 'n lolligen avond meê gehat, Piet! Jaa 't is een raare kerel, die Sander.
ao 1845.
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Jacob van Lennep.
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1) S 1 i n g e r- p e r d o e n, lett. een slingertouw aan den groeten mast, de staart van den Chinees. -2) Angieren, laveeren.- 3) Noordoost, eigl. door den wind weggeslagen, hier machteloos.- i) K1abaaispringer, scheldnaam van een Chinees.- 5) Toang bagoes, mooie heer.- 6) Zwabberkapet ij n, Een zwabber is een scheepsdweil. Zwabberkapitein is hij, die meester is van den zwabber, d. i. de aanveger van de vuiligheden op het schip. (Halbertsma). -7) Pleuimgraaf, eertijds een hoog ambtenaar die
over de valkeniers stond, de heffing der tollen bewaakte, en tevens zorgde dat niemand zwanen hield dan met
zijne toestemming. Het scheepsvolk heeft dezen hocgen titel volgens zijn gewonen stijl toegepast op den
varensgezel, die voor de hoenders en de varkens van den kapitein zorgt.- 8) Sne rtbalie, balie (vat) met
snert, groene erwten. Snert is een weinig begeerd voedsel aan boord. Hij lacht dus als een boer die kiespijn
heeft. - 9) Rijst ka dra a ij en, op kleine schepen rijst vervoeren en bij kleine hoeveelheden verkoopen. 10) Praauwmajang, een kleine prauw.- 11) Veertig-persen ter, woekeraar.- 12) Swarte boek,
schuldboek.- 13) Zee-Deventer-koeken, inboorlingen van het eiland Bali; Deventer-koeken wegens
hunne gele kleur, en zee-Deventer-koeken om hun bedrevenheid in de kustvaart.- li) Vrouwe-Verdriet,
"de West-moesson, die de terugkomst van het scheepsvolk in het vaderland tot verdriet der vrouwen vertraagt." (Halbertsma). - 15) S Ie u is, een hooge steenen boog boven sluizen en aan bruggen. - 16) Het
va 11 en van de p a n n e n, neervallend gebroken masttuig. - 17) I n me nek keek, van achteren kwam. 18) Dingsig, zenuwachtig.-19) Murgpijpen,lett. mergpijpen, knieën.- 20) Pitjalling, schip.
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.. 'T SPREUKIE VAN KNUBBELUITEZAK". Amsterdamsch der Deftige Burgers
van 1825 *). Het eerst gedrukt bij Leopold: Van de Schelde tot de Weichsel.
.~.
:~:
.. Och toe, gromoeder, vertel uwe nàggereis van Knobbeluitezak 1) in 2) van Paertje~paertje~
schijtchelt ... " - Grootmoeder zat, met hare bleeke, goedige en schrandere tronie, met
haar zilveren bril. die nooit afzakte van haar fraaye arendsneus, met haar kornet, die op
de hoogte der benedenkaak wijd uitliep en een paar juweelen oorringen zichtbaar maakte,
in het hoekjen van den haard, op een Zaturdagavond, een groote kluw figoniawol tot
eenige paren kinderkousen te .,verbraaye". Vader was nóg op 't kantoor: rnamaatjen had
een nieuwe meid, die gedrild moest worden. - .. Wel neen~je!" zei grootmoeder, .,'t is
oorenenpootedach ... 3) beejelài dalferehete '1)?" - .. Og 5) ittis 6) noch froech, chromoe~
der," andwoordde Nippis (die Philippus gedoopt was), .,me zittenouzo gezellig bij me~
kaar ..." - .. Og ja!" zeide Katootje, .,en mamaatje komt tàg 'éerst. .. "en zij maakte een
buiging met haar hoofdtjen in de richting der jongste kinderen, die op den grond zaten te
spelen.- .. Zóo?" riep grootmoeder, zonder het kind aan te kijken: .,Dátiswatmóois! Dus
Katootje wil de kleintjes mar weehsture ... en jijlài, di~jit 7) al zoo dikkels g) gehoord hept ... ''.. Og nee, gromoeder," hernam Nippis, .. maar it is kort: it dûurt so lang niet. .. " - .. Uwe
hat it al hallif uit kenne hebbe," zeide Katootje. - Grootmoeder wierp een licht bestraf~
fenden blik op het kleindochtertjen, dat haar schuld boette door een blos.- .,Nàu dan!"
zei grootmoeder.- De kinderen klappen in de handen. Nippis wenkt de kieintjens om óok
te komen luisteren. Daarna zett'e hij zich in volle verwachting neêr, de kin in de hand en
den elleboog op tafel. Katootje zag ernstig met haar handen in den schoot .
.. Dar 9) wás tannereis 10) in vader, die drie zeuns hat. Mar de jonkste kon nooit cheen goet~
toen; dakkon di niet. Die lee voor àuwt fàil 11 ) tàis 12). De àuwste krege alderlaei meësters ... "
- .. 0. netas assepoester," zei Nippis zacht, doch reeds vooruitloopend en met zich~zelven
in zijn schik.- .. En mooye kleere," ging grootmoeder voort; .,in de jonkste wier vor heel
dom verslete.- .. Maar- toe zeitereis, eens op in dag, de vaderteugeden àuwste zeun:
Nàu mos jij marreis op reis gaan en zien wat je daar op ken doen. Je heb lang genoch bij
moeders pappàt chezete. - .. Goet, fader, zeit de jonge, en hij overlee vast bij sin eige,
datti Paertje~paertje~skijtchelt sou gaan opsoeke. - .. Zoo gezeit, soo gedaan. De àuwste
jonge gong op reis. Maar, eens op in avant, komti veur in grood bosch, in daar komtem
in àuwt fràutje teuge, en die zeit so teugenem 13): jongeneer, zeitse, ik hep soon bittere
dorst, in ik kan niet oppit bérrichie kommen om water te skeppe àit te wel (die daar was).
Hier heye me kràikie ... 14) Doewin 15) arrim mens de dienst in schep min assieblieft in beetje
water. - .. Wat! jàu àuwe totebel, zei de jonge, zel ik tat vor jóu motte doen! - .. Toe
stamptenit àuwe vràuwtje mitter kruk op te gront en zee: jonge làsbàl. it sel je dir 16) na
gaan.- .. Maar hij denkt: ja, dat raakt me kàuwe kieere niet, in i reist ferder.- .. En na
*) De open of lange a zweemt naar o. Waar ik a e schrijf, bedoel ik de a i van 't fransche air: de c h, die eigenlijk nooit ten aanvang eener lettergreep staan moet, gebruik ik hier overal waar de g scherp wordt uitgesproken.
De korte o heeft tweeërlei uitspraak: tól en schol rijmen niet volkomen. De korte e zweemt naar korte i, daarom
schrijf ik soms de laatste. De grootmoeder zei nóchchereis, de kinderen nóggereis : de eerste sprak u i als ó i
uit, enz. Tusschen ei en ij is geen onderscheid. Het zoogenaamde accent-aigu-teeken dient hier alleen om den
nadruk aan te wijzen.
1) Kn ubbel ui tez ak, knuppel uit den zak. - 2) In, en.- 3) Oorenen poo te da eh, ooren en -pootendach. Zaturdag, waarop de kinderen van top tot teen gewasschen, verschoond worden. - 4) Beejelöi
dafferchete, ben-je-lui dat vergeten? - 5) Og, met g, wegens de volgende i.- 6) lttis. het is. 7) Di-jit, die het.- 8) Dikkels, dikwijls. - 9) Dar, wegens den nadruk op wás.- 10) Tannereis,
dan ereis. - 11) V o o r o uw t f o i I. als oud vuil, als iemant, die niets kon, niets waard was. - 12) T o i s, te
huis. - 13) Teugenem, tegen hem.- 14) Kroikie, kruikje.- 15) Doewin, doe een.- 16) Dir, er.
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lang reize, kwam onze gast annit loziement, dari 1) gehoort bat, dat Paertje~paertje~skijtchelt
te krijge was. - "Hij vraacht an de kastelein, of daar Paertje~paertje~skijtchelt was, in
de kastelein zeit: ja; in hij laatit paertje voorkomme. Probeert t,twee it mareis, seiti; in de
jongeling zeit: Paertje~paertje~skijtchelt! - in meteen kwarome dir, in plaas van paerde~
vijge, in heele boel gouwe rijers vor den dach." - "0 ja," zegt Nippis, "dat zijn geitstukke
net as grootegouwe tientjes, niewaar, gromceder ?" - "Wel zeker," zegt gromceder; "jeloi
weet toch wel, dat een rijer veertien gulde het?" -"Ja zeker, gromoeder, in een dukaton
drie~en~sestig stuivers, niewaar, gromoeder?" - "Nou, laat gromceder nou vóort ver~
tellen," snaauwt Katootje. - "Nou, toe ze~n it tan eens gewordeware over de prijs, sprakki
of mit te kastelein, dat Paertje~paertje~skijtchelt op stal zou gezet worde, in dat hij it
morrige meê zou neme. Maar 's nachs gaat de kastelein in de stal in verroilt Paertje~
paertje~skijtchelt voor een ander. De vollegende morrege betaalt onze jongenheer de ver~
teering en de prijs van het paert, dat niet chering was, in neemt de reis na hois weer an. "Daar kom ti tois. Toe zeit sin vader: Wel jonge, wat breng je ons nou mee? - "0 vader,
zeit de jonge, uwe zei je ooge oitkijke. Ik hep Paertje~paertje~skijtchelt bij me. - "Dat
mottewe zien, riep de vader en de broers, in 't paertje wort vóorgebrocht. - "Paertje~
paertje~skijtchelt! seit de zeun. Maar it paertje dee nies. - "Paertje~paertje~skijtchelt!
skreeuwt de jonge nochcheris. Maar watti ook anging, it paertje verro·erde geen vin ...
Jeloi kent begrijpe hoewi op sin neus keek. - "Toe was goeje raad duur; want de ouwste
jongis hadde veul gekost, in ze hadde dir altijt noch al rijkelik van geleeft, zoo datte vader
zee teuge de tweede zeun: "Nou motjij je fortoin mareis gaan probeere."
"De tweede gong dan op reis in kwam innin groot bos, in daar zachi in toovergodin,
heelendal in it wit sattijn, in mit in gouwe kroon op. innin toeverstaf in dir bant; in die
zeit teugenem: Jongeling, bij die in die kastelein daar is een Tafeltje~wél~bereit. Ga daar
na toe en zie dat tafeltje machtich te worde. - "Hij was heël dangkbar 2) in reê voort. Maar
toeni in entje verder was kwam im in ouwt frootje teuge in die zeit: Och jongenheer, ik hep
soo'n bittere dorst, in ik kan niet op it bérrichie komme, om water te skeppe. Doewin arrim
mens de dienst in maak me kroikie vol. - "Dakkejje 3) begrijpe, zeit de jonge; ik zei voor
jou van me paert komme.- "Niet? seit it ouwe vrouwtje, nou, dan zei it je dir na gaan. "Maar hij rijt voort, in komt bij de kastelein. - "Kastelein, hebje Tafeltje~wél~bereit ook? "Ja wel, meneer, om uwee te di ene. - "In it tafeltje wordt binnegebrocht in de kastelein zeit:
probeert uwe~n~it maar; in de zeun zeit: Tafeltje, tafeltje, wel bereit! en mitteën stonne de
heerlikste gerechten op it tafeltje. Ze sprakke samen of over de prijs, en hij gaat slape.
Maar 's nachs verroilt de kastelein it tafeltje weer. Hij- zonder errig- stapt op z'n paert
in brengt it tafeltje na hois.- "Nou zeljeloi reis wat sien!- Hij laat het tafeltje binne
brenge in zeit: nou zellewe smulle.- Tafeltje, tafeltje wél bereit! Maar dar kwam nies.
Nochchereis: Tafeltje, tafeltje, wél bereit! Noch nies.
"Toe seit de jonkste zeun: V ader, mach ik ereis gaan? - "Wat zou jij meebrenge, domkop.
lummel, énzoovors, énzoovors. Maar eindelijk seit de vader: nou, ga dammaar.- "En de
jonkste reist of. In i kompt innin groot bos; in daar kompt im in ouwt froutje teuge, die zeit:
och jongenheer, ik hep soo'n bittere dorst, in ik kan niet op it bérrichie komme, om water
te skeppe, doet uwe in arrim mens de dienst in vult uwe me kroikie. - "Mit alle plezier,
zeit de jonkste zeun; in i gaat van zin paert in gaat het kroikie vuile. Maar je zei wel moei
weze, moeder, zeiti, kom achter op me paert zitteen rij in entje mee. - "Uwe bint wel
goet en vrindelik foor in arrem mens, seitse, en hij zetter op z'n paert. Maar toe ze oit it
1) Dar i daar, (waar) hij. dat ken (kun) je.
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2) Dangkbar. uit te spreken met de ng van 't Fr.langue.- 3) Dakkejje,
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bös souwe rije. laat it fröutje dir in éens op te gront sakke, in ze verandert innin mooye,
prachtig opgepalleerde toovergodin, in ze zeit: Ga nöu na de kastelein in vraag Paertjepaertje-skijtchelt in Tafeltje-tafeltje-wél-bereit, in vóor dat je dan heengaat, probbeer dan
ereis, of hij je ook bedrage het; in dan zejje Knubbel-öite-zak innin hoek sien staan, in
zech tammaar: Knubbel-öite-zak, Knubbel-öite-zak, raak me die deksilse 1) kastelein wat!"
-.,Die bliksimse," fluisterde Nippis.- .,Nee, die deksilse," verbetert grootmoeder..,En ja wel! hij kamptaar an it loziement, in ze worden it eens over de koop. In hij gaat
slape. In de vollegende mörrege lati Paertje-paertje-skijtchelt in Tafeltje-tafeltje-wél-bereit
fóorbrenge, in hij zeit: Paertje-paertje. skijtchelt! maar het Paertje dee nies; in hij zeit:
Tafeltje. tafeltje wél-bereit! in daar kwam nies opte tafel. Toe zeiti: Knubbel-öite-zak.
raak me die weergase kastelein wat! in de kastelein roept: genade, genade! in hij gaf im
't echte Paertje-paertje-skytchelt in it echte Tafeltje-wél-bereit. In hij -na höis, mit it
Paertje, in mit it Tafeltje, in mit Knubbel-öite-zak. Daar kompti töis: in ze zegge: nöu, die
zal óok wat meegebracht hebbe. Maar hij laat it Paertje vóorkomme in de Tafel neerzette,
inni zeit: Paertje, paertje, skijtchelt! in: Tafeltje, tafeltje, wél bereit! in miteën begint it
Paertje göuwe rijers te skijten in de lekkerste spijze kommen op te tafel. - .,Hei, dat is mijn
Paert! Hei, dat is mijn Tafeltje! riepede broêrs. Maartoezeithij: Knubbel-öite-zak. Knubbel-öite-zak, raak me die weergase jongis wat!"- .,Nee, nee! die bliksimse jongis wat!"
riepen de kinderen ; en mamaatjen, die al eenige minuten glimlachend bij de tafel had
staan wachten, nam de kleinste mee, om den ooren-en-pootendag zijn beslag te geven.

J. A. A1berdingk Thijm.

1877.

DE GELIJKENIS VAN DEN VERLOREN ZOON in drie Amsterdamsche dialecten.
Kalverstraatsch van a" 1820 2).

Amsterdamsch a" 1825.

Hoogere standen a" 1825.

11. D'rwas-ereisies'n man-en 11. D'r wazzereiz 'n man; en 11. Jre. zo wazd' ris 'n man die
die hat twee zoons. D' ouste die hat twee zrens 3);
twe zoons hat; de outste van
was 'n beste jonge. maar de
die jonges chedroech sich heel
kleinste was 'n platje.
goet; 'n knappe jonge: maer
de jongste woû niet zo as papa
woû.
12. Toe ze nauw- allebei groot 12. en de jonkste van haor- 4) 12. En op 'n goeje dach daer
ware geworde, zei de jonkste lui-tweë zeit, op 'n mooje zei ti : .. apropó. ik wou mateuge z'n vader: .,Vader! Uwe dach, teuge z'n vaoder, .. V aa- maes versterf wê' grreg hebzou m'n 'n groot piesierdoen- der. zeiti, geeme m'n porsie he;" en den ouwen heer dacht:
as-uwe mijn m'n-errefporzie van het chenige damme toe- jre, 'k sal 'et' m in vredes naem
gaf." .,Goet-jonge!" zei de komt ... want anders ... " om mer geve. En de jonge lui krevader, en hij gaf 'm zooveul- kort te gaon, de V aoder gaat ge ieder wat 'rlui toekwam.
as 'm toekwam.
heen en hij verdéelt de boel.
13. En toe paktenie z'n 13. En 'n paor dage laoter 13. Toen is de jongste direkt
boeltje bij mekaar-en nam- pakt de jonkste zren zen spulle z'n koffers gren pakke ~n iz op
afscheit van z'n vader-en z'n by mekaar. en hij gaot op reis, reis chegren. En de heele boel,
1) Dek si Is e, dekselsche, basterdvloek, gelijkstaande met drommelsche. -- 2) Het verbindingsstreepje tusschen
twee woorden beteekent dat de eindmedeklinker half overloopt naar den volgenden klinker. - 3) 't Is niet
zo ö n s, niet ze u n s; 't is iets tusschenbeide. - 4) De oude Amsterdamsche open a is van de Zandvoordsche re (waar de Heerengrachtsche sterk naar zweemt) onderscheiden. Ik schrijf daarom ao, maar zij heeft toch
niets van de hannekemaaiers-a o.
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heelefemieljenenmaaktedat~
tie de poort~ uitkwam. Hij

nao verre lande; en hij lapter menrer, heefti d'r~deur~ge~
z'nthoeltje zo netjes deur, mit bracht:
reisde heel ver weg na 'n gemeene vroului, datt' tal go u
vreemd land, warie got noch schoon~op was.
goet mensch kende. Marom~
dattie de gebraje haan~uit~
hing, kreegie heel gouw 'n
heeleboel goeje vrinde, die' m
van de wal in de sloot hielepe.
En zoo verteerde dat witte~
brooskeentje nal z'n lieve dui~
tjes~op 'n heel~onordenteleke
menier.
14. Ma'r 't brak'm leelik~op. 14. Nou, 'etleej dáor óok niet 14. zo datti volkomen op
Toenie geen duit meer hat, opgeschept, en ons mannetje swrert saet sat.
gingendegoejevrindeschoot~ begon gebrek te lije.
en lieten 'm zitte nas 'n~uil~
in doosnoot. 't Was~net'n
dure tijt~ook-en der kwam
'nerge hongersnoot~in dat
lant~en hij lee gebrek.
15. Toe gingie huis~an huis 15. Wat zouwi doen? hij ver~ 15. Mrer hij hat 'et cheluk fan
vrage nof zenook 'n knecht~ huurde-n-em bij een heer- drer een menêr te ontmoete
of 'n jonkmaatje fannoode schop uittie streek, en die die meejlijje mittem kreeg ...
hadde, ma' r niemand wou' m stuurtem nao buite 1), nao een en die stuurde-n-em na éen
hebhe, omdattie- j ~er zoo pie~ van z'n boerderije. En daor vanz'n boerderije ... mrer offi
terig ~uitzag. Eindelik kwam~ moebie de varrekis achter d'r drer weer nie best oppaste ...
mie~j'n varrekesboer teuge, gat sitte.
of datti niet bizonder gerenen die zei: .. ga ma' r na bui te
commandeert was, ten minste
onze goeje .. panier percé"
nop me lant, tan kejjop me
wier' drer as vrerkeshoeder
varrekes passe."
gebruikt
16. Maroch ! wat battie 't da' r 16. Maor daor was schraol- 16. en kreech so weinich te
miseraheiig! Te veul ~om te hans keukemiester. Hij kreeg, ete, datti soms wel met de
sterreve nen te weinig~ om te dag an dach, soo' n bitter beet- vrerkes ren de troch hat wille
leeve. Hij kreeg niet~eens 'n jen over z'n hart, datti wel gren stren.
botram op z'n tijd. Hij soe- meej hat wille doen an de varbatte noffie niet' n happie mee rekisbak. En dachavvezemogt-eete van de draf, die n-em noch niet eins.
de varrekes kreege, maar dat
wou z'n baas niet~ eensies
hebhe.
17. Eenseres~op 'n ochend 17. Toe begonni toch so wat 17. Toe kwammi toch tot 'n
zattie z'n beste dage t'over~ in z'n eige te prakkezeere en beetje nregedachte en zei: 'tls
peinze nen toe brak' m z'n hart hij docht: Jonges jonges I by toch een malle .. coup" vanme
van de narigheid . .,Jonges~ men ouwe man bette minste geweest, tat ik wechgeloope
jonges !" zeidi, •.'t is toch~ 1) Een geslacht vroeger zei men ben . . . 'n massa knechs by
erreg met me! M'n vaders "hoite".
den ouwen heer hebben 'et

•
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knechskrijge n'rbuikvol-enik- arremestakkert! ik zit hier
te rammele van de honger.
18. Weetjewat! 'k stap-open 'k ga m'n vader weeropzoeke nen 'k zel zegge:
.. Och, V adertjelief! och- ik
hep gezondigt teuge nonze
Lieve Heer- en teuge nuwee.

knecht so veul broot assi maor
lust: en ik vergaon hier van
de honger.
18. Weet-je wa'k doen zel; ik
sel nao me vaoder gaon en ik
sel zegge: ..Vaodertje-n-ik
hep chezondicht teuge Got in
den hemel en teugen uwe;

19. En-as- uwemeniet meeras kint-in huis wil neeme,laat
'k tan- asjeblieft ma' ruwes
knecht magge weeze!''

19 ... Ik bin warachtich nie
meer waort je zren te hiete ...
maor lao-me . . . laome maor
~elijk 7~p rekene mit je vol-

lik ...
20. En foort staptenie- j- open liet de varrekes de varrekes- en nam de reis- an - om
na z'n vader te gaan. En
toenie- jal digte bij huis was
gekomme, toe zag z'n vader 'm van verre, en d'ouwe
man z'n hart sprong- op toenie j'm zag- en- ie liep na'm
toe wen viel'm-om z'n balsen zoende n' m- asterantoe.
21. Toezeidezoon: .,Och,Vadertjelief! och- ik hep gezondigt teuge nonze Lieve Heeren teuge nuwee! 'k bin nierneer waart- uwes soon genoemt te worde !"
22. Ma'r de vader zei: .,Kom,
m'n jonge! laat 'k je ma'r
gouw'nbeetj' opknappe, want
je zieterveul teschojerig- uit."
En toe riep ie j' n knecht- en zei:
.. Haal jij 'reis-astewint m'n
zondagse rok hier-en trek'm
die jan, nen geef 'm-as'n fatsoendelik mans kind' n ring -an
z'n vinger. En ja, schoene
mottie jook-an hebbe; zeg,
breng me beste nuwe ma' r mee
jen doe 'm die jan z'n voete."

20. Zoo gezeit, zoo gedaon.
Hij gaot nao z'n vaoder. En
in de verte zach s' n vaoder 'm
al ankomme, en hij wier, op
tachezicht errig dingsich, en
hij liep oppem toe, en hij valtem om z'n hals en hij zoen tem.

21. En de jonge zeej: V aoder.
ik hep chezondicht teuge-nOnze Lieven'eer en teuge-nuwe; en iG bin nie meer waort
je zren te hiete 1).
22. Toe zeit de vaoder. die zeit
teuge z'n knechs: haol jelui
me beste schansloper en trek
jelui' em die an, en geef' em een
orlozie op zak mit een paor
singenette en schoene an z'n
voete.

wrerrechtich veul beter az ik !
18. Weetje wattik doen zal?
ik sal mid de eerste de beste
gelegentheit weêr na huis sien
te komme: den ouwen heer
zal toch wel te verbidde weze.
Ik sal zegge: V reder, ik hep
chezondigt, ik hep swaer misclren tege Got en tege jó !
19. ik hep eigentlik alle mogelikke renspreek op je liefde
verbeurt; mrer neem me in je
dienst; doe mitme wat je goetvint.
20. En dat dedi. En toen z'n
veeder 'em in de vaerte zach
renkomme, kreechi een diep
mejelijje mittem, en hij loopt
'em te gemoet en valt' m om
z'n hals,

21. en de jonge was dör en
dör kapot en hij zeit: Vreder,
ik hep chezondicht tege Got
en tege jó ; ik verdien eigentlik niet meer asje 2) zoon behandelt te worde.
22. Mrer z'n veeder was so blij
van 'm weêr teruch te zien,
dat hij zei dredelik tege z'n
knecht 8): .. Wat siet die rerme
jonge der uit, hael een pantalon van mijn uit me kast en éen
vamme jasse, en een prer laerze, datti een beetje ordèntelik
voor den dach kan komme.

1) Voor de b klinktdek als de Fransche ga; ik rijmt dan op 't Eng. big. - 2) Spreek uit met de a van het Fra.
va c he, maar met een s j die tusschen die c h en de g van ä ge in ligt. - 3) Let op de Joodse he woordschikking.
a 0 1825.
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23. En teuge n'n~andere
knechtzeidi: .,Breng'tgemes~
te kallef en slagt jelui dat.
24. 't Is vetpot van daag,
want me zoon was zoo goet ~
as doot voor me nennie jis
weer levendig geworde; hij
was verlore nen 'k heb 'm
weeromgevonde !"
25.End'oustezoonwisternog
niks niemendal van, want hij
was net nietuis. Ma' r toenie
na huis kwam, hoordenie, dat~
ter braaf gezongenengedanst
wier~ en datte viool ging.
26. En hij riep~een van de
knechs~ en zei: .,Zeggeres~
even! wat~ is dáár ~ant hantje?
Houweze kerremis ?"
27. En de knecht zei: .. Wel
nou kom~ an ! Weet~ uwe dat
nog niet? Wel ~uwes broer~ is
weeromgekomme, nen ~ uwes
vader heit~ et gemeste kallef
geslagt ~ en ~ ons ~ allemaal 'n
vroleke dag gegeve."
28. Ma'r toe wier die jouste
zoon nijdig~in z'n hart; hij
wou niet na binne gaan. Toe
kwam z'n vader na buitenen
zei : .. Och toe ! kom nou ma' r !
Wees jij nou geen spulbre~
ker."
29. Ma'r de zoon zei teuge z'n
vader : .,Hooreis, V ader ! 'k
heb nouwal zooveul jare trou
bij juwee gewerrekt~en~alles
gedaan wat~ uwe me gehiete
heit, ma' r 'k heb nog d' eerste
keer te goettat ~uwe mijn
eensies 'n geitebokkie geve
zel ~om 'n vrindemaaltje met
m'n kennisse te houwe.
30. Ma' r nou dat lievertje
weer tuis gekomme nis, die 'r
met z'n pierewajers~alles bed
deurgelapt, nou het~uwe wel
't gemeste kallef geslagt."
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23. En haol 'et gemeste kallif
en slacht jelui dat, en laote we
feest houwe:
24. Want me zren was doot
en hij is weer levendig ge~
worde: hij was verlore, en ik
heppem weeromgevonde. En
ze begonne te ete.

23. En den ouwen heer liet
dekken in de groote zael en
schreef links en rechs briefles
om z'n .,famille" die zelfde
dachnoch tedineeretehebbe.

25. Maor de ouste jonge was
niet tuis; die was an 't wer~
rik, op 'et lant, en toen~i nao
huis kwam, hoorde~n i 'et mu~
ziek en braof singe;

25. Mrer drer komt me on ver~
wachs de ouste broêr tuis, en
toen'i hoorde dat .,numéro" 2
weer bove waeter was ge~
komme,

26. T oeroept~i éën van de
knechs en vroeg, wattof tat~
toch beduidde.
27. En die zeit teugenem: wel,
uwes broêr is tuisgekomme,
en je vaoder hettet gemeste
kallif late slachte, om je broêr
weer wat schik in z'n leve te
geve.
28. Daor wier de ouste ver~
duvelt kwaot om en hij woû
nie binnegaon. Toe kwam de
V aoder na bui te en vroeg
watter an scheelde.
29. Toe zeiti: kijk ereis, vao~
der, ik hep je zo lang gedient;
ik hep altijt alles gedaan wat
je me hiette en je hepme noch
nooit 'et minste geitje gege~
ven om mit me vrinde wat
plezier te maoke.

30. Maor nou je lieveling tuis~
komt, die z'n boel mit ge~
meene vrouluî verdaan het,
nou laot je~n~et gemeste kal~
lef slachte ...

28. wieri moi boos en waz
op 'et punt van woedent het
huiz uit te lope; maer den ouwen heer merkte er al zo ies
fan, en stoot van trefel op. en
ging bij 'em om' m te kalmeere,
Mrer hij wou van nies wete.
29 . .,IG ben nu al zo veel
jaer bij je. en in je zaeke ; 'k
heb me altijt behoorlik chedrrege, en je hep me noch
nooit chezeit, asje lust hebt
reis een goed dinee aen je
vrinde te geve, - dan kujjet
cherusd doen. Laet Keppler
mijn de rekening maer sture ...
30. En nou dat Louis te-ruchkomt, herooit en wel. nu iz 'et
heele huis in beweging om
'em te fêteere. Dat findik beroert."

31 . .,Kind!" zei de vader toe, 31. Toe zeej de V aoder: jon~
.. hebjen 't niet~alle dage vol~ ge, zeiti, jij bint altijt bij me
op bij me gebat? En is niet ~ en alles wattik hep, dat heb jij.
alles wat 'k hep foor jou?

32. Ma'r noumotjevrolik~en
blij weeze, want je broer was
doot ~ ennie jis weer levendig
geworde ; hij was verlore
nennie jis weeromgevonde."
1870.

J.

32. Maar nou motte we feest~
houen en vrolik weze ; want
je broer was doot en hij is
weer levendich geworde ; hij
was verlore, en hij is weerom
gevonde.

ter Gouw. 1874

J. A. Alberdingk Thijm.

DE PANG, uit Falklands vijfden bundel Schetsen.

31. Maer de· ouwe heer zei
direkt: .,Je doet verkeert fan
je dat ren te trekke: wij zijn
ummers altijd bij mekaêr en
ob de beste voet: je hept een
goeje pozisie en je zult lreter
noch feel meer heb he :
32. maer zou ik fan daeg niet
overgelukkich weze: Louis
was so goet as doot, en hij is
cheret ; hij was ferlore en we
hebben 'em teruch~chevonde.
1874

J. A. Alberdingk Thijm.

Burger~Amsterdamsch,

ao 1900.

.~.

In de kamer zaten ze met cl' r zessen. - En zoowat gelijk knipperden de twaalf oogleden. U begrijpt de verhouding van 6 tot 12.- De oogleden knipperden, knipperden als ner~
veuze kuifjes, trilden als graspluizen bij Noord~Oosten wind, bibberden krampachtig, leien
zich een wijle smachtend te ruste, be~cancaneerden opnieuw de vleeschelijke verschrikking
die wij ook wel verschrikking des vleezen zouden kunnen heeten
De laatste - Sam - een plus vijf is zes - trachtte z'n geknipper te beheerschen, was cl e
oorzaak, de heroïsche oorzaak vàn het geknipper. De schaar in z'n hand wurmde voor~
zichtig tusschen de ijzerdraadjes, bang om mis te steken. Hij peurde met onsekure hard~
nekkigheid, wrikte van links naar rechts, tammetjes morrlend zonder positief het samenstel
van ijzer, kurk, glas te beschadigen. Kraste er evenwel iets aan de schaar of aan het ijzer~
draad dan week~ie achteruit en z'n oogen knipperden mét beheersching. En omdat het
gruwelijk warm was, mogelijk ook om de inspanning van het forceere n, zweette z'n
kamerflets gelaat met het rullig zwart snorretje, glansden er melkige perreltjes op z'n voor~
hoofd in het tam~gele licht der lamp.- Er was stilte en geknipper.- Toen zeideSamen
z'n oogleden trilden als zenuwachtige vlindervleugels: ...... Goed da'k 'r geen dàgwerk an
heb" ... - ...... Nou nee," zei oom Jozef het wakkeiend lorgnet recht duwend.- .. Hou
in gosnaam je mond!" riep tante Rebecca angstig.- 't Was geen gekkigheid. As 't sprong
kon je ongelukken beleven.- .. Ach waás!" schreeuwde oom Bennie, even z'n twéede oog
openkleppend, nou Sam niet stàk: .,hoogstens geeft 't 'n pàng" ... - ,,' n Pàng ?"lijsde Serre
d'r poney~haar weg~zwiepend- wàrrem as ze was van de làch- 't geeft méer as 'n pàng!
As~die losschiet kan cl' r 'n slag van belang van komme !" ... - .,Hou je hoof wèg," waar~
schuwde tante Door: .,Sam hou je hoof weg! Zoo'n kurrek het 'n kràch!" ... - .. Aach!"
riep oom Bennie geërgerd: .,niks as 'n pàng! Je mot 't mijn leere! 'n Kogelflesschie anders niks niemendal!" ... - .,Hij met z'n pàng," redeneerde tante Rebecca: .,asof'n pàng
van 'n kurrek" ... - ,.Stil dan!" riep tante Door, weer schuw uitwijkend. Sarn's schaar
kriewelde langs de ijzerdraadjes. - En alle oogleden knipperden als straks, knipperden he~
nauwd, knipperden schichtig. -Bij de lamp buik te rustig de flesch- de flesch Champagne.Oom Jozef had 'r gewonnen. D'r was 'n liefdadigheidsbazaar geweest met veel naaiwerk~
jes, antimacassars, shawls, flesschies odeur, doosies zeep. portemonnaies, pràchtbanden
(' n pràcht van 'n gouwe en roodpluche banden!) kissies sigaren, koosjere koek, bons voor
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photographieën, bons voor 'n héél heerekostuum, kinderwagens. poppen, horloges (nikkel
en zilver), èn 'n kolossale étalage wijn van 'n liefdadigen wijnhandelaar die restantjes over~
had. Oom Jozef, die- je kon 't wel an z'n gouden horlogeketting, gouden ringen, gouden
lorgnet zien- z'n heele leven bemazzelt was bij wàt~ie anraakte, had voor z'n lot van vijf~
en~ twintig centen 'n kostelijke flesch Champagne getrokken. 'n Half jaar had de flesch in
de kast gelegen, op de onderste plank bij de trommel met boterkoek en de gemberbolussen,
en nou dat tante Rebecca, z'n vrouw, jarig was èn ze gezamenlijk een zotte bui beleefden
(in gewone verjaars~omstandigheden doe je 't nóg niet), zouen ze de flesch knappen.De waterglazen stonden gereed - welk rechtsjatfen huishouen heeft kelken? ....-, de men~
schen zaten gereed: kwam de moeilijkheid om de kurk, die zoo baldadig met ijzer en touw
vastgemetseld zat, zonder schade voor meubilair en gezondheid te verwijderen. Er werd
dus niet om een bagatel geknipperd. D'r liepen heele verhalen van flesschen die gebarsten
waren -van scherven, die ze in d'r oogen gekregen hadden ....- van kurken, die as kogels
tegen je gezicht vlogen- van schuim, dat tot an de zoldering spoot .... Je most 't verstaan.
Je most 't met aandacht doen. En Sam- die zoo geschreeuwd had dat hij 't kon, dat hij
't dikkets gelapt had-scharrelde zoo raar met tante Rebecca's botte schaar, die voor
alles en nóg wat diende: voor hemmetjes knippen, voor 't afkoersen van bot~vinnen in den
bot~tijd, voor de kous van de lamp, voor 't opensteken van oom Jozefs sigarenkistjes. voor
't vloerzeil, enz.• dat je met je oogen knipperen most of je wou of niet . ....- .. As je 'm zóo
houdt, hak~ie jezelf in je vingers," maandeoome Bennie, blikkend met 't half~open oogje... Laat mijn nou begaan!" zei Sam kregel: .. zóo mot 't."- .,Jou late begaan," zeurde tante
Door zurig: ,,'t kost mijn me karpet."- .. Snij dan eerst de tauwetjes door- ézel!", riep
Serre, lacherig: .,hij zit an de tauwetjes en niet an de ijzers." - .. Hij zit an de ijzers!
schreeuwde Sam, en ineens nijdig rukkend, knapte~die één van de ijzerdraadjes. - Het
knàpte. Het ijzerdraadje knapte en 't knapte dóór, als de knettring van een bliksemstraal
vlak in de buurt, in de hoofden van Serre, Bennie, Jozef, Rebecca en Doortje. De oog~
leden knipperden asof 't nou kommen zou- de pàng- de harde, knokkende pàng.Maar Sam. nou plots leeuwerig~moedig, over 't paard getild door 't breken des éénen
draads, stopte grimmig de flesch tusschen z'n knieën, en met het geweld van 'n smid dreef~
ie de schaar in de twééde voeg. Het knepperde kort. De schaarpunt brak met 'n nijdig tikje.
.. Paatsch!" zei oom Bennie.- .. Nou vràag 'k,'' zei tante Rebecca: .,nou vraag 'k, waarom
ze zoo'n kurrek 'rop mètsele? Wat heit 't van noodig? Da's niks as moedwil."- .. En as
ze 't nièt doen," betoogde oom Jozef, z'n gouden lorgnet bewrijvend, nou Sam effen ophield:
.. weet jij hoe die sappe werke? Die werke as de waterleiding zoo erreg .... Je kan me daar
de waterleiding met 'n prop papier sluite, och!"- Sam zette wederom 't gebroken schaar~
eind achter 't ijzer. Maar tante Rebecca werd kwaad: .,D'r komme ongelukke van! D'r ge~
beure ongelukke! Hou in gosnaam op! Je mot geen geweld gebruike as je 't niet verstaat!" .. En wiè zeit da'k 't niet versta!" stoof Sam op: .,d'r komme juist ongelukke van as je'm
zóó in de kast terugzet."- .. Laat mijn 't dan is probeere," zei oom Bennie. ....-.,Je blijft 'r
af!" viel tante Door uit: .,je komt 'r niet an!"- ,,'n Koensjt!" spotte oom Bennie: .. ja, ze
zalle champagne drinke, as d'r 'n miràkel an verbande is! Groote nar, je mot niet rukkeje mot de ijzers doorsnijje."- .. Susjt!" waarschuwde Serre.- De schaar had 'n tweede
ijzer losgewrongen. De hals der flesch speerde dreigend als 'n kanonsloop naar de lamp... Pas op voor de lamp!"- .. Hou de kop na 't raam!"- .. Steek 'm buiten 't raam as~
die springt!'' - .. Sam. hou je oogenop zij!" .... - De stemmen warden dooreen en de
twaalf oogleden knipperden thans zóó wild bij elke fleschbeweging, alsof 'n geheimzinnige
onbekende de stormmaat sloeg. Tante Rebecca was naar den uitersten kamerhoek bij de
kast uitgeweken, tante Door, bij 't raam, speelde schuilei achter 't hanggordijn. Serre lach~
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giegelde om de vreeselijke ver~sjteering 1) -alleen de mannen bleven stoelvast, doch knip..
perden bij elken onnoozelen schamp~lach der in 't licht poezelig~glanzende, grinnekende
flesch.- .. Ga nou toch in de gang!" soebatte tante Rebecca: •.'t geeft 'n slàg en 'tspuitzoo
vreeselijk." .. Stil dan!" riep Sam. - Netjes beitelde~die de touwtjes door, keek trillend~
knipperend naar de kurk, die 'r nou wel uitbàrsten most.- .. Nou krijg je de pàng!" zei
oom Bennie benard. - .. Jozef. kom van de flesch weg!". snerpte tante Rebecca. - .. Ben~
nie, ga achteruit!- Mot je 'n scherf in je ooge krijge, mot je spotte met je gezondheid!"
.. Susjt!"- .. Doe 't buiten 't raam! Hou 'm buiten 'traam!" ... - ZachtjesbewrevenSam's
duimen de kurk. verlegen~slap duwend.- En heel pafjes, kwallend als 'n slak die onraad
speurt, rees de kurk uit het vocht ter wereld. Tante Rebecca hield de vingertoppen in de
behaarde ooren - tante Door plakte de handvlakken vóórd'r lellen en deoogen potdichtSerre bukte voor alle zekerheid uit 't raam. Komiekig~stil. als 'n rookwolkje uit bedaarde
lippentuit, tipte de kurk van de flesch, zonder geweld, zonder slag. - Uit den hals kwam
zelfs geen timiede schuimspetje. - .. Goddank - geen pàng !" zei oom Bennie. - Het
schrale vocht klukte in de waterglazen.
IN!DE WILLEMSTRAAT. Jordaansche tongval ao 1912 uit De Jarclaan van Is. Querido.
Met bezweet gezicht stond kleine N eel bezorgd centjes na te tellen, mijmerend, in de ont~
vangl~i. En van een piendere pittigheid en gewisselijke kracht waren al haar korte, kor~
date bewegingen. - Sau foadertje, wèt sel 't saàn? .... 'n hurrelausie mit jeweile .... of 'n
koes fèn flàweel? .... vroeg ze, neerkijkend op 'n smoezelig jochie dat nèt even met 'n glun~
der~morsig snoetje den toonbank~ rand overkeek, - 'n Peraatje 2) tènte .... piepte hij schu~
wetjes.- Uit zijn vuil warm handpalmpje schudde 't jochie 'n kleverig half centje los. Nou àl in de smauk! Weit je broek d'r fèn? .... vroeg goedig~lachend Neel, die altijd
vol jolige guiterij stak of met haar woorden sarcastisch spot~scherp kon rondsnijden, als ze
maar even in d'r hum was. -Ze had eigenlijk meelij met 'tventje. Maar gekkigheid, ver~
koop ging voor, al was 't voor 'n halfje.- Weer keek ze even naar de lucht, tusschen
flesschen met zure ballen, en koektrommels, en zuchtte: .... Sau'n kriel. .... 't mannetje
't cigaretje overreikend,- Nou, in één zag ze 't, 't was 't jongste van kreupelen Jaap uit
de Lindestraat. - De zon gloeide den winkel in en trommelde haar licht op koek~blikken
en vernikkelde pijpendoppen.- Er hing in Neel's winkeltje een gouden stofdamp. waarin
het smokende groezel~jochie, de oogjes bijeengeknepen, roeide met schuwe bewegingtjes.
- Neel greep den grooten koffiemolen~slinger, maalde in woest geweld wat boonen.Wèt selle~we~nou, mot die nou àl in de brènd, tente Neil? .... spotte schelDaatje Terwee,
de moeder van slanke N eeltje die haar vader hielp op de aalmarkt. - Joa tènte Doä •....
dèt is de jeuigd, .... mo je maän big ge sien .... die rauke d' ras trekschuyte, .... maän èdder
Willem raukt àl as 'n kesier deur se neut 3) •••• en laat die nou joa effe - tien saàn! - Goa
deur, .... zei ongeloovig Daatje Terwee, die'n beetje hoogmoedige fijnigheid en nettigheid
in haar gezin wou zien .... Nou dèn .... maàn Koen, je weit, die d'r op Neiltje folgt ....
hei heit t' r nou al ses gulde .... op ketaur .... nie? .... - Ze hakt weer óp, dacht N eeltje
driftig.- Nou, ..... ging Daatje door, .... die is d'r tug vaàftien .... nou!. ... die heit nog
nauitnie .... 'n spoggie tebèk in se kiese gehèd .... - Altaàd bei de faànigheid .... spotte
N eel. - Kau~bis~sie .... Kau~bis~sie! kaàk je nog eres óm, .... zong 'n straatjongen 't win~
keltje in, met loeiende stem. - Uit het donkere alkoofje, vlak achter de glazen tusschendeur.
drensde kinder~gehuil op. - Lientje! .•.. gaui d' ris n' augie op Sientje .... se blert maàn
studie~àn de heile morrege maàn neut fèn mekaar, .... sau'n bler~medèm is d'r te lèng an
't waurd! .... Mo je nie 'n ons bruyne met 'n ons thei, buurfrauw? .... hier hei je je fray~
1) Jodenduitsch: verstoring, cf.boven rechtsjaffen.- 2) sigaretje.- 3) hoofd.
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biljet. ... - Bij 't ons suiker drukte Nee! 'n afgestempeld kaartje dat iedereen kreeg die
voor tien cent of meer kocht.- Tènte Neil, .... riep de morsige meid Lien, achter de glazen
alkoof~deuren 't winkeltje in .... - neim ufes Doantje bei u .... hei steikt Sientje temet de au ge
uyt mit~tuw breinoalde .... - W èt 'n menoaserie he Doä? .... Doantje! .... hier bènjer ....
hier seg~ik~je! .... hier!, schreeuwde Nee! driftig door de alkoofdeuren naar achter.- Hep~
pe sau'n honger, .... drensde huilerig op 't alkoof~drempeltje Daantje, moddersmerig jochie
van vier.- Schàf je 1) snurkert, .... op 't petrauleim~fèt leit nog 'n snei braud! .- Nei!. ...
stampte giftig Daantje er uit, terwijl hij spelerig een fonkelstraal, tusschen twee bliktrom~
mels uitschietend, zocht te vangen in zijn oogen. - Je sèl .... dreigde Neeltje . .- Nei ....
nei! .... lus ikke nie .... en meteen vergilde hij doldriftig een schellen grien door 't winkeltje .
.- Petint .... fuyle bènjer 2) •••• huylklep .... en nau de steine op •.... en ploag d'r na u je
schorremorrie. - Rood van gif trok ze Daantje bij zijn armpje en slingerde hem van het
stoepje de straat op . .- Nee! hijgde . .- Joa buurfrauw .... we binne d'r net blikke pèn~
ne. . . . sa u kaud, sa u heit .. .- Dèt peseirt maàn nie, N eil, .... verhoogmoedigde Daatje
Terwee weer, .... meniere uyt de Jonkerstroat, die mot ik niet .... -Bet de Slobber,
zwaar~uitgegroeide visch~meid van de Driehoekstraat stapte log in, hoorde de hooghartige
woorden van Daatje. - Minse~kindere .... de hofdoàme .... maàn 'n onsje thei fèn feir~
tien .... tènte Neil, .... en 'n ons spikeloasies fèn àcht, .... Mins, je mo je aàge frhuure bei
mefrauw Sesènne .... je hep 'n siekte onder je stoart .... f rbeilding mins ! - En tug sel die
de bauterhèm freite die ik 'm geif, .... beet Daatje bleek, bits en hoog terug. Ze verafschuwde de katholieke Bet, zoo erg als Bet haar.- Freit jei braud? .... gewaun braud? ... .
hoonde Bet, .... ikke docht fèn toart .... .- M' naure toette, se proate fèst aufer maàn, ... .
zei Neeltje, goedig 't gesprek afleidend om ruzie te voorkomen. Maar Bet week niet.Medèm Susènne .... mo je 'n piepert? .... Prik 'm deur mit 'n oarepele~fork!? ... nie Neil,
lestig follekie, dèt kriel sonder schaal. - En àf Bet, de graute en de klaàne thuys, .... je
roakt fèn je weit .... 'n strèf die huylklep .... die d'r gein àf gesneie boterhem freit. ...
doar hep feur hullie de duufel op gescheite! - Daatje Terwee treuzelde. Haar uitgema~
gerd lang gezicht keek zuur en bits.- Poppen Trui van de Wijde Gang kwam met Koekjes
Na, paarsrood van hitte inpuffen.- God sel maàn broaje .... wet 'n staukie .... .- Sau 'n
drift as d'r in de lucht sit he, .... meende Bet.- Nou, Aust en West werreke soame, sou
je segge .... wijsgeerde Neel, d'r klantjes rap helpend en ze met 'n half woord verstaand.
Koekjes Na nieste, nieste altijd . .- Sèntjes .... àl hei je de niessiekte, .... lachte Bet de
Slobber.- Steik nou nie 't hèppie deur 't nèppie .... en seg wet ikker teuge doen mot.Doen? .... mins .... 't komp d'r fen je sès en je bloed àf .... pufte Poppen Trui, lam neergesmakt op 'n bankje, bij 't zij~aanrechtje. - Ik snuyf je doerèk .... lachte spijtig Koekjes
Na, .... moar ik seg moar .... die gein kop hep ..... ken d'r 't roam nie uytkaàke .... Poppen Trui pufte, gaf geen asem. Haar wittig vlas~haar stak als poppen~kapsel in haar
schedel. Haar oogen leken aangekleurd met kobaltverf. Rood~blank blosten haar koonen
en heel de ronde bolkop had iets grof~poppigs en onwezenlijk blank-wasachtigs.- Trien
de Soepketel, met twee àpgedirkte fabrieksmeiden, stormden 't winkeltje in, luidruchtig
en hel.- Tènte Neil .... 'n pond swoàre pruym mit 'n rietje .... schertste Trien, ....
kaàk .... cl' r hei je de hofdoame a uk .... te werm in de Fiëlettestroat Doa? .... - Daatje
Terwee woonde twee~hoog in de Violettenstraat. Maar ze was Willemstraatster geboren
en ze hing aan 'r oude wijk.- De wijven onder malkander verkakelden van alles; 't drukst
over den voorbijen PinksterjooL-Een fabrieksmeid, vriendin van Trien, had het over 't
.,staukwaàf" Jongeneel, de nicht van den lompenbaas uit de Willemstraat, 'n eindje voorbij
N eeltjes neringtje. -Sei tippelt 3) en hei f rdient de bikke 4) ••• Kedin 5) ••• versmakte de blonde
1) Loop heen.- 2. Breng.- 3) Slentert.- Het brood.- 5) In orde.
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deern met haar helroode lippen, den mond vol dieven~woorden.- Au! det is d'r tug sau'n
huygeltrien .... die kè je loate laupe .... sa u' n pàrmesoàn .... se f' rkaup je soaligheit feur
'n knuysie poen 1) ••• viel Trien bij. Trui, Bet, Daatje, stemden gretig in, stapeldenkolen op
't hoofd van het stookwijf Jongeneel.- Lien de Mosterdbak, die een pond zout en twee
cent witte peper moest hebben, maar niet tot haar vraag kon komen van het snateren, gaf
iedereen gelijk. Als éen haar aanviel omdat ze zoo valsch draaide, dan redde ze er zich
altijd uit met een heel geheimzinnig bedoelde oplossing. - Osau l meint ufes dèt .... N au,
dèn hep ik niks geseidl .... - Jeisisl wet is d'r nou àn de hènd? .... schrok Neel op, toen
een storm menschen langs haar stoep joeg. - De prinsemerei 2) •••• twei knopsmeirisse 3) mit
'n keirel .... effe knaàse 4) ••• brabbelde de blonde fabrieksmeid bij de deur uitloerend. Plots
stond Neel's stoep belegerd van jak~vrouwen, meisjes en kerels, rennende menschen vra~
gen cl en naroepen cl. - De Willemstraat dampte in goudlicht. Een walmige nevel stofte van
de keien .... - ·t Is Graàse Ka u, de mèseloar fèn de Brauwersgracht, .... hei is fèn 'n staàger
gesloage .... -Se hàrses fen mekaar .... -Heil dikmokkel .... wèt is t'r ingeset? .... De stemmen jakkerden en krijschten dooreen; een wilde kruising van vraag en inlichting.Op het stoepje van N eel bleven de menschen dringen, met de handen voor de oog en tegen
de stekende zon. - Poppen Trui die alle soort van oploopjes dadelijk herkende, voorspelde
dat ze hem 't kliniekje zouden insjouwen. Het gebeurde. -Tjonge wèt 'n minsè .... joa
N eil .... cl' r gaat tie 't kleniekie in .... kaàk se dringe .... schreeuwde Daatje Terwee opgewonden naar achter.-

Op de laatste plaats heb ik het Flevisch genoemd.
Deze antieke naam berust op Johan Winklers onderstelling, dat de opvallende
gelijkenissen in de dialecten van Vlieland, Huizen, Hilversum, Laren met
Blaricum in Gooi, Enkhuizen, Urk en V ollenhove (met misschien Genemuiden)
in Overijssel, op een mogelijk gemeenzame herkomst wijzen. Die herkomst
zouden we dan natuurlijk op de oevers van het oude meer Flevo te zoeken
hebben, die in het eerste millennium na Christus van lieverlede door de wateren van de Zuiderzee verzwolgen zijn; en het laat zich heel goed begrijpen,
dat zich resten van die oude bewoners, naar de vier windstreken hebben
verspreid, om op hoog er gelegen gronden een behouden heenkomst te zoeken.
Het zijn nog bijna alle visschers gebleven. In hoeverre echter deze veronderstelling door de gelijkenis der tegenwoordige dialecten bewezen wordt,
ben ik, bij gebrek aan materiaal, voorloopig niet in staat te controleeren.
Winkier schijnt vooral gewicht te hechten aan een heel eigenaardige uitspraak der oude î en û, thans onze ij en ui. Ik geef hier echter de gelijkenis
van den verloren zoon, in het dialect der genoemde plaatsen, naar Winklers
Idioticon, dan kan iedereen zich althans een oppervlakkig oordeel over deze
inderdaad belangrijke kwestie vormen, maar juist die heel eigenaardige tusschen i/ie en u/uu zwevende uitspraak der ij en ui kan hier natuurlijk niet
worden weergegeven. Trouwens, ik geloof, dat deze ook in het NoordWest-V eluwsch voorkomt; en dat wij hier dus waarschijnlijk met een oude
mengeling van Zuid-Friesch met Hollandsch Frankisch te doen hebben.
I) Geld.- 2) Politie.- 3) Brigadiers.- 4) Kijken.
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DE GELIJKENISVAN DENVERLOREN ZOON.
De i en u verbeelden hier den bewusten vreemden
klank.

0
Tongval van 't eiland Vlieland.
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De o oe klinkt als volkomen o met een naslag van oe.
De o o a als volkomen o met een korten naslag van
volkomene a even als in deFrieschesteden. Hier staan
de ij en ui voor dien klank.
Tongval van het dorp Huizen.

11. Deer was d'ris 'n man, hen die ad twie
seens.
12. De jongste see teugen sin taat: taat! je
most me 't deil geven van 't goed dat me
toekomt. Hen taat deilden 't goed bon der
um hen sin houdsten broer.
13. Hen niet feul tud d'r nee et de jongste
seen halles bij melkaar pakt, hen ij bis fard
weg reisd hin 'n freimd land, hen et deer sin
goed deurbracht hin weelden en hoverdaad.

13. En nijt vuul dagen deer nee is de jongste
seun, tooe hi alles bij mekaar epakt had, op
reis eg een, nee 'n langd, dat veer weg was
en deer het i al z'n gooed deur ebrocht.

14. Hen toe ij halles ferteerd ad, kwam deer
'n groote oogersnood hin dat land, hen ij
begon hook gebrek te kruggen.
15. IJ gong een. hen foegden 'm bij ien fan
de birgers fan dat land hen die sond em hop
sin land hom de swunnen te weien.

14. En tooe alles op was, tooe kwam d'r 'n
hongersnooad in dat langd en hi begon ge~
brek te lijen.
15. En hi gong vort en voegde hum bij een
van de burgers van dat langd en die stuurde
'mop z'nlangdom de varkens te weien.

16. Hen ij wou sin buuk fillen met' t swunne~
foer, maar gin mens gaf 'tem.

16. En hi begeerde z'n lijf te vullen met 't
voer dat de varkens atten en nijt een mins
gaf hum dat.
17. En bij z'n zeivers zei i: hoevuul knechs
van m'n vader hebben genooeg brooad en
ik vergee van honger.

17. Hen toe ij bij em selvers kommen was
seed ij: oefeel ierlingen fan min taat ebben
hoverfloed fan brood hen hik fergaan fan
onger.
18. Hik sel opstaan hen nee min taat gaan,
hen hik sel teugen em seggen: taat! hik eb
sondigd teugen jou hin teugen den emel.
19. Hen hik bin niet meer weerd je seen te
eeten: maak me hals ien van je ierlingen.
20. So seid, so deen: ij stond hop hen gong
nee sin taat toe, en toe ij nag eel fard weg
was, sag sin taat 'm, hen y wier uselik naar
blud (blijde): ij gong hop em hof. fiel em
hom sin als hen soenden em.
21. Hendeseen see teugen em: taat! hik eb
sondigd teugen den emel hen teugen jou, hen
hik bin niet meer weerd je seen te eeten.
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11. 'N mins had twee zeunen.
12. En de jongste van z'n zei teugen de va~
der: vader! geef mij 't porsi van 't gooed
dat mijn tooekomt. En hij deelde z'n gooed.

18. Ik zel opsteen en nee m'n vader geen en
ik zel teugen 'm zegge: vader! ik heb ezun~
digd teugen den hemel en teugen jou.
19. Ikbinnijtmeerweerdom jou zeunenoemd
te worren: maak mij as een van je knechs.
20. En hi stong op en gong nee z'n vader.
En tooe hi nog veer of was, zag z'n vader
'm al en die kreeg erg met hum te dooen:
hi gong nee 'm tooe, viel hum om den hals
en gaf hum 'n zooen.
21. De zeun zei tooe teugen hum: V ader!
ik heb ezundigd teugen den hemel en teugen
jou, en nou bin ik nijt meer weerd jou zeun
enoemd te worren.

DE GELIJKENIS VAN DEN VERLOREN ZOON.
De ree klinkt als volkomen e die een weinig naar de
a overhelt; deze klank is niet wel te beschrijven en
zeer eigenaardig. De ó en ó ó hebben een klank o die
tusschen de o van bot en boom in ligt.
De ü en uu staan hier voor den tusschenklank.

.-.

.-.

:-:

.-.

.-.

.-.

.-.

Hier staan e en eu voor de eigenaardige i en u.
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Tongval van de stad Enkhuizen.

Tongval van het eiland Urk.

11. D'r woonde argens 'n man die arg riik
was en die twee zeuns ad.
12. En de jongste van 'rlui zei teugen ziin
vader: vader! je most me miin arrefporsie
geve van 't goed, dat je riik bint. En i deelde
z'n goed onder 'r lui.
13. En nit lang naderand èt de jongste zeun
alles bi malkaar pakt en is i weg reisd na 'n
land, dat ier var van d~en is en d~er èt i
al ziin geld, deur bracht, omdat i d~er zo
skriklik zwierig leefde.
14. En doe i nou alles op maakt ad, kwam
d'r in dat land 'n gróte ongersnóód en i begon óók gebrek te krige.
15. En i gong eene, en i bóód 'm zeivers an
bi 'n boer van dat land en die stuurde 'm na
z'n land om de varkens op te passe.

11. Doar was 'r 's 'n man, in die adde twiee
zuuns.
12. In de jongste van die beien zeen tugen
z'n toate: toatel gieef mij m'n part m~~r
van 't goed dat m'n toekomt. In z'n toate
dieelde 't goed en gaf 'm z'n part.
13. In niet vuul dagen doarnoa (kort noa die
teed), toe de jongste jonge alles bij enkanger
ezameld adde, ging i op r~ze noa 'n vreemd
v~~rgelege laand, in doar bracht i alles
wat i adde d'r duur in 'n overdoadig leven.
14. In toe i 't alles duur ebrocht in verteerd
adde, kwam 'r 'n groote oogersnood in dat
laand, in ij begon gebrek te lijen.
15. Toe ging i eene noa ieene van de minsen
van dat laand in veruurde 'm daarbij as
knecht, in die man stuurde 'm noa z'n laand
om op de varkes te passen.
16. Nou ad i zoo'n onger, dat i graag z'n
buk vol eten wou van de kost die de verkes
atten, m~~r gien mins wou 't 'm gieeven.
17. Toe docht i bij z'n zelf: oevuul knechsen
van m'n toaterewen overvloed van brood
in ik vergoon van onger.

16. En i wou zó graag z'n buuk vulle mit 't
varkensvoer, maar gin mins gaf 't 'm.
17. En doe i over alles 's nadacht, zeiden i
teugen' m zeivers: oeveul arrebeiers van m'n
vader ebbe 'r bróód, en ik starf van onger.
18. Ik zei opstaan en na miin vader toegaan
en 'k zei teugen 'm zegge: vader! 'k eb zondigd teugen den emel en teugen jou.
19. En ik bin nit meer w~erd om je zeun te
ieten; maak me maar net as ien van je arrebeiers.
20. En i stong op en i gong na z'n vader.
En doe i nag var van uus af was, zag ziin
vader 'm en di kreeg meeliden mit 'm en i
liep na z'n zeun toe, viel 'mom z'n als en
kuste 'm.
21. En de zeun zei teugen z'n vader: vader!
'k eb zondigd teugen de emel en teugen jou,
.en ik bin nit meer w~erd om je zeun te ieten.

18. Ik zal opstoon in noa m'n toate goon in
ik zal tugen 'm zeggen: toa te! ik ~w ezundigd tugen d' emel in tugen joe.
19. In ik binniet m~~r w~~rdig om je zuun
eneumd te warren; maak m'n m~~r as ieene
van je knechsen.
20. In toe ging i noa z'n toate. In toe i nog
'n iel re~nde van 'mof was, zag z'n toate 'm,
in die wordde mit erbermige over' m bewoegen, in toeloopende vul i 'm om z'n aais in
i poeste 'm.
21. In de zuun zeen tugen z'n toa te: toa te!
ik ~w ezundigd tugen d'emel in tugen joe,
in ik bin niet m~~r w~~rdig om je zuun
eneumd te warren.
dialecten.
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22. Maar taat see teugen sin knechs: breng
jelui 't knapste pak ierentrek 'tem ban, hen
geef 'n ring ban sin angd, hen skaenen ban
sin foeten.
23. Hen breng 't kalf dat we hop 'tok mest
ebben, slacht 't, hen late we heten en froolik
wezen.
24. Wangt deuse min seen was dood, hen ij
bis weer levendig worden; ij was weg, hen
ij bis fonden. Toe begonnen se hallemaal
froolik te wezen.
25. Hen de man sin boudste seen was hop
't feld, hen toe die nee iis kwam, oorden ij
't gezing hen 't gedans.
26. Hen ij wonk (wenkte) ien fan 't folk, in
fraagde wat leven wat dat was,
27. Hen die see 'm: je broer is t'iis kommen,
hen je taat et 't fette kalf slacht, homdat ij
'm fris en gesond weerom kruggen et.

24. Wangt deuze zeun van me was dooad
en hi is weer levendig eworren; hi was ver~
leuren en is evongden. En tooe begonnen ze
vrooalik te wezen.
25. En de ouste zeun was op 't langden tooe
hi dicht bij huis kwam, zag hi 'n grooatever~
angering; ze zongen, speulden en dangsten.
26. En hi riep een van de knechs en vroeg
hum wat 'r te dooen was.
27. En die zei 'm: je breur is weer 'thuis
ekommen en je vader het z'n beste kalf
eslacht omdat i weer ezongd 'thuis kwam.

28. Maar ij wier fuul(boos) en nidig, hen ij
wou niet in iis gaan. Deerom gong sin taat nee
'm toe hom em te bidden dat ij kommen sou.
29. Maar ij hantwoordde, hen see teugen
sin taat: sie! hik dien je nou hal so feul jaar,
hen hik eb nag nooit niet je gebod hover~
treden, hen j' eb me nag nooit geen bokje ge~
ven hom 'ris froolik te wezen met min maats.

28. Mar hi werd vinnig en wou nijt in huis
geen en tooe gong z'n vader nee 'm tooe
en bad 'r hum om.
29. Mar hi zei teugen z'n vader: ik hei je
nou al zoo vuul jaren ediend en nooit edeen
wat je nijt wou hewwen, en je hewwe me
nog nooit 'n bokkiegeven om met m'n vrinden vrooalik te wezen.

30. Maar nou deuse seen fan je weerom
kommen is, die jou goed met oeren en sloe~
ren d'r deurbracht et, nou eb jen em 'tmeste
kalf slacht.
31. Hen de taat see teugen em: kind! je bint
haltud bij me, hen hal 't mine bis jouë.

30. Mar nou deuze zeun van je thuis ekom~
men is, die jou gooed met hooeren deur
ebrocht het, nou hei je 't beste kalf eslacht.
31. En hi zei teugen hum: kijnd! jij bint altijd bij me en al wat van mijn is, is van jou.

32. We motten wel froolik hen blude wezen;
wangt deuse broer fan je was sturven, hen
ij his weer levendig worden; ij was weg, hen
ij his fonden.

32. Nou mossen we vrooalik en blij wezen.
wangt je breur was dooad en hi is weer
levendig eworren ; hi was verleuren en is
evongden.

22. Mar de vader zei teugen z'n knechs:
bring daal'k 't beste pak en dooe 't hum an,
geef 'm 'n ring an z'nhangden schaoenen
an z'n been en.
23. En bring 't vette kalf en slacht 't; leete
we ete en vrooalik weze.

Men ziet het, naast allerlei verscheidenheden is er een opvallend groote overeenkomst. Ik wijs voor den Frankischen invloed vooral nog op .,angd, hangd,
langd, stong, enkanger", die bewijzen dat deze in 't echte Friesch slechts
zeldzaam, b.v. in tong er : donder, voorkomende klankovergang zich in al deze
vier ver uiteengelegen streken vertoont. Een nader onderzoek zal moeten
leeren, in hoeverre wij hier met een klankwettig verschijnsel te doen hebben.
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22. Maar de vader zei teugen z'n knechs:
aalt 't beste pak kieere r's ier en !~et 't 'm
andoen en geef 'm 'n ring an z'n and en
skaene an z'n biene.
23. En brengt 't vette kalf en döödt 't; we
zelle pleizier ouwe en vrölik weze.

22. M~~r z'n toa te zeen tugen de knechsen:
bring ier doadelik 't beste klieed, in trek 't 'm
an, in gieef 'm 'n ring an z'n aandinschoenen
an z'n bienen.
23. In bring 't gemeste kalf in slacht 't, in
laat oens eten in blede wezen.

24. Want deuze miin zeun was dööd en i is
weer levendig worden; i was verlore en is
vonden. En ze begonne pret te make.

24. Want m'n zuun was dood in i is wier
levendig eworren; ij was verleuren in i is
weer evoenden. In ze begonnen vreulik te
wezen.
25. In d' oudste zuun was in 't laand, in doe
ij kort bij t'eus kwam, oord'i 't gezang in 't
gedans.
26. Toe vroeg i an ieene van de knechsen
wat dat wel bet~kende.
27. In die knecht zeen tugen 'm: je bruur is
wier ekeumen, in je toa te èt 'n vet kalf loa~
ten slachten, omdat i' m gezoend wier ont~
fangen èt.
28. M~~r ij wordde kwaad in ij wou niet
in eus goon; toe ging z'n toate noa 'm toe
in biddede 'm dat i in eus goon zou.
29. M~~r ij zeen tugen z'n toate: zieen! ik
~w je nou al zoov'l jaar edieend in ik ~w
nog nooit je gebod overtreën; in ji ~wen
mij nog nooit 'n bukkien eg even. dat ik mit
m'n vrinden ok 'r 's vreulik weze mocht.

25. En z'n ouste zeun was in 't veld en doe
die w' ram kwam en kort bi uus was, aarde
i 't gezang en 't danse.
26. En doe riep i ien van de knechs bi 'm
en i vroeg wat 'r beurde.
27. En die zei teugen 'm; je broer die is
w'rom komen en je vader die èt 't vette kalf
dóódt, omdat i zó bliid was dat i' m gezond
weer tuus kregen èt.
28. Doe werd die ouste zeun kwaad en i
wou nit in uus köme. Doe gong z'n vader
na 'm toe en die bedelde 'r 'm om.
29. Maar i zei teugen z'n vader: kiik! ik eb
nou al zó veul j~er veur je warkt en 'k eb
altiid d~en, dat je me zeid èt en 'k eb nog
nóit niks van j' ad, nag gin bokki is t' r veur
me döödt, dat 'k óók 'r 's mit m'n makkers
pret ebbe kon.
30. Maar nou deuze zeun van je tuus komen
is, die jou goed mit oere d'r deur bracht èt,
nou ei je 't vette kalf veur 'm dóódt.
31. Maar de vader zei teugen 'm: kind! ji
bint altiid bi mi en al wat ik eb dat is 't joue.
32. D~erom aarde je öök bliid te weze; want
je broer was dööd en i is weer levendig war~
den ; i was verlore en i is vonden.

30. M~~r toe die zuun ekeumen is, die je
goed mit oeren duur ebrocht èt, ei je 'm 't
gemeste kalf eslacht.
31. In z'n toate zeen tugen 'm: keend! ji bin~
nen ommers altoos bij m'n, in al 't meenen
is 't joenen.
32. Wij be'oorden dan vreulik in blede te
wezen; want je bruur was dood, in ij is wier
levendig eworren ; ij was verleuren in i is
wier evoenden.

En dat nu ook Egmond, Wieringen, Texel enTerschelling dezen zelfden echt
Frankischen klankovergang opleveren, kan natuurlijk alleen bewijzen dat de
omwoners van het meer Flevo in minder groote getallen ook op deze kusten
een toevluchthebben gezocht. Trouwenshet Urksch, waarschijnlijk de trouwste
representant van het oude Flevisch, sluit zich met zijn aa voor gutturalen en
labialen en oa voor dentalen ten nauwste bij het Noordwest~Veluwsch aan.
Enkhuizensch, Urksch.
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it dialect wordt het zuiverst uitgesproken in De Graafschap Zutphen,
Salland en Twente in Overijsel, en het aangrenzend Duitsche ge~
bied. Wij noemen deze streekspraak, inzoover ze klinkt op Neder~
landschen bodem 1o. het Geldersch~Overijselsch. H. Kern: Proeve
eener taalkundige behandeling van het Oost~Geldersch taaleigen. De (oude)
Taalgids, VII, 231. 294 vlgd, VIII, 125 vlgd. J. Gallée: Woordenboek van het
Geldersch~Overijselsch dialekt, DenHaag 1895.W. Draayer: Woordenboekje
van het Deventersch dialekt, Den Haag 1896. In het Overijselsch dialekt
schreven Heering en Postel hun bekende novellen. Dan volgt in zuiverheid
2°. Het Drenthsch in het Oosten van Drenthe. J. Bergsma: Woordenboek
bevattende Drenthsche woorden en spreekwijzen, Groningen, 1906 en vlgd.
De Dedemsvaart vormde en vormt deels nóg een verkeersgrens, die het heele
gebied in twee sterk gelijkende dialecten verdeelt. 3°. De indringende Saksen
mengden zich verder met de overgebleven Friezen in Fivelingoo en Hunzingoo,
W esterwold, Oldambt en Goorecht, waar zich het Groningsch dialect ontwikkelde. W. de Vries: Het vocalisme van den Tongval van Noord~Horn,
Groningen 1895. H. Molema: Woordenboek der Groningsche volkstaal,
Winsum 1887. A. Ganderheyden: Groningana. Supplement op Molema,
Winsum 1897. 4°. Een zelfde mengproces zien wij in het langwerpig gebied
tusschen de Lauwerzee en de Noordwest~Veluwe: Nieuwkruisland, Hum~
sterland, Zevenwolde, Stellingwerf en Kamperland, waar zich eveneens een
Saksisch Friesch~getint dialect ontwikkelde, dat men het Stellingwerfsch is
gaan noemen, en waarbij zich ook de oude Friezenkolonie - a 0 1420: "vrije
Vresen"- te Friezenveen aansluit. J. Gunnink: Het dialect van Kampen en
Omstreken, Kampen 1908. 5°. Vermengde het Saksisch zich met het Frankisch
tot het Zuidoost~Veluwsch, dat o.a. Arnhem, Doetinchem en de stad Zutphen omvat. Deze tongvallen heeten alleen West~Nedersaksisch om ze te
onderscheiden van andere Duitsche dialecten. Wij kunnen dus hier in het
vervolg deze omslachtige bepaling vereenvoudigen.
Deze Saksen nu, rechtstreeksche afstammelingen van Wittekind en de zijnen,
hebbenongeveer hetzelfdekarakter als de Westfalen. Terwijlzij zich in denfami~
Hekring vertrouwelijk geven, zijn zij schuchter, hoekig, ja zelfs ietwat stuursch en
koud voor menschen van buiten. Zij zijn zeer vasthoudend aan het oude en hebben dan ook nog allerlei oud Germaansche sagen, volksgewoonten en feesten
bewaard. Wat Lauremberg zegt, geldt ook voor het N ederlandsch gedeelte:
DE SPRAKE IN GANZ NEDDERSACHSENLAND,
BLIJFFT UNVERRÜCKT UN HEFFT BESTAND.

In tegenstelling der Friezen schijnt zelfbedwang hun aangeboren. Het is het
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klassieke land der groote boerenhofsteden. Hierdoor heeft zich hun groot syn~
thetisch organiseeringstalent ontwikkeld: THORBECKE. Even gesloten als
die hofsteden zijn voor de buitenwereld, is ook de Tuckerziel van boven tot
onder toegeknoopt. Hiermee hangt ook karigheid in woorden samen. Als één
silbe genoeg is, gebruiken zij er geen twee, POTGIETER. Zelfde onbewo~
genheid van gelaat en accent als de Friezen. Ook soms een neiging tot het
geheimzinnige en mystieke, want in hun eenzame hart woont diep, heel diep
toch warmte en wondere gloed, SCHAEPMAN. In Twenthe is de grond niet
rijk, en over vele kleine landbezitters verdeeld. Dit bevorderde in de laatste
eeuw het opkomen van verschillende groote industrieën, en zoo ontstond de
zeer groote groep textielarbeiders, de groep der ijzerfabrieken, enz.
De Graafschapper echter is iets goedhartiger, guller, beleefder, vriendelijker
dan de Tucker, ja heeft soms zelfs iets gemoedelijks, maar ook hij toch is
zelfgenoegzaam en ontoegankelijk. Vandaar ook neiging tot achterdocht,
argwaan en wantrouwen. Verder een gelukkigeaanlegvoor humor, STARING!
satire en ironie, dikwijls, nog sterker dan bij de Friezen, in cynische bizarre
onbewogenheid voor de verschrikkelijkste conflicten ontaardend.
In Drenthe kweekte het nog schraler landschap bovendien matigheid, spaar~
zaamheid, soms tot schriel~gierig wordens toe, maar overigens is het karakter
weer echt~Saksisch:.stoer en diep. De meeste Drenthen zijn turfgravers. Men
moet hier echter onderscheid maken tusschen de stambevolking en de nieuwe
immigranten in de veenkoloniën, die het Saksische element verdringen.
In de Groningers vinden wij hier veel van terug, al speelt in hun bedrijvige
ondernemingslust, b.v. bij de veenkolonie, meer het Friesche initiatief door.
De Friesche onstuimigheid en de Saksische gevoelsdiepte paren hier tot een
gemoedelijk, graag pratend, niet achterdochtig en aanhankelijk geslacht. Hun
activiteit heeft een groote bloeiende landbouwersgroep ontwikkeld, die alles
beheerscht, maar daarnaast en daaruit is ook een flinke aardappelindustrie
voortgekomen, die natuurlijk haar eigen arbeidersgroep heeft, en verder dè
stroocartonfabrieken. In het midden der 19de eeuw was er nog tamelijk veel
leder~ en biernijverheid in Brabantsehen geest. Ook deze groeptalen kunnen
dus op de oudere ontwikkeling van het dialect hebben ingewerkt.
De Steenwijkers en Kampenaars steken scherp bij Drenthen en Tuekers af. Er
zit heel veel Friesch bloed in. Zij zijn vlijtig en koppig, hebben veel koud
intellectu~el~, maar een volstrekt gemis aan artistiek talent. De grond dien zij
bewonen vraagt heel wat meer zorg en inspanning dan de oude Friezen aan minder moeite gewend - er voor over hadden. Maar ook hier vormt
de Friesche veeteelt toch de voornaamste sociologische groep.
De Geldersman deelt vele der genoemde eigenschappen. In 't bijzonder is hij
nog "eigengereid'' d.w.z. eigenmachtig, eigendunkelijk, eigenzinnig en eigen~
Karakter.
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wijs. Ietwat traag ook en stug, en zich moeilijk gevend. Maar van binnen weer
vol grooten hartstocht en als die uitbreekt, ontembaar tot in excessen.
Met dit Saksische karakter hangt nu ongetwijfeld de typische klankontwikke~
ling dezer dialecten ten nauwste samen. Stugge, gesloten naturen toch, openen
den mond slechts heel weinig. De kaakopening is hier dan ook overal zeer
gering, en dat juist geeft aan alle klinkers, die scherpe, gesloten kleur.
Algemeen Nederlandsch.

schaap
staan
jaar
mijn
rijk
wijf
vrijer
wij
voet
boek
groen
huis
zuigen
zuur
huren
bruid
deel
bleek
steen
vleesch
geit
dood
oog
hooren
gelooven
lief
bier
kuiken
duur
sturen
dagen
haan
hand
dans
oud
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Geldersch, Overijselsch
en Drenthsch.

Groningsch.

schàap (skàap)
stàan
jàar
mien
riek
wief
vrijjer, vrieer
wi-j
vóót, Dr. voeot
bóók, Dr. boeok
greune, Dr.gruune
hoes, huus
zoegen, zugen
zoer
huren

schóap
stóan
jóar
mi en
riek
wief
vrijjer
wie, vie
vout
bouk
gruin
hoes (huus)
zoegen
zo er
huren

deel. Dr. deeël, di el
bleeke
steen, Dr. steeën,
stien
vleis, vlees
geit
dóód,daod
oog
beuren
(g)eleuven
lieëf, Dr. leeëf, lief
bieër
kuken
duur
sturen
dage, Dr. dóeage
hane, Dr. hàane
hand, haand
dans, daans
àald, old

deil. dail
bleik, blaik
stein, stain
vleis, vlais, vlees
gait
dood
oog
beuren
Ieuven
leif, laïf
heir, bair
kuken
duur
sturen
dóage
hóane
hand, haand
àald, old

Stellingwerfsch.

schàap. skóap
stàan
joor
mi en
riek
wief
vrijjer
wi~j

voet, voeot
boek, boeok
gruun, grenne
huus, uus
zoegen
zoeër
huren, uën
bruud
deel
bliek
stien
vlejs
gejte
dood
ooge
beuren, euën
geloove (geloof)
lief
bier, bieër
kuken
duuër
stuuën
dóage, drege
hàane, hrene
haand, aand
daansen
àlt

Algemeen Nederlandsch.
ik zal
geven
hart
paard
hemel
kind
ding
vogel
volk
goud
veulen
rug
hond
slecht en recht
gracht
lucht, klucht, kocht
tusschen, misschien
wasschen
visch, visschen
os
bed
hadden
korst, worst
kort (ens.)
je (vertrouwelijk)
jelui, u
wie?
zich
meerv. persoons ui tg.
tegenw. tijd
verleden tijd
enkelv. persoonsuitg. tegenw. tijd.
verleden deelw.
verkleiningsuitgangen
niet

Geldersch, Overijsels~
en Drenthsch.

geven, greven
harte
peerd, prerd
hemel. hremel
keind, kiend, kind
dink
vogel
vólk
góald, góld
veulen, vul
rug ge
hound, hond
rech, slech?
lóch, kloft
wassen
vis
os
bedde, herre
hadden, harren
koste
koat, kottens
doe, dou, -ta
i-j, ie, -i
wê, wel?
zik, Dr. zuk
-t. -t, -t
-en, -en, -en,
-a, -s. -t,
estóan
-ken, -jen.
Sall. en Oost-Vel uwe-ien.
niet, nich, Dr. neet

Groningsch.

Stellingwerfsch.

ik zei
geben
hart
peerd
hemel
kind, kiend
ding
vogel
vólk
góald, gold
vool
rugge, rogge
hond
slecht en recht
graft
kóft
tusken
was,Gen. wasken
vis, mv. vizzen, maar
visken (ww.)
os
her( re)
harren
worst
kurt
doe, dou
ie, jie, joe
wel?
zuk, hom
-n, -t, -n

ik zal
geven
herte, aate
perad
(h)emel
kiend
ding, dink
vogel
vólk
gold
voelen
rugge, rogge
(h)ond
slecht en recht
grafte
luchte, kuft
miskien
wassen
vis
osse
bedde
adden, aren
kuste
kurt, kut
jimme, iej(e), 'j
wie, welkende?
<lm

-n. -t, -n
:1Drenthe en Staphorst -t, -t, -t
Kampen -n, -n, -n
-. -(s), -(t)
stóan
stóan
-ke, -je, -ien
-ke, -je
GoorechtenKampen
-ien, -chien, -<lchien
niet,naitW estw .nich niet
1

l

Een eigenaardigheid van alle Saksische dialecten is nog, dat zij in de uitgangen van de onbepaalde wijs, het verleden deelw. en de meervoudige persoonsvormen, de -éln in een klinkerloczen sonant n: veranderen. Dit leert bijna geen
enkele Saks af; zoodat wij hem daaraan aanstonds kunnen herkennen.

5
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Ook deze Saksische dialecten moeten nu aldoor meer voor het N ederlandsch
wijken. In 1865 gaf Kern voor Groenlo en omstreken nog de oude sk- als den
gewonen beginklank op, maar in 1895 kon Gallée dien klank alleen meer voor
eenige oude boeren in het Westen van de Graafschap noteeren; en terwijl in
de streek om V orden de overlevenden van het vorig geslacht nog van hoes
spraken, praat de jongere boer thans over zijn hu u~. Draaijer verhaalt hetzelfde
van den ouden tweeklank ei te Deventer: "Het getal ~leesèters is er op onrustbarende wijze gestegen en dat der vleisèters in dezelfde mate gedaald."
In Groningen had zich reeds in het derde kwart der 19de eeuw een deftiger
stadstaal ontwikkeld, een soort overgang, die nu van lieverlede ook in lagere
burgerkringen is doorgedrongen, terwijl de nette stand thans bijna zuiver Hollandsch spreekt. Dàt stad-Groningsch onderscheidt zich van het plat door de
ao als lange ö (klank van tot) uit te spreken, terwijl de Ommelander lange ö
(klank van pop) gebruikt. De stadstaal zegtverder u u voor Nederl. ui, terwijl
het plat-Groningsch nog de oe bewaart. Te Winkel haalt dan ook reeds uit
1886 een huiselijk tafereeltje aan van een dienstmeid, die aan de dochter des
huizes vraagt: "of Mevrouw thuis is" en op het ontkennend antwoord aan de
keukenmeid toeroept: "Mevrouw is niet in huus", terwijl de laatste deze boodschap nu voor den groentenboer aan de deur vertaalt met: "Mevrouw is neit in
hoes". Langzamerhand leert nu de boer weerz'n "hoes" af en het "huus" dermeiden aan, terwijl deze voor hun eigen "huus" ondertusschen het "huis" van
Mevrouw overnemen, en zoo werkt de assimilatie aldoor verder, maar steeds
langs lijnen van geleidelijkheid. Ik geef nu eerst eenklein stukjeuit de Graafschap.
EEN BOODSCHAP. Uit de Nederlandsche letteroefeningen van het jaar 1826 :-: :-:
.. Hendrik-euro laot den Domeneer g' nach zeggen," (al is het ook op den vollen dag) .. en
dat Gerritje-meuje 'n goensdag in 't beddeis gekommenvan 'n jonge zeune; 't kind heef
de klem in de bek en is mortslok; de wiezerooer zeg, dat 't wel kapot zal gaon. Maor de
kraamvrouwe is helschwierig (bijzonder wel) zonder kop- of lieszeerte. Ze zit al op 't gat
overend; eur lust ook al wat te etten, zelfs aerplen met eulli in de panne gebraon. Maor
euver 't slimme kind is ze vinnig meujelik en deut bie steurmkes niks as grienen. - De beppe
heef eers de ieversen (roodvonk) en doe de kooide gehad; en de boer had ook de rooze zoo
in de hoed en de jich in de bassen, dat hie de hozen en bokse (kousen en broek) niet aan of
uut kon kriegen. Doch beiden zund mangs (genoegzaam) weêr better, en loopen zoo zwak
(rasch) als 'n kiefte door 't huus; ook is hie al op 't pingeneeren (wegemaken) gewest. De
Domeneer most dannourens kommen 'n steurroken kuijeren (een poosje praten) as 't weer
niet te bluisterig is, of anders toeke wekke (aanstaande week) as de maone schient en de
smerige weg wat relliker is. Maor ik mot zoo waor nao huus; want de loch betuut (de lucht
betrekt) al; ook ben ik niet meer zoo zwak (vlug) ter been as smos (eertijds). en kon pardoes
in de drek vallen; en dan kreeg ik nog kievens toe van mi en deerne, even as of ik de pense
vol voezel (den buik vol jenever) had. 't Is wel'n miserabel (uitstekend) goeije deerne; maor
ze kan ook wel ens zoo heilig werden en uut de bende springen (driftig worden), dat eur de
schuim voor de bek staat."
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HET VERHAAL VAN SCHÈLE GUURTE.- Tongval der Graafschap Zutphen,
Uit Leopold: Van de Schelde tot de Weichsel. *) .~. .~. .~. .~. .~. .~. .~. .~. .~.
A' j den grooten weg gaot, die van den Wildenbarch nao Vorden löp, dan krîg ie an ouw
rechterhand en belt 1). Dissen belt nûmt ze wel ens Schelleguurtjens belt; en a'j niet weet
waorumme, dan za'k 'touw ens vertellen. Wi'j 't niet geleuven, dan bu'j der ok al niet te
better umme. - Mien olde meuje hef mi'j es verteld, hoe ze der an ekommen bunt, den
belt dissen naam te geven. Doe ze hier in den Mosselschen enk 2) nog zoovölle last had~
den van de vuleken 3) die 's oaehens al 't melkgerei 't onderste boven keerden en onzuun 4)
maakten, doe stind der dicht bij de Wildenbarchsche mölle 5) en hoes, waor dat völksken
nooit kweem. - Now, elk wist wel dat WinkelsHenteen bîster kwaod wief was, en dat
Winkel. sint datte zîn eerste vrouw nae Marten Eskes 6) ebracht haddeenmet Hen te Won~
nink etrouwd was, de hel in huus hadde. - Om eur zou'j zeggen bleef dat goedjen vort,
maor men zoog toch meestendeels, dat ze sjuust op zo'n vrommes 't onbesoesd veurzien
hadden; en bang wazzen de vuleken niks. -Nee, maor der was en deerntjen an huus,
krek zoo old as 't dagen eleën was dat Winkel weeuwoer was van zîn eerste vrouw. En
en aordig puddeken 7) was 't, dat kleine Aoltjen, zoo fîn van gezichte en altied zoo knap
en helder: ie keek en er 8) langer an as rechtuut was, a'j der te mûte kwammen 9). Ze droeg
gen kornet as de andere meiskes van zeuvenof achtien jaor uut de buurte, moeder of liever
heur stiefmoeder zei'j, 't was better dat de deerns blootshoofds liepen in den zommer; 's win~
ters kon ze den schorteldoek wel oàver het heufd slaon; en haozen 10) in den zommer, dat
was ook te verdoezaom 11 ), eigenlik was de vrouw er te giddig 12 ) veur, Dat was ok de rèjen,
dat Aoltjen nooit met mog nao de Vordensche of nao de Lindsche karmse 13). Altîd mos ze
maor op de delle bi' j de koe, of in den melkkelder bi' j de vaten wèzen en had ze daor edaon,
dan mos ze stroo gaon streujen in de schaopschuppe, dattet daor ok klaor was as de scheper
thuus kwiem; dan mos ze de keune 14) voeren en gres mae' jen veur de geiten. Wat of et was,
nooit deen eur de vuleken wat, en zelfs doe zi' j de iewertsen 15) had, kîk, doe was alles in den
stal en overal ankantemaakt zonder dat iemand ezien hadde waor 't bi'j toe ekommen was.
Nou, Winkel had en goed gedoe en en goeje wonte Hl), en elk inde buurte wos wel, dat
Winkels tweede vrouw rîke was, want eur vader haden eigen plaatse in de Leuke, terwîl
Winkels arf an den heer van 't Medler toekweem; maor Aoltjen, nee, die had niks der~
van te wachten. De vrouw zee ok: ,.Aoltjen mot maor as meid hier an huus blieven; en
karmesvriër 17) zol ze nog wel kunnen krîgen, maor dat hûeft niet, want daor giét ze niet
hen, en er echten vriër? Wel 11') meen ie, dat van de rieke boerenzuns eur wilt hebben?
Ummers geen een, en en armen vrog eur niet, want dan is 't armoe troef."
Maor vrouw Winkel had et glad mis; want daor was mangs 19) al mennig jongen, die ens
nao Aoltjen omekekken hadde, en Gartjan 20), den bouwknecht van de sasse, nee kîk, die
kweem Zundagaovends wel ens stille achter an de meen te 21 ) en daor zat ze dan met eur beyen
in 't akkermaol 22), zoodat de vrouw en de kinder, want die wazzen ok al fel 23) op eur, der
niks nimmendal van zien konnen. Gartjan zei'j dan, hi wol heerenknecht worden, dan kon
e meer verdiénen, en dan weer zei'j e, hie wol onder diénst en zich als ramplesant verkoo~
I) Be I t, heuvel. - 2) Enk, een bepaalde streek van bouw- of weidegronden.
-3) Vul eken, elven.-4) Onzuun, vuil.- 5) Mölle, molen.- 6) Merten Eskes, een reeds lang
gestorven doodgraver.- 7) Puddeken, deerntje.- 8) Er, haar.- 9) A' j der te mûte kwammen, als
ge haar tegenkwaamt.- I 0) Ho azen, kousen. - 11) V e r doe za om, verkwistend, weelderig. - 12) G i d di g,
gierig.-13) Karmse, kermis.- 14) Keune, varkens- 15) Iewertsen, mazelen.- 16) Won te, woning.
-17) K armesv rië r, kermisvrijer. -18)W e 1, wie. -19) M ang s, tusschenbeide, nu en dan,- 20)Ga rtja n,
Geert Jan. -21) Meen te, wei met bosch (vroeger algeroeene weide.- 22) Akkermaal. hakbosch.23) Fel. gebeten.

*) î en û zijn lange ie en oe. -
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pen. Maor Aaltjen hadder niks mee op: Ziélverkoopers bunt ziélverleiers. en as Gartjan
now ens koetsier op den Braomel wier, dat was völle better, en ze rekkenden uut en telden
'top de vingers hoevölle 't wel gaf. maor 'twas niét genacht om zoovölle aover te leggen.
da'j der en karremansplaetsken 1) van pachten kont.- 't Bleef zoo bi'j 'tolde tot den aovend
veur karsmisse. Now was de vrouw den hilken 2) dag onbesoesd hellig ewest, want Aaltjen had en 3) van heur kinder, dat den melkemmer uut baaren móedwil omesmetten hadde
en doe ezegd had dat Aaltjen et edaon hadde, en drè'j um den kop egèven, Ze had evluukt
en ezegd: .. Van min kinder blief ii af of i'j gaot de deure uut.'' Doe was Aaltjen stil in de
meente gaon zitten grînen.- Reeren bi'j 't minste. zoo as de kinder van vrouw Winkel.
dat had ze nooit edaon, maor now, 't most eruut. Warken wol ze, maor slaag kriegen en
uutevluukt worden, nee, dan liever dood; eh 't ginkal zoo lange zoo. Gartjan had ezegd
hi wol nog kommen, zoo tegen tweeduuster. Um wol ze 't klagen, almosseook wachten
tot 't nacht wier. Endelik daor was e, en doe zie eur heufdjen tegen zin harste lei en doe
dat bonzen en kloppen van de slaopen en van 't hertjen weer wat better was, doe was alles
weer vergetten en kon ze weer getroost met dreuge oogen nao hoes gaon. Margen in de
karke zol ze Gartjan nog es ankîken en bewîzen. dat ze niet vergetten was datte tegen eur
ezegd hadde, dat domeneer verlèjen Zondagmiddages eprèkt hadde : .. Zègent ze die ouw
vluukt, doe wel denginnen, die ouw haot." - Gartjan nam het vaste besluit ens te perbieren
of eonder diénst niet zoovölle kon verdiénen, datte en plaetsken pachten kos - den Olden
Brunswieker 4) gaf ummers göed loon - en Aaltjen mos dan maor om den tekst denken en
't nog vîf jaor uutholden.- Doe Aaltjen thuus kwam. was 't al donker, maor niemand
vroeg: ..Waor kom ie van daon?" ze deën asof ze der niét was, en eur vader- de boeren in de buurte zeien datte en lamzak was, die zich deur en strabant wief liét regeeren.
De vrouw keek as altied strak en zat bie de raakkule 't beslag veur de koeken klaar te
maken.- Hendrik Jan, den oldsten, zei: .,Aoltjen wi'j efkes nao de eerpelkoelen gaon.
daor he'k en mothol 5) emaakt en daor zit appels in; haol ie der mii ens en paar uut, 't
grouwelt 6) er mii te völle." - Aaltjen haalde der twee, maor den stiepert 7) zei nog genens 8) dank oe. En goed störmken 9) later doe zei de vrouw: .. Aoltjen, ie mosten es effen
nao darp g'aon, 'k heb den öllie veur de koeken stomp vergetten; maor loop wat an. dan
ku'j best veur elven der weer wèzen."- 't Was in dén tîd nog en stoere wandeling van
den Wildenbarch nao Vorden - de grintweg waster nog niet, de groote weg was umme en
het vóetpad gink dwars deur de bussche. En nou begast 'tok nog te sni'jen 10), zoodat Aaltjen 't pad bijkans niet kos holden en arg vrusterig 1 t) wier. Ze kweerop in darpen gink met
den öllie terug ge. Deur de snee wier ze bi' j Grönwels Jan Berend, waor ze van den enk den
weg deur de bussche in mos slaan, 't spoor bister, maor ze hiel toch deur de hei hen. zoo
zi'j meende op Kamphuuzen an. Op ens daor was 't heur of 't hel dag wier, zoodat ze zien
kos, dat zie bi'j de belters 12) was en Kamphuuzen veurbie. Dag worden -dat kostoch niét.
wen 'n störmken eleën had ze de darpsklokke half twaalf heuren slaan. N ow begos de klok
op den Wildenbarch te slaan, dat was twaalf. Godde God 13). had ze zich zoo verlappen.
en now krek met twaalf uur hier bij Sdiélleguurtjesbelt! Berend met de hondeen Derk met
den beer, die zollen now ok wel kommen: 't was karsoavend en dan gink met twaalf uur de
wilde jacht deur de bussche. 't Grouwelde eur al meer en meer, maor ze wol zich nietlaoten
lompen 14) deur al die präötjes, der was toch niks van anne. - Met dat ze den hóek urnI) Karremansplaetsken, erf van een boer met één paard. - 2) Hilken, geheelen. -- 3) En, een.i) Olden Brunswieker, de oude hertog van Brunswijk.- 5) Mothol. bewaarplaats. -6) Grou welt,
ik ben er bang. -7) Stiepert, vlegel.- 8) Genens, niet eens.- 9) Störmken, poosje. -10) Sn i 'jen,
sneeuwen.- 11) Vrusterig, huiverig.- 12) Belters, heuvels. - 13) Godde God, goede God.. H) Lompen, op den kop zitten.
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mesliét om oaver Schelleguurtjesbelt op de mölle an te gaon, ziét ze den heden barg lös
en schitterend van de luchters 1). En en zilver en gold en mooie steene derin, 't was van
belank. Doe ze goed zag, kweemp er en old wîf met schèlle oogen uut; die riep: .. Aoltjen,
kom maor hier! 'k heite Guurteen 'k bin ou goed, nem maor net zoovölle a'j wilt!"Völle, nee, dat wol Aoltjen niét, maor en betjen? Ja, dan huefde Gartjan niét onder de
soldaoten, en ze nam wat veur de hand stind; dat was en zilveren luchte. En doe vort; met
slóeg de leste klokslag en ze was weer in duuster.- Now was ze deruut; met SintePeter
gink ze trouwen met Gartjan, want de goldsmid in Zutphent had zoovölle geld veur deluchte
egèven, dat ze der een plaatse veur kost koopen onder Hacfort, dicht bij 't Smallegoor. l'j kunt denken, of 't wîf van Winkel ook sjaloersch was; ze werd mieterig in de hoed van
kwaadheid en 't andere jaor met karsmisse wol ze 'tok perbeeren, maor ze wol te völle
hebben. Doe ze der in den belter was an 't gold rapen, viel de leste klokslag, en toe gink
den barg en zi'j zat er inne. Zeuven uur, meende zi'j, zocht ze eer ze deruut kweem. Maor
't wazzen zeuven jaor ewest, en in dén tiéd was Winkel weer etrouwd met en better wief.
Doe ze dat zoog, veranderde zie van kwaadheid in en katte, en a'j bi'j Schelleguurtjensbelt
komt op karsaovend, ku'j Guurte nog zién zitten, maor i'j mot oppassen veur de duuvelsche
zwarte katte, die nog altîd daor spookt en ouw de oogen wil uutkrabben.

J. H. Gallée.

a" 1870.

Om verder een vergelijking te kunnen maken tusschen de zuivere Saksische
dialecten onderling geef ik hier weer drie Verloren Zoon~teksten. 1°. Van
Winterswijk voor de Graafschap, 2°. Van Oldenzaal voor Twenthe, beide
weer ontleend aan Winkier's Idioticon en dus uit ca 1870, 3°. Van Dalfsen
voor Salland, uit Onze V elkstaal II, a 0 1883.
Tongval van Winterswijk.

Tongval van Oldenzaal.

Tongval van Dalfsen.

oe= ce, ii =lange ie, ö is kort.

è is.Fra. è. oe= ce, ö is kort.

ié, eû en óe zijn twee klanken waarin
de geaccentueerde klinker domineert
i in hi, mi, enz. is de i van dit.

11. Doar was ens 'ne man, die
twie zöns hadde.
12. Den jönksten van die twie,
zre, tregen ziin vader: vader !
ik wol wal miin kinsdeel hebben. Den olden man stond die
vroage gans niet best an; moar
wat zol 'e doen? Hij most wal
en gink doarumme tot de dielinge aover.
13. Korten tiid doarnoa pakte
den jönksten zönne ziin ganse
spil bij mekare en vertrök toe
noa 'n vrömd land, wiid, wiid
doar van danne. Doar lapte
hij ziin goed in korten tiid 'r
deur met zoepen en zwieren.

12. En den jonksten zèè tègen
ziin vader : vader ! gèvet mi-j
miin deel van 't good dat mi-j
tokump. En he deelde èèr 't
good.

11. Een zeker man hadde
twee zöns.
12. En den jongsten daorvan
zètutdevaeder: Vaeder, geeft
mH 't diél van 't goet dat mi-j
tóekump. En hi diélde haer 't
góet.

13. En kort' r noa hef de jonkste zönne alles bi-j eene gaddert en is wiid weg ereizet noa
en vrömd land en hef doar
ziin good dör ebrocht met
aoverdoadig te lèven.

13. En niét völle daegen daornao, de jongste zönne, tóen hi
alles bi-j-ién-ezaemeld hadde,
is wegereisd nao ién vér laand,
en hef daar zien góet deurebracht,lèvendeaoverdaodig.

11. Eene hadde twee zöns.

I) Luchter, lantaarn, lamp, kandelaar.
Geldersch-Overijselsch.
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14. Doe 'e nou alles 'r deur
ebracht hadde, kwam' rindat
vrömdeland 'nezwoarenhon~
ger en hij begon an alles ge~
brek te liën.
15. Dee gonk 'e van doar
eweg en kreeg 'e denst bij
iem' nd, die 'm noa ziin land
stuurde urn de varkens te
huën.
16. Nou zol 'e wal geerne zi~
nen boek vol egreten hebben
met varkensvoer, as he dat
moar hadde können krigen,
moar nummes wol 'm dat
greven.
17. Doe kwam 'e tot noaden~
ken en inkeer en zre bij ziin
eigen, het denstvolk van miin
vader hef brood in aover~
vloed en ik mot ummekommen
van honger.
18. Ik wil noa miin vader goan
en 'k zal tregen 'm zeggen:
vader! ik hebbe mij bezundigd
tregen Onzen Lieven Heer en
tregen ou.
19. Ik bun niet meer weerd
dat ij mij ouwen zönne nuemt:
ik bid ou, nemt mij moar an
as ouwen knecht!
20. Hij stond voort op urn noa
ziin land te goan. Doe 'e nog
'n end van hoes was, zag ziin
vader, die boeten was, 'mal
in de veerte ankommen. Den
oldenman werdedoemeuielik,
en krach grootmredelidenmet
ziin zönne: hij liep hard noa
'm toe, greep 'm urn den hals
en kuste 'm.
21. Vader! vader! zre toe de
zönne, ik hebbe mij zwoar he~
zundigd tregen Onzen Lieven
Heer en tregen ou; ik bun
niet meer weerd ouwen zönne
enuemd te worden.
22. Moar de vader liet 'm niet
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14. En do 'e alles vertèèrt
hadde, kwamd'r grootenhon~
gersnood in dat land en he he~
gon gebrek te liiden.

14. En als hi alles vertèrd had~
de, kwaamp er un argen hon~
gersnood in dat laand en hi
begon gebrek te liën:

15. En he gonk noa eene van
de börgers van dat land en
dee stuurde 'm noa ziin land
urn de zwiine te heuden.

15. en hi gunk hen en voegen
hum bH iéne van de börgers
van dat laand urn de varkens
te heûn:

16. En he wol ziin liif wal
vol èten met 'n draf, dee de
zwiine vratten, mrer nummes
gaf 'n 'm.

16. en hi begèrden zien lief te
vullen met 't voer dat de var~
kens vratten, en gién iéne gaf
'm dat.

17. En he dachte in zik zölfs:
wo völle huurlende van miin
vader hebt aovervlood van
brood en ik vergoa van hon~
ger.

17. En tóen he tut hum zeiven
kwaamp, zè hi: Hóevölle dag~
huurders van mien vaeder
hebt aovervlóed van brood.
en ik vergao van honger!

18. Ik wil opstaan en noa
miin vader goan en ik zal 'm
zeggen: vader! ik hebbe zund'
edoan tègen den hèmel en tè~
gen ou.
19. En ik bin nich mèèr wrert
ouwen zönne eneumd tewor~
den: rnaket mi~j as eene van
ouwe huurleude.
20. En he stont op en ,gink
noa ziin vader en do 'e nog
wiid van 'm of was, zag ziin
vader 'm en 't jammerde 'm :
he leep to, vul 'm um den hals
en kuste 'm.

18. Ik zal opstaan en tut mien
vaeder gaon, en ik zal tut hum
zeggen: V aeder, ikhebbe zun~
digd teegen den heernel en
veur eeuw,
19. en ik bin niét mèr wèrdig
oeuw zönne enuumt te wor~
den: maekt mH als iéne van
oeuwe daghuurders !
20. En hi stund op en gunk tut
zien vaeder. En as se nog vèr
van urn was, zag hum zien
vaeder en hi worden inwendig
met medelieden an~edaon, en
op hum anloopende veul hum
om 'n hals en kusten hum.

21. En de zönne zèè tègen 'm:
vader! ik hebbe mH bezun~
diget tegen den hèmel en tè~
gen ou en ik bin nich mèèr
wrerd ouwen zönne eneumd
te worden.
22. Mrer ziin vader zèè tègen

21. En de zönne zè tut hum:
Vaeder, ik hebbe zundigd tee~
gen den heem el en veur oeuw,
en ik bin niétmèr wèrdig oeuw
zönne enuumt te worden.

Winterswijk, Oldenzaal, Dalfsen.

22. Maer de vaeder zè tut zien

oetsprreken en zre tot ziin
denstvolk; hij mot voort dat
olde verslretene tuug oettrek~
ken! haalt 'n nij pak kieere en
trekket 'm dat an; doet 'm 'ne
golden rink an den vinger en
schaene an de vuete.
23. Haalt ook' t mes te kalfoet
den stal en slachtet 't! Loawe
reten en vreulik wrezen,
24. urndat ik minen zönne
wer ekrregen hebbe. Gien half
uur doarnoa was het reten en
drinken, zingen en springen,
en dat lreven en gedruus wer~
de wiid in 't rond eheurd.
25. Den aidsten zönne kwam
tregen den oavond van 't land
en heurde, doe 'e nog wiid
van hoes was, al dat gezank
en gespuel.
26. Doe riep 'e 'n knecht en
vroeg' m wat doch al dat spik~
takel daar in hoes te beduën
hadde.
27. Maar toe de knecht 'm zre
dat ziin breur wer ekommen
was en dat ziin vader 't mes te
kalf hadde loaten slachten,

ziine knechte : breng et voort
't kistentuug (de beste kleede~
ren) en trekt 't 'm an en doot
'm 'nen rink an de hand en
schoo an de veute.

knechte: Brengt daodelik het
beste kleet en doè 't em an en
geeft 'n rink an zien haant en
schóene an de vóete,

23. En breng et' t gemeste kalf
en slacht 't; loa'we èten en
bliide wèzen.
24. Wantdussen miinen zön~
ne was dood en he is weer
lévendig eworden en he was
verlaaren en he is weer evon~
den. En ze begonnen vroolik
te worden.
25. En ziinen alsten zönne
was in 't veld en do 'e bH
t' hoes kwam hord' 'e 't zin~
gen en dansen.

23. en brengt 't gemeste kalf
en slacht het, en laat ons etten
en vreulik wèzen ;
24. want deze mien zönne was
dood en is weer lèvendig
eworden, en hi was verleuren
en is weer evunden.
25. En zien olste zönne was
op 't veld, en tóen he bi~j huus
kwaamp, heurde hi 't gezing
en gedaans;

26. En he reep eene van de 26. en hi reup 1ene van de
knechte en vroog wat dat be~ knechte en vreug wat daar te
dóen was.
duden moes.

27. En dee zèè 'm: ouw breur
is ekommen en ouw vader hef
't gemeste kalf eslacht, urndat
'e 'm gezond weer in hoes
ekrègen hef.
28. worden i zoo nidig dat 'e 28. Mrer he wurd hellig en
niet in hoes wol kommen. Den wol d'r nich ingaan. Do gink
olden man gink toe noa boe~ ziin vader d'r oet en bad 'm.
ten, maar er was niks an te
doen.
29. Ik diene ou al zoo völle 29. Mrer he zèè tègen ziin va~
jaar, zre 'e tregen ziin vader, der:zu(zie)ikdeeneounouzoo
en 'k hebbe ouw gebod nog mennig jaar en 'k hebbenooit
nooit oavertrreën en mij hei tègen ouw gebod edoan en
nog nooit en buksken eg reven H hebt mi~j nog nooit 'n buks~
urn miin vrende te trakteeren. ken egèven urn met miine
vrunde wille te hebben.
30. Maar noe ouwen zönne, 30. Mrer nou dussen ouwen
die ouw goed met hoerren en zönne kommen is, dee ouw
en snoerren hef deur ebracht good met horen dör ebrocht
en gien tuug meer an 't liif het, hef, heie 'm 't gemeste kalf
wer ekommen is, noe laat ij 't eslacht.
vette kalf slachten.

27. En dié zè tut urn: Oeuw
breur is ekommen, en oeuw
vaeder hef 't gemeste kalf
eslacht, urndat hi hum gezond
weer ekregen hef.
28. Maar hi werd kwaad en
wol niét binnenkommen. Zoo
gunk dan zien vaeder uut en
bidden hum. Maer hi gafhum
tut bescheid :
29. Zié, ik diéne oeuw now
zoovölle jaoren en hebbenooit
oeuwgebodniétaovertrèn, en
ie~j hebt mH nooit un klein
bukkien egeven om met mien
vrenden is 'n prettig uurtien
te können hebben ;
30. maar as dit oeuw lieve zön~
niggien ekommen is, dié oeuw
góed met hoeren hef deur~
ebracht, zoo hei urn 't gemeste
kalf e~slacht.

Winterswijk, Oldenzaal. Dalfsen.
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31. Hij zre tregen 'm: och, miin
kind! doe buste toch altiid bij
mij! Al 't mine is 't dine!
32. Wij mosten 'r doarumme
vreulik en blij aover wrezen
dat diin breur er wer is en wij
hoppen möggen dat 'e ien wizerenbretermenseewordenis.

31. En he zèè tègen 'm: kind!
dou bis altoos bi-j mi-j en al
't miine is 't diine.
32. Wèze dan bliide! Want
diin breur was dood en he is
weer lèvendig eworden en he
was vedaoren en he is weer
evonden.

·31. En hi zè tutum: Kind, ie-j
zint altied bi-j mi-j, en al het
miende is 't oeuwe:
32. ie-j mossen dan bli-j en
op schik wèzen, want dezen
oeuw breur was dood en is
weerlèvendigeworden,hiwas
verleuren en is weer evunden.

TWEE PROEVEN VAN TWENTSCH TAALEIGEN in den Tongval van Rijsen.
Uit: Onze VolkstaalL- 1o. BRIEF AAN DE REDACTIE. :-: :-: .•. :-: :-: .-.
J'j wollen wal; da'k ouw ne voes in de hoed zal zetten, nouwi-j 'n waark beginnet, daar
i-j geën slitaozie an 't benul bi-j meutet hebben mèr wal drommels op ouw tellen meug et
passen, nou, ik gunne ow de grappe en kaank, dan wik helpen, want vuur zukke gooë karewaten as i-j der eene zi-int, hek aaitied en 'oaksel pampier aover en ooek ne wanneke völ
ënkelt want; Juunken ik schrieve nog as wanneër met ne wanneke. Dat staalen gedooë
daor druk ik met duur 't pampier. De knuuste zi-int ter mi-j te zwaor tooe. Das gooëd
vuur jonge gebbelinge die nog bi-j meister klippenklap nao de scoole gaot. Mer um te
beginnen. Daor doo-i ne vraoge um voort op ouw waark inteteekenen vuur vief Guëlden
-dat doo'k nin. Ik weet neetees of mien geschrief in ouw booek wat opbreënk en dan
serieven en geelt greven dad kan der bi-j oen gegaseerden neet of. Daorumme hak leever
e-zeën dai e-meelt hadden: "dat kui der an verdeenen." Was 't vuur ou alleene dak waarkede, dan wal gaerne met baande en teëne oen gosgaanscheliken dag en nag - mer wad
schid mi-j vrumde leu, dee neet ees wretet won karkas ik zin en der ook ncoiet nao zeult
vraogen. Mieoen gooën wille zak ouw teunen, daorumme steur ik ouw bi-j gaande Tweëntsche brulften leed, dak kottes nog emaket hebbe. Kant ou deenen, gebroeket het dan. Zoo
neet, dan - nou dan as dan! - J'j zeult ten in zeën dat ze der hier weinig um grevet um
in den le nv. te zetten wat in den veerden mos-, en ummekrenseld- mèr dat alles wretet
i-j wal, want i-j, het daarme in n'en kop man!- dat week nog van ools.- Wi-j nou de
komplesaansie wal hebben en groeten Mevrouw van mi-j en ooëk, dat kleine mreken van
ow. Jonge- wow oold ok ooëk sin- ik hebbe nog naargens mèr smak in as dak mien
wiefken ees karreseren mag en mien kleindeugterken kneutteren dat 't kreiët as oen hanen:
Nou dag zaam leu.
W. J.C. van Wijngaarden.
P.-S.. Schrievet mi-j gauw of 't riem ansteët.- Nou meuk ouw nog wad zeggen: snorrepieperi-jen kui genög van mi-j kriegen, ai mi-j deé lieste mèr steurt, woer ik alles in meut
opteekenen en nö - nogmaals hadie ... !

.-.

.-.

- .-.

2o BRUILOFTSLIED.
:-:
..
Al maket den haarfs de beume schrao,
Al zee-i-j mèr hier en daor ne sprao,
Mèr in geen tal mèr zwreven.
Toch hevve as-was 't nog vrooë in 't Jaor,
Op 't Brulftenfees èn riempken klaor:
(Dad wik ou nou wal greven.)

1-j tweë - deé kottes in t publiek
Zooë plegtig zi-int e-trouwet,
1-j reuilet met geen keunnikriek,
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.-. .-.

:-:

.-.

..... .....

Want 'k weët dat 't ou nooiët rouwet.
Dat kaank ouw be-eide gooëd anzeën.
In leëf en leëd blief-j aaitied één. Het wiefken hef het kaelken leëf',
En 't kaelken wier zien vreuwken!
Zéé trekket spoödig astouwbleef
Te samen in één keuwken.
En hoolt er hoes in zonnen traant
As de gelukkigsten in 't laand.

.- ..

Den man is ievrig in zien vak
En vrouwleëf kokket 't peutjen,
Al gif dit aaitied geen gemak,
Zeé blif en aardig dëutjen:
Al dooët ze waark in aovervloöd
Zee hoolt koostaant zich, ferm en gooëd.

Daor is en laand ,...... wo er of het lig,
Dat wetet ongetrouwden nig ,......
Getrouwden keunt het vi~inden.
Deé gaot ter hèn ,...... daor steet nen boom
Zoo dikke as an den aovertoom

En zorgt zeé vuur en lëkkermaol.
Heé waket vuur den wi~inkel.
Heé weët: "nen lui~jen hef het schraöl.
Nen ievriegen word Si~inkel.
En kaseweel of bi~j geval
Word heé dan nog nen Rotschi~ild wal.

Dat laand,...... dat het de "Volewiek"
Den boom ,...... den zit van ki~indre kiek
Zoo völ ,...... dat heé meut basten.
Deé hebben wil ,...... deé grip mêr toö
Dèr hen~i~j bei~den 'k wuunsche öw 't goöH het mèr tootetasten !

Zeé wad ik öw nöw wuunschen wöl
Is gaauw duur mi~j te serieven
Dai aaitied aeven leëf en döl
Meugt op mekaandren blieven
Dat moöder t peutjen nooiët anbraandt
En heërschop boök hoolt met verstaänd. -

Nou geët goleufmi~j jaör op jaör!
Wad kan 't heur bei~ide maken?
Vuur zukke leu zi-int 't alzooklaor
Wal zregenrieke zaken.
Nöw ees enknegjen nèt as heé
Dan wier en snuutje nèt as zée.

En dan? - Jao daor mankeert nog wat ;
Al zi~j ook leëf al èt i~j zat
Um met zich twëe te blieven
Dat geët neët an ,...... dat gif verdreet ,......
Heurt daorum wad hier ooek nog steët
En wak nog mèr wil scrieven.

N öw meut bH alles ooêk en slot.
Alloo', heurt dan mien leste.
Gaot in geen honderd jaor kapot;
En daornaö ö het beste.
Dat is den Hemmei in 't verscheétDaor gëul i~j of daor kaarm i~j neét.

a 0 1882

Bi~j eene~twintig li~inden.

W. van Wijngaarden.

'T KWAM OET. Geschreven voor dit Handboek in den tongval van Ootmarsum, ao 1913
Dieks was daod! .... D'n aovergank 1) harre 'tem edaone. Dieks, dee nogvan 't jaor dartig
en van Braobänt met kon praoten, to hee ok nen puuster 2) op de schaeren 3) harre had.
Dieks zal hennebracht worren; de groovenbidders 4) waren al rönd ewest. - Jens, een
van de naobers, mos hem veuren. Meer sîn peerd was drechtig en sine vrouw waar~
schouwde hem um 't peerd nig veur d'n likwagen te doone; - hee wus toch wal - 'n
drechtig peerd veur nen likwagen, dat gaf nen missen! ,...... Meer Jens gelöfde nig an dat
getöt 5), dat was jao ho wisse niks as kwakeri'je! 6) Hee was 'n nögsten naober en ok harre
't belaofd; now wolle de melk nig weer optrekken. 7) 't Wif bösselde 8) nog wal töggen,
meer gebeuren zol't; met nen helligen 9) kep leupe naor d'n peerdestal .... -Twee maond
later door hè je 't smîten in de glase! 't Vul 10) lig ter verkeerd bi'j; 't vul daod; 't peerd
daod .... Dat hà'k wel edacht, zè sîn Janmeuje, dee nog twee jaor ölder was as Jans sin
moore: "Min besvare hèv öns aait' eleerd: "Doot nooit 'n drechtig peerd veur nen lîkwagen!"
G. H. Weustink.

V oor 't Drenthsch geef ik een paar mooie versjes van A. Steenbergen, ontleend aan Leopold, Van de Schelde tot de W eichsel.
1) Besmettelijke ziekte. - 2} Geweer. - 3) Schouders. - 4) Die voor de begrafenis uitnoodigen. - 5) Oudewijvenpraat.- 6) Kletspraat.- 7) Zijn woord terugnemen.- 8) Tegenpraten.- 9)Boos,nijdig. -10)Vul=veulen.
Twentsch.
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DROËVIG HARTE. Tongval van Hoogeveen, ao 1880
N oa 't Oostlaënd wil ik goan varen,
N oa 't Oostlaënd wil ik goan meê ;
Wiid oaver de greune weiden,
Wiid oaver de broene heiden,
De broesende zee!
Miin mainje 1} heb ik verlören,
Miin mainje woont hier neet meer;
't Is, zre ze, miin tiid nou van scheiden,
Ik zal oe doar boaven verbeiden.
Och I 't scheiden döt zeer!
Veurbij, och, veurbij is ons zwerven,
Bij zomertiid langes de vleet ;
Gien vögelzang streekt meer miin ooren,

:.-:

:.-:

:.-:

:-:

:. . : :-:

:-:

En plök ie weer blomen in 't koren,
Veur mij zint ze neet !
Ik plökke gien blom meer in 't koren,
'k Zallanges de vleet neet meer goan.
Gien nachtegaal zal ik meer beuren ;
Siert Meimaand et veld weer met kleuren,
'k Bin lang hier van doan !
Noa 't Oostlaënd wil ik goan varen,
N oa 't Oostlaënd wiid oaver zee I
Wiid oaver de greune weiden,
Wiid oaver de broene heiden,
Begraven miin wee!
A. Steenbergen.

CAROLUS MAGNUS EN WITTEKIND. Sage (uut 'n olde scholtenkiste}. ao 1880.
DE KAlSERSTOLT EN STREVEL VAN 'T MACHTIG FRANKENLAND.
D:E: TRÖK MIT MACHT VAN KNECHTE TO BISBECK UUT SALAND;
TO BISBECK, WAOR :E: SAKSE MIT SIINRE HELDEN STUN.
WOAR Hl UUT MEUR EN HEIDEN ZIIN LU DEN REUP RONDUM:
KOOMPT. SAKSEN! EN JOE FRESEN! KOOMPT. KERELS VANTHRIANTH!
SLAOT DERREMEN! BLOAST PilPEN! GRIIPT BOOGEEN AKS TER HAËND l
BEUT VUREN OP :E: BELTEN. TOT ZWARTE NACHT SCHIINT ROOD;
DE FRANK WIL IRMIN STÖRTEN. DE FRANK WIL IRMINS DOOD!
BI BANLOE ANDER KULE 2} STUN 'T VOLLEK VAN TRIANTH.
MER GROOT WAS KARLES KRIIGSHEIR; ZI SLEUGEN HEUR IN 'T ZAND;
ZI LAGEN OP DER HEIDE. UN DOAR TUUGT BELT AN BELT.
WOE LIGT IN 'T ZAND BEGRAVEN ZOO MENNlG STRIIDBER HELD.
EN WilDER TRÖK DE KAISER. TO BISBECK ANDER AU,
WOAR WITTEKIND DE SAKSE STUN MIT SIIN LUDEN TROUW.
DOAR WÖRDE EN SLAGESLAGEN -TWEE DAGEN UN :E: NACHT;
DOAR WÖRDE 'T HEIR VAN FRANKEN TO VLUCHT UN ÖVEL 3} BRACHT.
BEGRAVEN IN :E: HEIDE RUST DOAR ZOO MENNlG HELD,
DAT TUGEN BELT EN STEENE TO BISBECK OP DAT VELD.
A. Steenbergen.
1) Mainje, meid. De e aan 't slot hoort men zelden meer uitspreken: meestal is het mainj' of ma in. Meervoudig hoorde ik het nimmer gebruiken. Wij wijzen er op dat elders mainje als liefkoozingswoord wordt gebruikt
voor jongens en meisjes. In Groningen klinkt het maan je, waarschijnlijk = manneke. (Leopold) Ik herinner
ten slotte aan mreken = kindje in den brief van blz. 72. Cf. Molerna in voce. - 2) Ban 1oe a n der K u 1e, de
plek, waar sinds onheuglijke tijden de ~anddagen en Lottingen der Drenthen (Thrianthen) gehouden werden.
Men vindt er een menigte tumuli. - 3) 0 v e1, ongeluk, kwaad.
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Van 't Groningsch geven wij eerst een paar stukjes uit het begin der 19de
eeuw, ontleend aan J. S. Swaagmans bekroonde prijsvraag: Commentarius
de dialecto Groningana, Groningae, 1827.
1°. Stad-Groningsch. "Jantien, wat is dat 'en klain dinkien; roup onze Trientien hier
rais heer, en zeg heur, dat ze vort bij Mouder komt! breng Anna dan met ~ beurste?
Ze wollen strakkies na 't mark, en dan zeulen ze bij Grootmouder poffertjes of bolbaisies
eten. ~Nou kom an, dan is Ootien ja deksels mal met heur, want guster het ze heur ook
braaf marimis koft; Mijke en onze Hailtien en kakstaultien, en en deussien en potties, ja
alderlai tuug."
2°. Ümmelandsch. "Heur Jaap! doe best mi vergangen week ja verdolt betrokken: Doe
zeeste clou (toen), dat Vader en Mouder na stad wassen. Onze Trienje en Klaaske roeinden 't zulfst ook, maar heur lutje kiend zee beur, dat 't nijt waar was. Onze Knellies zit
nou stevig ien Mestershoes te kallen en te snorken. Dij zo! ook lijver op zün wark passen.
Kom, potje! Tutte wil di oetboeijen. Ga vort, wicht, zek di! lopste mit dikke bek ien de
wind (elders: in de wind). Doe zelte na 't nust; damit komen onze volk ook weer. Geef
Anje en doetje, en doek beur an, den biste mems potje ook, heur! Mörgen vro geiste mit
na Mester Jan bi de Mölen."
RAARE RAl ZE VAN 'T HOOGELANDNAAST AD, gedaan door een' Hoogelandster
boer met zijne vrouw, in de herfstkermis 1828. In de Groningerlandsche taal geschreven.
Ien de Harstmark bin ik lest
Mit mien wief naa stad touw west,
En ik wol van mi en bedrieven
Nouw rais gauw en boukje schrieven.
'k Had het vette vij verkocht,
't Mijst gewas ien bulten brogt;
En nouw mos we ja rais kieken,
Houw het wel ien stad zollieken;
Onze vrauw had ien de stad
Nooit nijt nog beur vouten had.
's Mörgens tiedig oet de veeren,
Spande ik onze broene meeren
Veur de neije Fajeton,
't Wief der op, derais begon.
Ik mien rok met glenne knoopen,
Om mit deur de stad te loopen;
't Wief heur tirentainen schoet,
En heur bais mit 't blauwe roet;
Ik mien ronde hout zo! 'k mijnen,
Wiede boksen om e bijoen;
't Wiefen kanten muts op kop

En de hout mit ploemen op.
't Weer was iesselk mooi; ~ gijn regen;
As en deele alle wegen;
En de meeren, rondien hoet,
Naiden as de wind er oet.
Daar gong 't hen, en dat an 't jaagen,
Of en Heer zat ien de wagen.
Douw ik kwam op Windeweer,
Zaiden ze van: "dag meneer!"
'k Had al vroug west op e straaten,
Had ik neit wat zitten praaten
Bie en seupke ien de kroug;
Maar ik kwam er dog nog vroug,
Jong! Wat keek onz' vrouw oet d'oogen,
Douw wie Stijntilpoort ien vlogen;
Douw ik mit mi en Fajeton
Veur het Lapster Veerhoes ston.
Mooi! ruip ze al bie 't binnen komen,
Douw ze al de hoezen, hoornen,
Schepen, snikken, mensen zag;
Hier blief ik de hijle dag. enz.

Het vervolg kan men vinden in Germaniens Völkerstimmen Bnd III, blz. 764.
Hiermee kunnen we nu de drie volgende Groningsche teksten uit Leopold:
Van de Schelde tot de W eichsel, uit ca. 1880 vergelijken.
Groningsch a 0 1830.
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'N GESPREK TUSKEN TWEI MAISIES. Tongval van de Stad Groningen.

.~.

.~.

Aoldien. Mörgn is 't poaschke, nè?- Beddien. Jao, Nou, 'k binder ook nijt bliede om,
è! -A. Krigst ook paoschkepronk aen?- B. Jao, 'n neie jurk; weist wêl, dat roedien, 1}
dak dij lèst zein laoten heb.- A. Nou, wat zast dan mooi wezen!- B. Jao; o, kanst neit
begriepen, hou nuver of he worden is. - A. Hester ook 'n schoodien aen kregen?B. Jao, wicht, maar heil aander as dienent. 2) Mien moe dy zee, magster wel 'n schoo~
dien aen hebben, maar neit zoonent as van Aoldien. Mien moe dij zee: zoo'n klain ding
is niks weerd, zee mien moe. 't Möt 'n fatsoundelyk schoodien wezen, zee mien moe.
W eist jè wêl. dienent is zoo' n ronde, maar mi en moe dij zee, 'n veirkande was veul nuwerder.
Das ook mode, zee mien moe. De mevraau, daar mien moe bij aerbaidt, har ook zoonent
kregen, 'n beedien aenders maar. Nou, mien moe dij zee, dat zak wêl gauw eempies 3)
naomaoken ; weist wêl, mien moe is zoo knap met de naele. - A. Jeikers, wat bin 'k neis~
gierig om dij der met te zein. Komst gauw ies bij ons om dij zein te laoten?- B. Jao,
heur, dat zak doûn.- A. Nou, dag, tot mörgen! 'k Möt dezestraode in.- B. (haar na~
roepende). Dou krigst zeker dien neie schounen aen, nè? - A. (blijft even staan). 'k Leuf
K. L.
't wêl. Zast wel zein! 0, zit zoo'n hulde 4) kraak in!
HARM SNIEDERS WONDERLIEKE BEKEERING.Tongval van Fivelingoo.

.~.

Wie hebben hom altemaal goud kend, en wijten dus ook wel, wat veur 'n goie, eerelke,
gedijnstege kerel 't was, dei arbaider dei wie guster begreaven hebben. Waserijn van
öns, riek of arm, anzynelk of gering, dei zien dijnsten gebruuken kon, hijston klaar. 't Was
'n moudege kerel, dei zulven wel doezendmaal verteld hebben zei, date veur de duvel nijt
bang was, en dat 't hom niks schelen kon op wat uur in de nacht hij lijp. Gijn kerel zoo
stark, daar Harm Snieder bang veur was. Dat huf ook nijt, want hij har wel wat in de
arms, en kon de mijnste luu wel moaken en breken, zoo as 't spreekwoord zegt.
Der zeilen zeker wel nijt veul van joe wezen, dei de volgende geschijdenis oet Harm zien
leven wijten. Dat hij ijs bie 'n zekere gelegenhaid bekeerd en Koksioans worden is, wijt
ie allemaal wel; maar op wat menijr dat ijgentliek in zien wark taugaan is, hebben de
mijnsten van joe zeker nooit heurd. 'k Zei joe dat ijs vertellen : heurt !
't Was in 't natte jaar dartig, in de harst. Ik har 'n bosschop in stad, en, daar ik 't zulven
nijt best wachten kon om er hen te gaan, verzögt ik Harm om dat veur mie te doun. 'k Zal
hom er naturelk veur betaal en. Nou, hij har der wel zin än, 't Was dei dag allerberoerdst
weer; 't regende en 't waaide van belang. Dou Harm nou, zooasemie loater zee, zien
bosschop doan har, docht e, dat 't maar beter was, om weerom in snik te stappen, omdat
e anders deurnat worren zal. Hij gong den mit de dreiuur snik oet stad ; maar de snik was
zoo vol goud, en de snikkevoaders harren zoo waineg haast, dat Harm besloot om bie
Garmwoller klap der maar oet te gaan en te loepen. Daarom gaf e, clou ze doarantou
wassen, de snikkevoader zien geld, en stapte op. 't Was ondertiedal mooi duuster warren.
en in 't leste war 't zoo pikduuster dat e haast nijt meer zijn kon, waar e lijp. Maar wat
gaf Harm derom? Hij liep maar verzichteg veuroet, en vuilde tusschenbaiden ijs mit zien
stok, of e ook al te dicht bie de sloot kwam. Op 't leste, hij was nog zoo wat 'n goud
ketijr van hoes, mos e deur 't land. Hij was 't pad vaak genog lans komen, en hat der dus
ook niks gijn euvelmoud in. Zoo kwam e an 't erste vonder. Deur vuilen en weer vuilen
kreeg e de leuning te pakken, en clou zette hij zien vout op de plank, om er zaggies an
over te loepen. Hij huil de stok veuroet. Hij har nog maar 'n paar stappen op de plank
1) Roed i en, ruitjesgoed.- 2) Dienen t, het uwe.- 3) Eempies, eventjes.- 4) 'n Bui de, een boel, veeL
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doan, clou vuilde wel. dat e mit zien stok tegen wat an stötte. datter op lag. Wa's dat,
docht Harm, wat ken doar in de laote oavend en in zoo' n duusternis liggen? Hij har nijt
lank tied te denken, want clou e nog ijs goud taukieken wol. om zuk te overtugen dat e
hom nijt bedroog, zag e 'n poar groote, vurige oogen, liek op hom an. Nou wijk' er niks
meer van, zee e in hom zulven. Zol 't ook 'n hond wezen? Maor wat zol dei hier doun?
't Is gijn kat of 'n ander hijst. Maar wat is 't den? Da's 'n roare houdeL In alle geval. ik
mout er lans, en as dat hijst er nijt goudschiks of wil. den maar kwaadschiks. 'k Zel hom
de stok maar ijs vuilen loaten. Harm sluig. maar zoo gek hare 't nog nooit zijn: hij ruik 1)
niks, en 't bij st gaf ook gijn geluud. En weg was 't ook nijt, want nog altied zag e dei groote,
vurige oogen. Kom, docht Harm, 'k wil er niks mit te doun hebben: 'k bin nat en dicht
bie hoes, 't is gijn dijpe sloot, en as 'k thoes kom, goa 'kop her 2); ik laat dat hijst hijst, en
loop deur de sloot. Daarom lijpe van 't vonder of, en 'n klain endje de slootswallans.
Dou e nou zoo deur de sloot loopen zol. keek e tauvallig nog ijs veuroet, en. wat zagge
doar, deur de dikke duusterhaid hen? alweer dei glende oogen, Dat helpt dus nijt, zee e,
en as ik 't den dog mit dat hijst an de bijoen hebben mout, nog lijver op plank, as in' t woater.
Hij lijp weer noa de plank, en clouederbie was, was 't dijr der ook weer ... Wel bist toe,
menskof dijr," zee Harm, .. en wat hesse neudig, mie te ploagen? Wat heb 'k die doan ?"
Tot nog tou, zoo vertelde Harm mie, gong alles goud. Maar clou ik dei woorden zegd har,
begon dat ding zoo ofgrieselk te schotteren van laggen, dat 't mie raar in 't lief wor. 'kWis
nou genog. 't Was, mijnde ik, nijmand anders as de duvel. Ik docht: nou, mit die ze'k
nijt veul praatjes moaken. Daarom zee 'k allin maar: .. As dit van de duvel is, zel 't ver~
gaan; maar as 't van God is, zel 't bestaan." Dat zee 'k dreimoal achter 'nkander, en clou
'k nou weer noa de plank keek, was er niks meer te zijn. 'kVuilde mit mien stok, 't was
weg. 'k Gong verzichteg over de plank, en 'k was al blied, dat 'k zoo makkelk van dei ver~
ziete 3) afkomen was, clou 'kop ins ijn naast mie loopen zag. Dat 't gijn mensk was. kon
'k dudelk zijn, want deur de duusterhaid hen zag ik weer dei beroerde oog en; daarbie har
't ding hoorns op kop. Ik docht zoo: nou landsman, as toe dien bek holst, ik zei nijt mit
die begunnen; 'k bin haastig thoes en doe magst zulven wijten, wat kant doe oet mosse.
Maar zoo makkelk zol 't nijt gaan. Op ins zee dat schepsel: .. Harm Snieder, doe mosse
mit mie." 't Leek mie roar tou, dat e wis, hou ik bijtte... Wel 4) bin ie den," zee 'k, .. en
woar goaie hen?" - .. Ik heb 'n dijp rampzoalig schepsel west, net as toe nou bisse. Dou
ik nog op de wereld woonde, dee 'k 'n hijle bult kwaad, net as toe. 'k Binnou 'n gijst,
en 'k rais bie oavend en ontied rond, om bedurven zundoars an te moanen, om zuk te be~
keeren. Doe most die ook bekeeren; doe most dien olie geloof afzweren, dat nijt goud meer
is, en 't neie van doomnie Kok annemen, dat beter is. 'kWijt veul van die, veul meer as
toe wel mijnze; 'k wijt ook wel. dat toe noa stad west hesse, en veur wel en waarom."
En hij vertelde mie dat alles hoarklain. Nou wor mie 'tal raar te moude. 'k Begreep best,
hou zundig of 'k was, en hou veul der an mie mekijrde. 'k Wor mit de houdel verlegen,
Ik vol op mien koeien veur de gijst, en zee: ,.Och, lijve gijst, ik beloof joe, ik zel mie be~
keeren en Koksioans warren." ,.Zie zoo," zee de gijst, ,.da 's 'n goud veurnemen. Meer
huif ie mie nijt te zeggen. Ik goa nou weer vort, omandernop te zuiken. IJn ding mou
'k joe nog zeggen: as ie nijt bie joen veurnemen blieven, maar 't weer vergeten den komt
de duvel en pakt joe mit. Den ken ik er ook niks meer an doun." Ik keek nog ijs goud
om mie tou, maar der was niks meer te zijn. Waar de gijst bleven was, 'k begriep 't nijt.
Dit is 't woare verhaal van Harm Snieders bekeering. Hij zulven het mie 't loater net zoo
verteld. 'k Heb er 'n bult proaten tegen doan, om hom an 't verstand te brengen, date
l)Ruik, roek, raakte.-2)Ber, bed.-3)Verziete, visite.-4)Wel,wie.
a 0 1880.
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zuk zeker vergist har, en dat 't allemaal niks as verbeelens was. 't Hulp niks. Altied zee
Harm weer: "Meester, 'k heb 't zulven heurd en zijn; ie moutenmieder nijtweerofproaten,
want, zoo as ie wijten, den bin 'k veur de duvel. En dat wol ie tog ook zeker nijt geern."
Oet vrees veur de duvel bleef e Koksioans veur 't uterlek; maar 't was 'n goie, fikse kerel,
waor de duvel zeker nijt veul part an hebben zei. Dat mouwe maar hopen.
FREERK RUTER *) VEUR DE HEMELPOORTE. Tongval van het Oldambt

0

Wat ik vertell'n wil, is gijn gewoon vertelsel,
Van dingen, dei men hier zoo wel e's beurt;
't Is ook hier onder nijt, maor boven maon en steerns,
In ijn woord bie ons Lijvenheer gebeurd.

.~.

D

't Was op 'n Zaoterdag, endrei daog leed'n,
Dat Freerk Ruter was begraoven.
De zunne gong net onder, en 't was zoo stille,
Dat men duudl'k 't luden beurde
In vief, zes laugen 1) te geliek.
Of 't deur dat luden was, of wel dat 't kwam,
Dat hij 't nijt langer harren 2) kon
In 't duuster graf, - maor Freerk ston op,
N om ofschaid van zien aardse taobernaokel
En gong tou glieks 3) de högte in, naor boven.
Bie mensen zooas hij, duurt zö'k 'n raiz' nijt lang.
'n Dichter gait zoo vaok in cl 'högte
Mit zien gedachten, dat hij de weg al wijt,
Die tussen maon en steerns laidt nao d'ijwighaid.

D

D

Ons Freerkoom ston den ook al gauw
Veur d'hemelpoorte. Maor - wèl 4) e zag,
Hij zag er Petrus nijt. 'n Jonge ston d'r op post,
Maor zunig mans genog, om 't sweerd,
Dat naost 'm ston, te draogen.
'n Slicht soldaat was 't nijt; 't was vast zoo wat
Van 'n engel~aspirant~korpraol.
"Göj'n aovent, buiel 5) Waoris d'olle heer?'' vruig Freerk
En wees ciaobie op d'armstoul. dei,
Nao m'n hom verteld har, van nijmand anders
As van Petrus wezen kon.
"Oet kaaiern 's mits? 6) Dou doe mie maor open.
Ons Lijv'nheer mot mie spreken. Hij luit mie 't wijten
Mit d'tillegraof."

D

0

1) L o u gen, dorpen; eigenlijk het meer bebouwde gedeelte eener plattelandsgemeente. Het
luiden der klokken dient om de verafwonenden te doen weten, dat er den volgenden dag godsdienstoefening
wordt gehouden. - 2) Harren, uithouden. - 3) Glieks, dadelijk (Hoogd. gleich).- 4) Wèl, wien.5) Buie, jongen (Eng.: boy).- 6) Oet enz., Altemet uit wandelen (kuieren); voor ui heeft dit dialect soms
a a i, b.v. lui (traag) laai. pui: paai; buil, puil: paile.

*) Fritz Reuter. -
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D

Wa' s dat nou? docht de engel bie zuk zuls ;
Zoo'n taol hè'k van mien levensdaogen
Nog nooit nijt heurd. Wat zol-e doun? In 't leste ruip-e ijn van zien kamraods.
,.Tou, Aorie," zee-e- in hemeltaal naotuurl'k,.Vlijg doe e's gaauw nao ons Lijv'nheer, en zeg 'm,
Dat veur de poorte 'n man stait,
Dei gijn zaolig Kristenmens verstaan ken."
Nou, ons Lijv'nheer wijt aals, 1) en wös ja ook allang,
Dat 't Freerk-oom was ... Da's ja 2) 'n schaande!
Is d'r hier gijn ijne, dei platduuts verstait? Dat ken de domste boer ja oet 't Oldamt !"

0

Hij keek e's rond; -en jao en lijf jongwicht
Dei har 't al maarkt 3) dat zij d'r weez'n mos.
't Was ijne oet Mekklénbörg. 'n nuver 4) kind,
Mit grelblaauw oogenen geel kroeshaar.
Heur naom was .. Lutje Poedel". 5)

0

,.IJn van dien landslu stait daor veur de poorte,
Mien wicht, haol dei e's hier!"
En in 'n ommezijn vloog 't wicht d'r hen. 6)
Maor wat ze opkeek, tou ze zag, wel 't was!,.Wel. Vaoder, lijve Vaoder! Wel. bin ie 't? ')
Gaauw mit! Ons Lijv'nheer wacht joe al.
Kom gaauw toch, kom gaauw mit !"

0

Hier is 't vertelsel oet; en nou wol j' ook wel wijten,
Wat of 't beduden mot. Ik zei joe 't zegg'n:
't Betijkent, dat, suns Ru ter houken schreef
In het platduuts, d'r bie ons Lijvenheer
Ook engeis bin, dei het platduuts Ons moudertaol - verstaan.

0

P. Goudschaal, naar het Duitsch.

Wij komen nu aan het Stellingwerfsch en beginnen met een tekst uit Genemuiden, waar, gelijk wij vroeger zagen, misschien de Flevische tongval nog
sporen heeft nagelaten. In ieder geval wijkt het Genemuidensch op allerlei
punten van het Kampensch en West-Drenthsch af.
1) A a Is, alles.- 2) Ja, immers, toch; in Groningen zeer veel gebruikt. - 3) Maar kt, gemerkt.- 4) Nu ver,
aardig. - 5) Poedel. ook poudel. .. Lütt Pudel" is de hoofdpersoon uit Fritz Reuter's Hanna Nüte.6) Hen, heen. In de uitspraak zeer gerekt. - 7) B i n ie 't? Deze vorm wordt steeds door kinderen tegenover
hunne ouders gebruikt.
Oldambt.

79

KRAGGENBURG. 'n Vertellige van'n Geilemuniger
Van de Schelde tot de Weichsel. :~: :~: :~: .~.

1) Skipper, ao 1880. Uit Leopold:
:~:
:~:
:~:
:~: :~: :~: .~.
.~.

Aa'j 2) in Gellemuun'n achter op de~nachteweg 8) staon en ie kieken dan in de richtige
van de zee nao 'twesten toe, dan ku'j as 't'elder weer is, 'n'îel ende veuruut zien; en
tiene tegen iene daa'j dan vraogen zullen: .,Wa's tat 4) veur 'n uus gunder in de veerte?
Dat liekt wel midden in de zee te staon." Misskien daa'j tut antwoord zullen kriegenen dat is dan ook de waoreid,- dat er an 't ènde van de Kribben 5) wel 'n dikke aander'
aalv' ure van Gellemuun'n of, 'n 'uus stet mit 'n stellaezie der bi~j, 6) daor 's aovens en
's nachs 'n lochtop stet.- En 'n brieften van mi'j 7) dat al mienige skipper, mit 'n gevûûl
van blie'skop 8) in 't'ärte 't lipperwezen 'edaankt, 'ef 9) veur de weldaad van die lanteern
op Kragenburg.- Wänt, w' 'oeven mekaere nou niks op demouwe te spèllen, maer
meense, aa' j daor 's nachs ummedobbern op de groote plasse, en ie wieten niet woor o 'j
binnen, 10) en, ie turen en weer turen in de veerte nao 'n skientien van 'n boakenvuur, en
de zee broest en skoemt en slät 11) mit sturtzeeën over boord, dan .... jao dan verskient
zo'n locht, al flonkert 'et veerein 't verskiet en mit laange tussenpoozen, dan verskient
zo'n locht as 'n steern, die daor veur oe reddige en veur oe be'old is neer'ezet, en gleuf
mi'~j, vaeke was tat locht 'n bliede bosskop veur zoo vûûle 12) stumpers vanmeensendie in
de doo's~aangst van 't gemoed al mienden dat ze 'r graf zollen vienen in de zwärte golven.
Ie kun 18) oe zoo verbiel'en, wat 'n vervullige of 't muut wezen., aa'j. bi~j nacht en antiede
rondzwälken op zee en e't zûûkend ooge ziet in 't ènde 14) 'et Kragenburgse 15) locht flik~
keren endaansen op de donkere baeren. Wänt der binbaanken en ondiepten in de Zuder~
zee, en ... z' is wel klein, maer as 't sturmt en onweert en de wiend zwiept goezend 16) 'et
waeter uut de Noordzee op tut an de Over.ieselse kuste, dan is de Zuderzee kwaodaordig.
zoo klein as z' is,- en beklaegt dan maer vri~j de engelokkige skippers, die uut de koers
'edreven binnen en over'egeven 17) an de genaodevan de sturmwiend.- Aszemit 'rskeep~
ien an de grond raeken, en der kump 18) niet gaouw 'ulpe, en 'et skip is niet stärk genacht
um laange de furie van de golfslag 19) te weerstaan, dan is 'r doodsstried 20) kurt. 't Skeepien
1) Gellemuniger, Genemuider.- 2) Aa'j, ku'j, enz. Aa'j is eeneverkorting van as ie, als gij, ku'j van kun
ie, kunt gij, daa'j of da'j van dat ie, dat gij.- 3) De-n ach teweg, oorspronkelijk .,den achterweg" toen er
in dit dialekt nog verbuigingsuitgangen waren, die nu niet meer bestaan. De n blijft ook in den eersten naamval :
evenzoo denärm voor de arm, de-nummer voor de emmer. enz.- 4) Wa's ta t, wat is dat. De d wordt na de
scherpe s altijd t, bijv...Wat is ter?" voor wat is der (daar)?" - 5) Dè Kribben, de leidammen langs het
Zwolsche diep. - 6) Bi-j, de ij wordt in bij, mij, hij, wij enz. volkomen als een tweeklank uitgesproken. bi-j
klinkt als b meteeneonvolkomen i"gevolgd door j.- 7). 'n Briefién van mi-j, geijkte term voor eene stellige
verzekering. - 8) Bliesköp, blijdschap. ö klinkt als de o in om. en ö luidt evenals ö in 't Duitsche
.,Glöcklein." De umlaut wordt in dit dialect altijd gebruikt bij verkleinwoorden, terwijl op een halfuur afstands
(te Zwartsluis) de umlaut geheel ontbreekt. ao klinkt als de o in ..Garonne", ae eenigszins als de Fransche è,
doch breed uitgesproken en sterk zweemende naar aa. De Genemulders kunnen ae niet van aa onderscheiden ;
bv. waeter.- 9) 'Ef. heeft. 't Werkw. hebben wordt In den onvolm. teg. tijd: ik em, emme of ebbe, ie emmen
of em, 'i-j ef, wi-j emmen, ie emmen, zie emmen; onvolm. ver!. tijd: ik aar of are, ie aren, i-j are of aar, wi-j aren,
ie aren, zie aren. 't Werkwoord zijn wordt in den onvolm. teg. tijd: ik bin of binne, ie bin of binnen, i-j is, wi-j
bin of binnen, ie bin of binnen, zie bin of binnen ; onvolm. ver!. tijd: ik ware, ie waren, i-j was, wi-j waren, ie
waren, zie waren. -10) Woor o'j binnen, waar gij zijt: o'j is eeneverkorting van of ie. - 11) Slät, slaan.
Dit werkw. is in den onv. teg. tijd: ik slao, ie slaon, 1-j slät, enz. onv. ver!. tijd: ik sleu, sleug of sleuge. ie sleun
of sleugen, i-j sleu of sleug enz.; de drie personen meervoud komen bij alle w.w. overeen. Een 2e pers.
enkelv. ontbreekt.-12) Vüüle, vele.- 13) Ie kun, je kant. Kunnen is in den onv. teg. tijd: ik kan. ie kun
of kunnen, i-j kan, enz.; onv. ver!. tijd: ik kon, ie konoen of kon, i-j kon of kös enz. - 14) Ende; de è klinkt
als de Fransche è.- 15) Kragenburgse; de a is gerekt. Kraggen zijn rietzoden. - 16) Göezend,
huilend; zeer gerekte oe. - 17) Over' eg even, de g van het ver!. deelw. wordt altijd weggelaten. 18) K u m p, komt. Komen onv. teg. tijd: ik kome, ie komen, i-j kump enz.; onv ver!. tijd: ik kwame, ie kwamen,
i-j kwamp enz.- 19) Gölfslag. De gerekte onvolkomen o klinkt hier als ao; gaolfslag.- 20) 'r Doods-
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slät uut mekaere ... en de stokken dervan, die 'ier en daar anspûlen 1), zullen 't gaouw
genacht vertellen dat 'r 'n skip is vergaan.~ Vergaan! ... Nog gien twi.e~j~ure van 'n vei~
lige 'aeven en 'n vrendeluk dörp, woor de meensen in 't ûkien 2) van d'eerd 3) bH me~
naere 4) kroepen 5), en bevend luusteren nao de rökwienden en vlaegen, die deur de skör~
stien göezen en op deuren en loeken bonzen. Ah! ... 't is aekelig aa'j der goed over prak~
kezieren! ~ Dat lacht op Kragenburg 'ef mienigiene 6) die de moed al ontzunken was urn
ooit weer zien vrenden en bekenden de 'an'en te drökken, as 't waorein 't leven terög
éröepen, doe 7) 't um 't zûte gevûûl der 'ope in 't 'ärte gaf. ~ En wanneer dan 'n 'aalf
uurtien dernao, as zien skip verbi~j de stienen glooiige van Kragenburg leveerde, de förse
stemme van Sanders 'urn in deooren klunk, die 'urn, boven 't gejoêl van de wiend uut, ét
,.welkom" toereup 8), dan kwam die Sanders 'um veur as 'n Engel. as 'n Engel uut d'Emel.
Want Sanders dat is de man, die daor mit de zien en allienig en veere van de wereld 'èn~
leeft 9) op 'n eilaentien, rontumme 10) urngeven deur de golven van de Zuderzee. ~ 'His 'n
fl.ksche kerel mit vierkante skalders en 'n paer färme 11) 'an'en an 't lief, 'n kerel van stao~
vast, 'n kerel. die werächtig veur gien kleen bietien verveerd is. ~ 't Mag sturmen 12) of
regen'n 13) of 'aegel'n, laat 't net doen wat 't wil.~ 'i~j is op zien post; 'i~j stek zien löchien
op. en as 'top is, dan skient 'et, en 'et spiegelt zich in de spiegels, die der urn' enne zitten,
veere weg over de zee, en 'et stät er as 'n baoken veur de skipperi~je an d'intreê van de
Kribben.~ Sanders is 'n kerel, die meer durft te waogen as 'n ander; want jonge. ie muûn
der niet gek over dênken ... urn daar zóó dag uut dag in mit vrouwe en kienders vurt te
leven, mit gien verkeer, mit gien niks, mit gien praat in de lange winteraovenden anders
dan mit oe vrouwe en kienders. mit gien stärveling in de naobi~j'eid veur 't geval da'j
in nood moehen komen, en daorbi~j altied, urn zoo ies te spreken, in de kaeken van 't ge~
vaar, an alle kanten in'esleuten deur oe ärgste vi~jand ... ik mien 't oe 14), dat is gien gek~
skeren! Past op 15)! enz.
H. W. van Dalfsen.
HAEL OP AS 'T BIT... en Bydraege" in den tongval van Steenwijk. Uit Leopold: Van
de Schelde tot de Weichsel .~. .~. .~. .~. .~. .~. .~. :~: .~. .~. .~. .~. .~. :~:
En reiger leup op lange pooten
Te kuij' ren langs en waeterplas
Hij wol nog graeg zo'n lekker 'appien
Vêur dat de zunne onder was.

Heer laankbeen was wat al te keurig,
De grootste 'oop 'ef 16) dat gebrek,
Het end 'er van is biester treurig
En zoo gonkt onze reiger krek.

stried, hun doodsstrijd, 'ris eeneverkorting van heur, haar, welk woord in dit dialect figureert als algem.
bez. voornaamw. van het subject meerv. voor de drie geslachten. Is 'r moet uitgesproken worden iszur.1) Anspûlen, aanspoelen. De u als in vuren. - 2) Ûkien, hoekje: evenzoo bûkien, boekje.- 3) Van
d'eerd, van den haard. - 4) Menaere, elkaar: ook mehaere.- 5) Kroepen, kruipen.- 6) 'A: n'en,
handen. Klinkt eigenlijk als aan'n natuurlijk met het meer gemelde keelgeluid. De uitgangen ook in werkw .,
klinkt slechts als een gerekte n. - 7) Doe, toen. - 8) Toereu p, toeriep. Roepen is in den onv. teg. tijd: ik
röêpe, ie röêpen, i-j röp, enz.: in den onv. ver!. tijd: ik reupe, ie reu pen, i-j reup enz. - 9) 'En Ie e ft. 'En is 't
Nederlandsche heen en geeft eene voortduring van de werking te kennen, op eene alledaagsche, eenigszins vervelende wijze.- 10) Rontumme, rondom: komtook voorinde beteekenis vangeheel en al, rontummegöêd.11) F ä r me, ferme. De korte e vóór r klinkt even als de korte a voor eene r, namelijk ongeveer als de Engelsche
a in kas en kat: ferm rijmt in dit dialect op warm. - 12) 't M· a g st u·r men enz. Mogen is in een onv. teg. tijd :
ik mage, ie magen, i-j mag enz. : onv. ver!. tijd : ik möche, ie möchen, i-j möch enz. - 13) R eg en ' n. Het is
niet mogelijk den klank van e en g in woorden als deze met onze letterteekens weer te geven. Regen en zegen
klinken ongeveer als reeang en zeeang als men de a zoo kort mogelijk uitspreekt. Eene dergelijke klankwijziging
ondergaat de open e vóór r, als in kerel: lees kort uitgesproken: keearl, waarbij de r nagenoeg niet gehoord
wordt. - 14) Ik mie n 't oe, ik meen het u = voorzeker. - 15) Past op! Sterk bevestigende uitdrukking,
volstrekt niet. - 16) 'E f. heeft.

6
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En doe hij daor zoo leup te kieken,
Zag ij en baors, maor 't leek 'om 1) neet;
Welnou, docht ij, ik laot 'om strieken,
Ik stappe gins ies nao dat reet. 2)

Nog even kwam engruntien kieken,
Maor deur het treuz'len van sienjeur
Gong ook dat maegere beesien schieten;
Datkomper van van zo'n gezeur.

Hij bleef nog altîed loopen drentlen,
En keek zoo toesjoer 8) 't waeter in;
Hij zag en snoek, et was en kokkert,
Maor tog niet nao oom' Kool zien zin.

De zunne was al effen onder,
Daor springt en kikkert uut et reet;
Hij dee en greep en docht bij 't griepen,
Nee, vaertien, ie ontspringen 't neet.

Hij docht waoromme gien baors 'eneumen,
Dee' s 4) tog nog beter as en snoek;
De snoek gonk weg, maor 't worde minder,
Daor kwam en voren uut en 'oek.

0! laot tog nooit 'et baorsien glippen
En trek gien neuz' op veur en snoek;
Is dee weer weg, pak dan de voren,
Ligtkompen gruntien uut en 'oek.

Waoromme nou neet de snoek 'egrepen?
En voren is tog zo'n dreuge visch:
Dat schraole ding wi'k ook neet 'ebben,
Al wat nou kontp, dat griep ik wis.

In 't leste dien ie toch te nemen
'Etgene dat te kriegen is.
Dan moeij' soms wel de kikkert pakken,
Dee' s schraoder as de schraoste 7) visch.

De zunne was al omtrent onder,
Nog 'a 5) de reiger niks 'esnapt ;
En doe was 'tal maor lammenteren:
,.Och, a'k maor eedertoe 'eäpt." 6)

Nou, 'eurders, zuj' tog wel begriepen,
Wat o'k oe 'ier 8) mit zeggen wil;
En ieje 9) veural wel jonge maechies, 10)
Stao bij dit stokkien maor ies still'.

DE SPOKENDE HAESE. En verhael van Boer Leffert. (Dwingeloo en omstreken).
Scholte Balder van 't HooveeneOld Gedeputeerde en Ette Was in 't Leeër veldan 't jregen,
Mit ziin honde Snel en Blinder
(As verdolde harde loopers
Wel bekend deur 't heele Landschap).
't Leup al stapans hen ê middag,
Moar ..- 't was of de duvel 't spil dreef!Hresen wreren neet te viene! '
Scholte wêrde biister nortig.
En dat mussen honde en veldvlesch
(Ai'j' kunt denken) rrer ontgelden.
Scheper Wybrand stun te breiden
Op 'n bulte, mank ziin schoape,
En hij gnees, toe Scholte Balder
V reug - of hy gien hres wus liggen?
..Woarum gnies~ie op miin vroage,
Olde lange gniesebiiter? 11) ••••

'k vroag en antwoord", zee de Scholte.
,,'kWeet en haese", zee de scheper,
"En ik kan stapans hum wiisen;
Moar wat zalt~oe breten, Scholte?
Want ie kunt um toch neet vangen."
,.En woarumme, olde schaapheer!
Zu'k um an ê boks neet kommen?"
"Um dat nooit" was schepers antwoord,
,.Um dat nooit zoo'n slimme loeder
Onder 't hresenvolk verkeert hef:
Wiis is hij, jae wiiser, wed ik,
Als partye van ziin jregers !"
"Duvelskiind! .... "Neet vleuken, Scholte!
'k Zee gien kwoad toch van oe wiisheid,
Moar de ziinde is meer as hresig :
't Geet mit Vos ..- zoo het ê hrese Lang neet to mit rechte dingen;
Hij .. moar kiik! doar komp ê schobhert

1) 'Om, hem. - 2) Reet, riet. - 3) Toesj oer, altijd. - 4) De e's, die is.- 5) 'A, had.- 6) Eed er
'eäpt, eerder gehapt. - 7) Schraoder as de sch raoste, schraler als de schraalste.- 8) 0' koe 'i er,
of ik u hier.- 9) Ie je, jullie.- 10) Maech i es, meisjes.- 11) Gniesebi i ter, een, die, terwijl hij schamper
lacht, gereed is eenvinnigenen valsehen zet te doen. Gniesen is grinniken, grijnslachen.
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Rustig, en as was hy nije 1)
Urn mit honde ees te buizen 2),
Over 't blekber~bossien 3) gloepen !"
En zoo was 't. "Nooit", reerde Scholte,
.. Nooit in al miin levensdregen
Zag ik zoo'n bertrele, drieste
En anormeliiken 4) langoor!
Moar ik zal hem mores leeren.
Horre, honde ! Snel en Blinder !

Horre, hor ! en as twee duvels,
Achter dissen duvelkreter !
Horre, hor!" En as 'n weêrlocht
Vleugen - Scholte, honde en hrese
Over akker, grup en heide.
VIiitig an ziin dreumen wanten 5)
Breidende, zag scheper Wybrand
't Jregen an, heel uut de veerte, enz.
a 0 1880.

Zie Leopold.

A. Steenbergen.

BREEF VANNEN INGEZJÀTTENEN VAN 'T VREIZENVJENNE an zienen
zjunne, dei saldot is vuur de Kwennik G), eerst op de Cikkedelle bi'j Antwaaipen, en now
te Nimwjágen. Uit den Overyselschen almanak ao. 1842. :~: .~. .~. .~. :~: .~. .~.
Leive Vrjàrik! -Urn dà 'k kwöttens 7) gein schrieven van ów ontvungen hebbe, wa'k wal
en bjettien bange, dà 'i neit goud gezond zóllen wjàzen. Ik wappe 8) effenwal dà 'k te ver~
gieves bange vuur ów mag ewjàst wjàzen; mi'j dunk', a'i neit gezond wazzen, dan ha'i
doch ók neit ezwiiegen : dei zeik of zuchtig is, schrif toch nog wal es nö ziene ölders;
en dörumme: geine tiedinge, gouwe tiedinge, zeg et sprjàkwörd. Wi'j zint ók allemöle
nog zoo bi'j 't óle, wi'j lustet van en klàinsten tot en greûtsten ·geerne wat jàtten. Wat is 't van 't jör vuurdeelig met 't verbauw: ragge, boukwàite, gaste, êerappele, - i
kjunt niks bedenken, of et steit allemöle effengoud. Wat zint de lui je vreulik bi' j as vlieren~
jör 9)! 't is êer an te zein in de oogen; dör is ök vjeûlle meer ljàvendighàid onder 't volk
as ter ewjàst is. Dör is ök was wappen op sunt Jöpek 10) edön, mêer nów is edoch kwötbi' j 11 ).
Wi'j zint zoo drök met 't waaik, dà'i 't'ow neit begriepen kjunt; wi'j wjettet höste neit,
wa'we eerst of lest zjult doun. Het lóp ons nöw allemöle te glieke op en hoop, en nów we
ów kwiet zint, möute wi'j der bi'j doun, dàt i ans deên. Nen knecht of ne màgt he we
neit: dei denstbwaän 12) he' i ók lange neit vuur niks, en daghuren kriegen dör geit ók al
ne zwöre wieze op; dei kieket ów 's övends ók al nö de vingers. Wi'j wösselt 1 ~) er, met
ons eigen volk, leiver vró en làte op an, zoo goud a'we kjunt, en dà'we, dan neit doun
kjunt, dàt löt liggen: kju'we dan zoo vjeulle tjurf neit grjáven en zoo vjeûlle vjenne neit
hauwen, dàt löt hen; wi'j kjunt ók minder tou as dà'we dór zoo nen ballast van volk bi'j
menkaar jaagt, dàt wöl vjeûlle schjellen 14)! Nen enkelden greûsmeeijer of nen plaggen~
stjàkker, dàt zint alle daghuren dei wi'j nog ehàd hebbet. Ik zá mi'j wá waren 15), dà'.k mi'j
neit löte opvrjàtten van 't vreûmde volk. Altevjielle roet urn de hakken dä 's mi'j ók al gein
dàut wêerd; dei der den pot vuur kwakken 16) zal. dei is dan wier zoo vjeûlle te dreûkker!
ów moeder is dan zoo verljàgen as Job en dàt wi'k neit hebben. -Het vrauwluijewaaik
dà kju'we wa'redden: weijen, vlasbràken, bwatterkanen 17) en zukke dinge, da's mêer nen
toutàst: bijzunder vuur onze Gaidine, dàt kan in en ummezéin zoo vjeûlle doun as men~
nigeine innen heelen dag. Het löp aait 18) nö't waaik 19) dat urn de schjeûtte zoo floddert
urn de beine. Dàt màchien dör he'k mennigmöl mien behàgen an; waveral 20) ku'i tou broe~
1) N ij e, nieuwsgierig. - 2) Buizen, omwoelen, stormen, vechten. - 3) B 1e kb er boss ie n, blauwbessenstruik.- 4) Anormeliek, enorm.- 5) Dreumen wanten, wanten gebreid van korte eindjes garen, die
er na het weven van wollen stolfen overblijven.- 6) K wennik, koning.- 7)K wóttens (kortens) binnenkort.- 8) Wapp e, hope.- 9) VI ierenjö r, verleden jaar. -lO)Sun t J öpek, Sint Japik, de oogstdag.11) K wótbi 'j, kortbij - 12) Den st bw aän, dienstboden.- 13) W ó sse I t, (worstelt) arbeidt krachtig.14) Sch j ellen, schelen.- 15) Waren, hoeden.- 16) Kwakken, koken.- 17) Bwa tterkanen, boterkarnen.- 18) A a i t, immer.- 19) Waaik, werk.- 20) Wave ral, overal.
Friezenvecnsch.
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ken en 't is ók nooit meûije, al hef 'tok den heelen dag hen en wier eloopen, en 't is toch nog
mêer zeuventein jor óóld ! Alle luije zàgget ok: wat is dàt en vrauwmensch no zienen eûlder!
I zjult es zein, a'i wier kwömt, woer 1) 't eweûssen is, 't króp tüegen de beume um hooge 2);
bob 3) 't is nów a'wal nen köp greûtter as zien moeder, en nów wást et nog vinniger 4) as
't zien ljàvend edon hef. Zoo duur 5) gekhàid nöumde ze ów moeder dów ze nog jonk was.
wal es : de kroephenne, um dà' ze de greûtste neit is, mêer dor hef hit gein nood van. Wat ljàzen leuve ik neit dàt er zien màister is; da heele kwottegissemisse 6) en 't jàvengjeûllie 7) kan 't ljàzen as en dattein 8), zonder stoethaspelen, en dor hef' t toch ok plàizeer in.
De ven te sljept 9) er op de kaaimsen 10) ok al mangs 11) met no de haaibaaigen 12) en lesten
hebt er menkaàr ók al es tweije umme esljagen, mêer dor hef urn ów moeder de planneete 13)
ók es regt no ràk 14) waver 15) vuureljàzen; ik leuve neit, dàt zoo'n dinge ligte wier gebuurt.
Het zöl wol en foezelgebed 16) wjazen, mêer dàt löt doun 17); ik wil doch neit hebben, dà' ze
menkaàr blöudige 18) nuezen zjult slon urn onze Gaidine. ik Ijà urn nog leiver an de hondekjàttene 19). - Jonge. wat he 'k en verdreit van onze Gaait ! Dor wil e prafwós 20) trauwen met
dat Gjatien, en wa'k et um ók ofrö 21 ) dàt helpt mi' j niks ; ik kan ów zàggen, dà'k er snachs
mangs 22) hoste neit umme slopen kan. Ik zeije der niks anders van te möute as aaimoud 23) en
sjukkeleri'je; ik vreeze, da'ze nog endeliksmet en biddebuul 24) un de huze möutet gon. Dei
blöude 25) kjunt jo te hoope 26) gein huus hooien, dà' s net zoo. onmuegelik as en stom cràituur sprjakken kan. Ik hebbe der disse dàge nog wied en breed met urn waver esprwàkken,
um dà'k zoo gêerne wöl, dàt e doch neit met zeinde oogen zoo van bwaven in en sloot zöl
loopen; meêr wa'k um ók ro, hij wil no mi'j neit luster'n. "Dor kwömt er zoo vjeûlle met
"waaiken 27) duur de wereld, dàt kan ik ók; a'k zjàgen 28) hebbe as andere lui je, dan kan
"'k ók net zoo goud wat te jàtten hebben as en ander." Zukke dinge zàg e dan, en wa'k dor
tiiegen próte, dà's mêer bwatter 29) an de galge esmjàrd; i kjunt net zoo goud tiiegen nen
nwaven 30) gapen as tiiegen um próten. Hij is dan stomp op en dwàlweg. Ik wöl. dàt urn
eis deoogen wàppen 31) gungen, êer 't telàte is! Ik weet warentig nog neit watedermet
doun wil; het sleuften 32) kan jó geine kou malken, gein bwatter kanen 33) geinen panne
kouken bakken, of niks van allens wat en boerenwief toukomp um te kjunnen. De djàlle 34)
ofkjàren 35), en schwàtteltien 36) koffi zetten, en kwàllechien 3'7) in de stwave 33) doun. dör,
wil alleene den schwastein 39) neit van rooken. Ik kan mi'j ók ter wereld nog neit beg riepen,
woer dàt e der zin an ekriiegen hef; dor is jo niks gein knappighàid an; het is zoo zwommersproetig 40) urn de nueze, het löp zoo scheifop de beine- dàt fóddeldinge 41 ) kan jo
den einen vout höste neit vuur den anderen kriegen. Nee, 't is niks! 't is nog minder as
nummedalle! - Ik blwave 42) um, as hij dor met trauwt, dàt um dan 't vet neit waver de
1)Woer,hoe.-2) 'tKrop tiiegen enz., hetneemthetin'tgroeientegendeboomenop.-3)Boh.uit.
roep van bevestiging.- i) Vinniger, sterker.- 5)0 uur, bij, in.- 6) K wötteg issemisse, katechismus.7) Jàvengjeûllie, evangelie.- 8) As en dattein, als een dertien, als de beste.- 9) Sljept, sleept.
loopt.- 10) Kaaimsen, kermissen. - 11) Mangs, nu en dan. - 12) Haaibaaigen, herbergen. 13) Planneete, hier: de les, de waarheid (planeten zijn eigenlijk briefjes, waarop iemands toekomst wordt
voorspeld uit den stand der planeten, -14) Nö ràk, naar raak, van raak, duchtig. -15) Waver, over.16) Foezelgebed (foezel-aardappeljenever) dronkemanszaakje.- 17) Mêer dàt enz. maar laat dat zijn,
zooals 't is.- 18) Blö udig e, bloedige.- 19) Hondekj à ttene, hondeketting.- 20) Prafwó s (parforce)
volstrekt.- 21) Ofrö, afraad. - 22) Mangs, soms.- 23) Aaimoud, armoede. - 24) Biddebuul.
bedelzak.- 25) Blöude, bloeden, stumperts.- 26) Tehoope, tezamen, met elkander.- 27)Waaiken, werken.- 28) Zjàgen, zegen.- 29) Bwatter, boter.- 30) Nwaven, oven, (bakkersoven).31) Wàppen, open.- 32) Sleufien, sloofje, stumpertje.- 33) Kanen, kamen.- 34) D jàlle, deel, vloer.
35) Ofkjàren, (afkeren) vegen. - 36) Schwatteltien, schoteltje.- 37) Kwàllechien, kooltje.38) Stwave, stoof.- 39) Schwastein, schoorsteen.- 40) Zwömmersproeti g, zomersproetig.41) Fódde1dinge, jong, onervaren ding (foddeboks, jongen, die pas in de broek is, en nog wel een luur
aan heeft).- 42) BI wave, beloof, verzeker.

84

Friezenveensch

stéulpe 1) hen zal broezen. Hit blwaaft um gold'ne bàige 2) mêer as et vuegeltien in de
kawwe 3) zit, dan möut 't zitten blieven, al spwattel' et ók nog zoo vinnig. Ik zàgge um
wal. dà'ze um wat op de mauwe spàldt, mêer mi'j wödt neit eletift; de leifde is blind, ons
mós e zeulfs zein kjunnen, dàt 't nen missen is. Het màut 4) mi'j dan bedrouft, dàt e dör
zoo bedrwàgen 6) wödden zal. Men zól zàggen: woer 6) kan eimand zoo onnuezel wjàzen en
làggen 7) zien ài 8) dör zoo in de njettelen? 9) Ziene 10) ólen wjettet wal, dàt mi' j dàt heele
getrauw scheif in de musse zit ; zij zint zoo hellig op mi' j as 'n spinnekop; zij wilt mi' j höste
neit tousprjàkken, mèer dàt kan mî'j niks verschjellen, ik wil mieoen zjunne ten besten rön,
nö mien gouddunken, al wilt ze ók van hellighaid met en kop tiiegen de beume an loopen,
en ów moeder zeg net zoo. Hé'we dör gein gliek in, onze Vrjàrikl wat zàg j? As hij dör
met trauwt, dàt er misschien wal van kwömmen zal. dan weet ik wa' wisse. dà'ze mi'j met
geine zes pèerde nö de kaaike 11) ment. Ik wil neit zein, dàt hij um 12) 't strop um en hals
lat doun, et dàt um rauwen 18) wil zoo lange as e ljàft. Nö de Bjurgemaister möuk met hen,
ans kan e dör neit gewödden, en met geweld tiiegenstön wi'k um neit; mêer 's zundàgs nö
de kaaike gö 'k neit, dör wi'k um wal ne pee vuur zetten, 14) en op ziene brul'fte wi'k nog
vjeulle minder wjàzen. dan kon 'k mien verdreit jö neit verbaaigen. 15) Nów, hij möut et
zeulfs wjetten, mêer ik haddenooit ewapt, 16) dá 'k zoo'n verdreit zól hebben möuten he~
ljàven van den bjeussel 17) van nen jongen. . . . . - Dan met 18) zit et dör op en klàin kwàtters~
stjàchien 19) en höld ein köuchien 20), dan zal der wal berauw kwömmen, mêer dan is 't telàte:
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"
AI" KWOMTTE
WJETTEN
DAN Zl'J VERSLJETTEN.
VRUU EDÓN, EN NÓ BEDACHT,
HEF MENNlG IN 'T VERDREIT EBRACHT.
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Nów tureluurt e nog wal es mangs um de bussche, 21 ) mêer ik wil um wikken 22) dàt um
dan nog ne vreumde wind wàver en kop wil weeijen; hij zal dan den aaim 23) wal bjàtter
uut de rnauwe möuten stjàkken as e an 't jàtten wil blieven . . . . . - Onze óle gjàlle 24) mjàr 25)
he'k lesten te Djemter op 't maaik verkaftan nen kêel 26) dei zjà, dàt e bi'j Wakkesbaai~
gen 27 ) van dan was. Het was nog en goud pêerd: ik wappe 28) dàt 'ter den man goud met
gön zal. Het batte 29) dee mi'j zêer in 't lief, dów e der met vot gun ge; ik dachte bi'j mi' j
zeulven : dör geit dàt aaime deer nów hen, het hef zoo lange mien vóór 30) egjatten, miene
ploug en miene jàgde 31 ) etreukken, en nów möut 'top zieoen ólen dag nog verhuzen, zon~
der te wjetten, woer dàt 't wierkompof woer dàt 't nöw kriegen zal- ik kan ów zàggen,
jonge, ik was bi' j ·t grienen of I . . . . - ·t Is nów drei wjäkke elien, 82) dów he'k en vaaiken 33)
van Bwarne 34) van 't maaik ehaald, en dregtig möttien 35); ik verzjekkere ow dàt dàt vaai~
kengoud 36) regtevaort 37) betöune SS) is; zij wjàget tiiegen göld op : dör is dan höste vuur
en gemein 89) mensche gein bi'jkwommen an. Zij kost mi'j tweiëndatig geulen en en dub~
1) Steûlpe. deksel?- 2) Bàige, bergen.- 3) Kawwe, kooi. - 4) Màut, (moeit)verdriet, spijt.5) Bedrwagen, bedrogen.- 6) Woer, hoe.- 7) Làggen, leggen.- 8) Ai, ei.- 9) Njettelen,
netelen.- 10) Z.iene, hare.-11) Kaaike, kerk.- 12) Urn, (hem)zich.-13) Rauwen, berouwen.14) Dör wi' k enz., datwil ik hem wel op een briefje geven.- 15) Verbaaigen, verbergen.- 16) Ewapt,
gehoopt. - 17) B j eû sse 1. bengel. dreumes.- 18) Dan met (elders tammet) mettertijd.- 19) K wà tte r ss tj àchien, (keuterssteetje) keutersplaatsje, kleine boerderij. -20) Köuch i en, koetje·-21) N ow, t ure! u urt
enz. Nu neemt hij alles nog wel zoo wat spelendop.-22) Wikken,voorvastbeloven, verzekeren.23) Aaim, arm.- 24) Gjàlle, gele.- 25) Mjàr, merrie.- 26) Kêel, kerel.- 27) Wakkesbaaigen,
Haaksbergen.- 28) Wappe, hoop.- 29) Hatte, hart.- 30) Vóór, voer.- 31) Jàgde, egge. 32) E 1ie n, geleden. - 33) V a a ik en, varken. - 34) B war n e, Borne. - 35) M ö tt ie n, motje, zeug.36) Vaaikengoud, varkensgoed.- 37) Regtevoort, tegenwoordig.- 38) Betöune, zeldzaam.39) Gemein, gewoon.

a 0 1842.
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beltien, en 't is nog mêer en klain dink: nów göt es nö, of dàt ók pjàpper deur is. Mêer nów
wil dat schremmechien 1) goud vrjàtten, dà's wier en touval: a' we urn wat vuurhoold dan
vret 'ten bwaam 2) van en zomp 3) höste met op. vuurál áwe urn der en hentienvol raggenmjàlle waverhen 4) streeijet. En Gouënsdagennacht 5) urn twàlf uur, he' we der niiegen kuechies 6) bi'j ekriiegen, da's leifhebberi'je! zij kjunt zoegen as tjekken 7). Ik wappe. dör zal
ók nog wier wat u ut te maken wjàzen, as allens goud geit, mêer ik wil der ein van hooien
tot en vàzelvaaiken 8), urn dàt 't zu'k goud soort is. - N àw V rjárik! hoold ów goud, jonge,
en göt op geine verkeerde wjàge: löt ów neit verlàiden tot kwöd, en hoold ówwe wàveH. Smelt.
righàid 9) vuur oogen, de tied za' wal höste anscheiten, dà'i wier kwàmt.

Gelijk men ziet, wijkt het Friezenveensch onder alle Saksische dialecten het
meest van de algemeene landstaal af. De reden hiervan ligt vooral in de verregaande ontwikkeling der stijgende tweeklanken. Wat bij de Friezen een paar
tamelijk eng beperkte verschijnselen zijn aan eenige vaste klankvoorwaarden
gebonden, werd in den mond van Saksen met Friezen gemengd, tot een reeks
algemeene ongeconditionneerde klankwetten. Dit is een feit, voor de taalwetenschap van principieele, ja primordiale beteekenis. Als toch zoogenaamde
spontane klankwetten, die men voor de allereenvoudigste verschijnselen aanzag en waaraan dus de methode voor alle verder taalonderzoek moest worden
ontleend, nu blijken ontwikkeld te zijn uit verschillende vaak heel heterogeen
geconditionneerde verschijnselen, die bij een taalvermenging plotseling een
geweldige analogische uitbreiding kregen in een bepaalde richting, dan is er
wel eenige reden om een beetje wantrouwig te worden tegen de totnogtoe
domineerende tallooze spontane klankwetten niet alleen, maar ook tegen de
theorieën, die daaruit zijn afgeleid.
Wij konden nu hier ten slotte nog een of meer teksten geven van het ZuidOost-Veluwsch, maar omdat hierin de Frankische bijmenging heteenig interessante verschijnsel is, doen wij beter daarmee te wachten tot na de behandeling
van het Limburgsch-Frankisch. Dan toch pas zullen wij in staat zijn in een paar
parallelle teksten zuiver het Frankisch van het Saksisch element te onderscheiden. Langzamerhand verruimt zich zoo onze blik, en van lieverlede leeren
wij in die aanvankelijk overduizelende veelheid van afwisseling toch voor elke
dialectgroep een reeks karakteristieke verschijnselen opmerken, die wij later
in andere omgeving, hoe ook gewijzigd of vermomd, zullen moeten terugkennen, willen wij het spoor niet bijster raken, bij de heterochtone dialecten,
in de sociale taalgroepen en in de algemeene talen vooral.
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1) Schremmechien, varkentje.- 2) En bwaam, den bodem.- 3) Zomp, etensbak.- 4) Waver hen,
overheen.- 5) Go u ënsdagennach t, Woensdagnacht.- 6) K uechies, biggetjes.-?) T jekken, teeken,
een insekt.-8) Vàzelvaaiken, een varken om biggen te fokken.- 9) Wàverighaid, (overigheid)
superieuren.
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HET HOLLANDSCH~FRANKISCH.

en enkel woord voorop over de drievolgende dialect~groepen tezamen.
Het zijn toch alle drie Frankische tongvallen. En als zoodanig
vormen zij ééne grootere groep tegenover het Friesch en Saksisch.
Met Frankisch is hier altijd Neder~Frankisch bedoeld, ter onder~
scheiding van de Middel~ en Opper~Frankische dialecten van Duitschland.
Daar wij hier echter uitsluitend over Nederland handelen, en wij er ter onder~
verdeeling toch nog telkens een attribuut bij noodig hebben, kunnen wij deze
omslachtige benaming gevoegelijk vereenvoudigen. Welnu, deze Franken
woonden aanvankelijk in Salland (en Drenthe?) en krachtdadig verschijnen
ze voor het eerst in onze geschiedenis tegen het einde der derde eeuw als
bondgenooten van Carausius den Menapiër. Sedert het midden der vierde
leven zij in Taxandrië, en veroveren van daaruit na vierhonderd het heele
land ten Zuiden tot aan de machtige heirbaan van Keulen naar Boulogne.
Maar deze groote straatweg met Romeinsche kasteden afgezet was ook hun
nee plus ultra. Wel braken, gelijk wij hieronder bij de Salische Franken
zullen zien, eenige stammen door dezen sluitboom heen, maar het geheele
volk bleef toch in dit perk besloten. En tot op den huidigen dag is die oude
Romeinsche heirbaan, de Zuidgrens van ons taalgebied, die Germanen en
Romanen scheidt. Slechts op één punt hebben de Romanen het Frankisch
teruggedrongen: namelijk in den driehoek aan de zee, gevormd door Bou~
logne, St. Floris en Mardijk. Op een ander punt: de vork van Bavay die het
Kolenwoud omvat, hebben waarschijnlijk nooit Franken gewoond, zoodat het
pas later voor het eerst door de Romanen werd ontgonnen, die ondertusschen
naar hun Fransch koningshuis dennaam Fransehen hadden gekregen.
Dit is de korte samenvatting der resultaten vanG. Kurth: La frontière lin~
guistique en Belgique et le Nord de laFrance 1896~98, waar J. L. Mulleners
speciaal voor Limburg nog interessante bijzonderheden aan heeft toegevoegd.
Men zie daarover de: Publications de la Société historique et archéologique
dans le Limbourg, tome 45, 1909, blz. 451 vlgd.
Is het Friesch bijna heel en al zuiver Germaansch gebleven, en het Saksisch
slechts in sommige punten en nog meestal sporadisch onder vreemden invloed
gekomen, onze drie Frankische dialecten toonen de sporen van Keltischen
of liever oer~Europeeschen inslag het allerduidelijkst. Hier ontmoeten we
toch een aantal klankverschijnselen, die wij bijna alle gezamenlijk in andere
zoowel zuiver Keltische als met Keltisch gemengde talen, vooral het Middel~
Iersch, het Middel~Kymrisch en het Fransch terugvinden.
1°. ~pt.: ~ft.: ~cht. verknoopen: verknocht, gekocht, graft: gracht, heft: hecht,
schiftig: schichtig, luft: lucht. Hier en daar bleef echter een sporadische f he~
Zuidgrens van ons taalgebied.
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houden, zoo in Tilburg en Oost-Brabant zoft: zacht. Sliedrecht: zoft, gekaft.
Veluwsch: koften voor kochten. Maar in 't Friesch en West-Friesch is -ft
onveranderd. Het Oud-Saksisch heeft nog -ft, maar de tegenwoordige Saksische dialecten weifelen tusschen beide. Zie boven blz. 65.
2°. -ks-: -hs-: -ss. Saksen: Sassenheim, Texel: Tessel, Bruxelles: Brussel. Ook
hier heeft het Friesch standvastig de gutturaal bewaard b.v. in ogse, fogs,
waegsje enz.Het Saksisch gaat echter met het Frankisch mee. Zie boven blz. 65.
3°. oe: u u (:ui). Friesland heeft weer de oe bewaard. Hoes: huus; huis. Alleen het Flevisch heeft uu. In Noord-Holl. meest ui. Bijna alle Saksische dialecten, hebben eveneens de oe bewaard, alleen zijn hier op de grensstreken
her en der woorden met u u en ui binnengedrongen.
i 0 • al en ol worden voord of t tot au en ou. Gold: goud, alt: aud: oud. In
dit opzicht toonen nu de Friesche dialecten toenadering en zelfs soms geheel
gelijke gevallen, maar het Saksisch kent hier niets van.
5°. korte i wordt in gesloten silben tot I (de klank van stik) soms tot E (de
klank van stek). Kiend: kind, hitte: hette. Ook hier hebben het Friesch en het
Saksisch de gesloten i bewaard, en komen e-spellingen zoo goed als niet voor.
6°. intervocalische d wordt tot spirant j verzwakt, of vervalt geheel. Goede :
goeje: goe. Het Friesch en Saksisch kennen slechts sporadische voorbeelden.
7°. egi: ei b.v. magid, megid: meid. Indezeg-verzwakking gaat het Friesch
echter nog verder dan wij, maar toont het Saksisch zich onverbiddelijk.
Behalve deze schijnbaar vreemde bestanddeeten hebben de Frankische Nederlandsche dialecten nog een heele reeks eigen klankovergangen en grammatische vormen gemeen, die de lezer in de dialect-grammatica's naslaan of
deels uit de hierna volgende tabellen en teksten excerpeeren kan.
Het Hollandsch-Frankisch nu, dat wij ook Kust-Frankisch zouden kunnen
noemen, strekt zich nog heden ten dage langs heel hun tochtgebied uit van
de Veluwe tot Duinkerken. Waarschijnlijk zijn deze Franken eerst door het
Gooi naar het Westen getrokken, - daar noemden ze toch de Utrechtsche
Vecht en den Hollandsehen IJsel naar hunne voormalige Sallandsche stroomen
-en daarna aldoor verder langs de kust naar het Zuiden gedrongen, daar die
heele streek, misschien mede door hun toedoen, in dien zelfden tijd ongeveer,
de grooteverhuizingen naar Engeland afleverdevanEucii, Euthiones, ags. ÎJte,
Eotenas of Juten, door Beda later ten onrechte met de Jutlanders verward.
In deze streken zijn zij later herhaaldelijk met de Friezen en de Salische Franken in contact gekomen, die zij echter door hun grootergetal in zich opnamen;
niet evenwel zonder er in hun taal de duidelijke sporen van te blijven vertoonen. Verder deden zich in dit groote gebied natuurlijk weer allerlei natuurlijke,
staatkundige en kerkelijke verkeersgrenzen, duchtig gelden, zoodat er een
sterke differenciatie tusschen de verschillende groepen opkwam. Eerst domi-
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neerde de taal van het Utrechtsche Sticht. Door de ontwikkeling echter van
het Grafelijk Hollandsch bestuur nam Zuid~Holland daarna een centrale po~
sitie in, en daarmee kreeg ook de Zuid~Hollandsche taal aldoor meer invloed
op de overige en begon ze successievelijk weer te assimileeren.
Wij onderscheiden dus de volgende Hollandsch~Frankische dialecten:
Jo. Het West~Hollandsch van Rotterdam, Delft, Den Haag, Leiden enz. J. te
Winkel: De tongval van Delflandbij Huygens, Tijdschr.Mij .Dl.18 blz.161 vgld.
2°. Het Zuidoost~Hollandsch in het IJsel~gebied, met het eilanden~Hollandsch
in het land van Vlaardingen en op de Hollandsche eilanden behalve Goe~
ree en Overflakkee. K. v. d. Zijde: Het Sliedrechtsch Taaleigen. Taal~ en
Letterbode V blz. 186 vgld.- A. Opprel: Het dialect van Oud~Beierland,
Den Haag 1896.- A. Stolk: Het Dialect van Vlaardingen. Noord en Zuid
111 blz. 111 vgld. 182 vgld.
3°. Bij 't West~Hollandsch sluit zich aan het dialect van Ameland.
4°. Bij 't Zuidoost~Hollandsch hoort 1o Het Bildt op de Friesche kust, de mond
der oude Boorzee, die in het begin der J6de eeuw onder leiding van vier Hol~
landsche edelen, op aansporing van George van Saksen, door Hollanders werd
ingepolderd en bevolkt; en 2° een strook in West Noord~Brabant. Bij den
Sint~Elizabethsvloed werd toch hier alles onder water gezet tot Oudenbosch
toe, en bleef bijna een eeuw lang bedolven. Het verkeer tusschen Den Haag
en Antwerpen ging toen per schip van Dordrecht naar Oudenbosch, waar
de reis per diligence vervolgd werd. Toen nu langzamerhand zandbanken uit
het water opkwamen, heette de eerste vóór Oudenbosch: 't Sand daer buyten.
Gaandeweg werden die droogkomende platen nu weer ingepolderd en groo~
tendeels van Dordrecht uit bevolkt. Dat hier echter een duidelijke menging
met het West~Brabantsch volgde, kan wel niemand verwonderen. Maar tot
op den huidigen dag is er nog een veel scherper verkeersgrens tusschen Ouden~
bosch en 't slechts twintig minuten over de smalle Mark gelegen Standaard~
buiten, dan tusschen Hoeven, Gast el, Rozendaal, die op één of twee uur gaans
afstand liggen. Trouwens, terwijl de echte Noord Brabanders allen Katholiek
zijn, is in dit gedeelte de bevolking voor een aanzienlijk deel Protestant.
5°. Het Utrechtsé:h, in de provincie Utrecht, het Westen van Gooiland en
Amstelland, de Vijf~Heerenlanden en het land van Kuilenburg.
6°.HetNeder~Betuwsch,datsterkonderinvloedstaatvanhetBrabantsch.Vgl.

J. Groothuis :Woordenlijstvan het N eder~Betuwschedialect. OnzeVolkstaal 11.
7°. Het Noordwest~ Veluwsch, in het grootste deel der V eluwe en Eemland.
W. van Schothorst: Het dialect der Noord~West Veluwe. Utrecht 1904.
8°. Het Zeeuwsch op de Zeeuwsche eilanden met Goeree en Overflakkee en
het land van Aksel in Staats Vlaanderen, dat door Zuid~Bevelanders werd
ingepolderd en bevolkt. H. van Eek: Over het taaleigen der boeren van het
Hollandsch-Frankische dialecten.
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kanton Axel. De Jagers Archief II, blz. 53 vlgd., 151 vlgd. M. van Weel: Het
dialect van West~Voorne, Leiden 1904. (behandelt het dialekt van Goeree).
A. Verschuur: Klankleer van het Noord~Bevelandsch. Amsterdam 1902.
9°. Het West~Vlaamsch in de Belgische provincie van dien naam, het land van
Katzand in Zeeuwsch Vlaanderen, en in het Oostelijk deel van het Fransche
Département du Nord. J. Vercoullie: Spraakleer van het West-Vlaamsch
Dialect. Onze V elkstaal II, blz. 1 vlgd. L. de Bo: West~Vlaamsch, Idioticon 2,
Gent 1892. Guido Gezelle: Loquela (tot woordenboek omgewerkt), Amster~
dam 1907~ 1909. G. Vorsterman van Oyen: Het dialect te Aardenburg, Noord
en Zuid II, blz. 310 vlgd. Onze Volkstaal II, blz. 137 vlgd. Hier ten slotte
heeft het Oost-Vlaamsch een sterk assimileerenden invloed uitgeoefend,
vooral in den Zuidoosthoek van Roeselare, Tielt, lsegem, Kortrijk, Meenen.
Het West~Hollandsch nadert van alle dialecten het dichtst tot de Algemeene
Nederlandsche taal. Vandaar dat beide heel gemakkelijk voortdurend op el~
kaar blijven inwerken. Van een beschaafde stadstaal of tusschentaal kunnen wij
hier dan ook eigenlijk niet spreken. In de overige Noord~Nederlandsche tong~
vallen van deze groep ontwikkelden zich echter in de kleinere steden en dorpen
weer stadsdialecten van de meer beschaafden die een middelevenredige vor~
men tusschen de taal der plattelandsbevolking en het algemeen N ederlandsch.
In de literatuur neemt deze dialectgroep verreweg de voornaamste plaats in.
Van huis uit zijn de Hollanders ook in hun diepste binnenste wat onverschillig
en koud, m.a.w. volstrekt niet emotioneel: er moet heel wat gebeuren eer zij
genieten of lijden, uiterlijk zijn zij dientengevolge stijf en stroef en niet bewe~
gelijk of druk. Geel is een type van een Hollander!. Ze zijn standvastig en
zonder sluwheid wijs. Hun perseveratietendenz toont zich vooral duidelijk
in het lang~boos blijven, het niet gemakkelijk vergeven, ingevreten afkeer, ja
soms levenslangen haat. Verder in het vasthouden aan oude meeningen, het
beperken hunner vaderlandsliefde tot stad of provincie (hierin persevereeren
immers juist de eerste indrukken der jeugd) wat heel onze geschiedenis dooradert. Eindelijk in de routine van z'n dagorde en 't gesteld zijn op z'n gewone
uitspanningen aan stamtafel of kaartspel. in z'n spaarzaamheid, en de over~
eenstemming tusschen z'n overtuigingen en z'n daden. De wilskracht is hem
aangeboren maar uit zich dikwijls tamelijk onbarmhartig en in de jonge jaren
zelfs plagerig of in ruw Hollandsch .,pesterig". In vorm en manieren meestal
beleefd, ontbreekt hem alleen de handigheid om charmant te zijn. En er ligt
over dat alles een ongedwongen oprechtheid, die u doet voelen, dat ge onder
waarheidlievende slechts ietwat stugge menschen verkeert. De meest typische
karaktertrek van den Hollander, door Fruin geheel ten onrechte aan alleN eder~
landers toegeschreven, is de bedaardheid; een woord dat in zijn volle Holland~
sche beteekenis wel in geen andere taal zijn weerga vindt, daar het niet slechts
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bedachtzaamheid in 't overleggen, langzaamheid in 't handelen en rustigheid
van wil maar ook koelheid in voorspoed, geduld in tegenspoed, volharding bij
weerstand, kalme gelatenheid in verpletterend ongeluk en stille genoeglijkheid
bij onverhoopt welslagen omvat. Dit alles geeft den Hollander den eerenaam
van solied en inderdaad kenmerkt hem een zekere stabiliteit, die met een min~
der mooi woord soms ook starre achterlijkheid moet heeten. Men behoeft niet
zoo heel veel te doen, om in Holland een "haantje de voorste" te gelden.
De Utrechtenaars hebben bijna hetzelfde karakter als de Hollanders; zelf~
bewust, onbuigbaar en verre van deemoedig onderdanig. De geschiedenis
geeft ook hier de bewijzen. De wijsheid wordt hier echter nog al eens tot
slimheid, handigheid en achterdocht, en alles te zamen zijn ze ook eleganter
dan de Hollanders, soms bij fijne opvoeding zelfs charmant in hun manieren.
De Veluwe is schrale heide met wat armoedige boompjes. De boerderijen
zijn klein en alle van het Frankische type. Juist als in Drenthe drukt ook hier
de armelijke grondsgesteldheid niet alleen op den welstand maar ook op het
karakter. Stijf als de Hollander is de V eluwsche boer, en naar de schets van
Schothorst bovendien eng van opvatting, wantrouwend en zeer conser~
vatief. Bijgeloovig en bang van spoken, maar toch zuiver in de Calvinistische
leer; vooral met een diep besef van 's menschen volkomen doemwaardigheid
voor God. Door die strenge doctrine is zijn gelaat strak en ernstig, maar als
de natuur eens boven de leer gaat, is hij uiterst ruw en plat. Zijn dronkemans~
vechtpartijen met broodmessen als wapen, liepen dan ook vroeger wel eens
op moord en doodslag uit. Evenals zijn gelaat is ook zijn kleeding streng, sober
en eenvoudig. In de Neder~Betuwe daarentegen treft men aanstonds duidelijke
sporen aan van een meer Zuidelijk karakter. De bevolking, zegt Blink, heeft
er reeds iets van den vroolijken opgeruimden zin der Brabantsche Franken.
Op de Zuid~Hollandsche~ en Zeeuwsche eilanden vooral heeft de strijd en de
omgang met het water een kloek en ondernemend volk gekweekt, dat leerde
woekeren met kleine krachten en op het water geworpen zijn glorie vond:
Tromp, De Ruyter, Witte de With, de Evertsens, Piet Hein (Delftshaven)
stammen allen uit het Zeeuwsch~Zuid~Hollandsch deltaland. Het isolement
heeft de Zeeuwenbovendienconservatief gemaakt. "GOED ROND, GOED
ZEEUWSCH,'' zegt het spreekwoord. En de rondheid beteekent hier zoowel
ruwe oprechtheid als aanhankelijke gehechtheid. V oor den Zeeuw is de vriend~
schap iets voor het leven. Eéns gegeven blijft gegeven. Men denke slechts
aan de trouw van de toch zoo speelsche BetjeWolf voor de stemmige Agatha
Deken. Ook de Zeeuwen hebben dus perseveratietendenz, maar alles toont zich
hier meer in 't emotioneele. Zoo zijn ze ook heellang ontroostbaar bij een sterf~
geval of een ander ongeluk; ze hechten erg aan familiestukken en oude meubels.
De West~ Vlamingen lijken veel op de Zeeuwen en Hollanders. Zij steken
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dan ook in België karakteristiek en sober tegen hun losser, ietwat wilder omgeving af. Sterker van wilskracht, schoon zwakker van physiek en ietwat
stijver van buiten, maar des te fijnscherper en koppiger van binnen. Het is
dan ook waarlijk geen toeval, dat Guido Gezelle in Noord-Nederland bijna
nog meer vereerders vindt dan in het Zuiden.
De Zuid-Hollandsche plattelandsbevolking bestaat vooral uit veeboeren, die
tevens kaas en boter maken. In het Noorden heeft men een groep van ca.
45000 personen, die bij de bollenteelt betrokken zijn. In de steden, vooral
Rotterdam, bloeit een nijvere koopmansstand. Schiedam met z'n distilleerderij en is weer een eigen sociologische kring. In 'tOost-Hollandsch gebiedkomen
daar nog bij de steenbakkers aan den IJsel en de scheepsbouwers. Utrecht
heeft ook weer een steenbakkerscentrum aan den Ouden Rijn, en in het Noorden van dit dialectgebied treffen we te W eesp, Bussum, Hilversum en Ouder
Amstel een bloeiende cacaoindustrie. Op de Veluwe vinden we het gilde der
jagers, houtvesters en boschwachters. De Zuid-Hollandsche eilanden telen
vooral visschers en veeboeren. Zeeland eveneens visschers maar meer landbouwers. Ook de West-Vlamingen zijn voorallandbouwers gebleven.
Met al deze groepen die elk hun eigen karaktereigenschappen aankweeken,
en er ieder bovendien een eigen groeptaal op na houden, zal dus definitieve
contemporaine taalgeschiedenis eenmaal te rekenen hebben.
Sedert de verbetering van ons lager onderwijs in 1857 zijn de afwijkingen der
Hollandsche dialecten van het Algemeen-beschaafd bijna tot niet geslonken.
In Rotterdam b.v. werd vroeger nog veel de meervoudsuitgang -es in woorden als kippes voor kippen gehoord. Nu zelden meer, en dan alleen bij
de laagste standen. Sinds vijf en twintig jaar hebben de beschaafde Rotterdammers ook hun heit met heeft verwisseld. Van een verschil tusschen de
dubbel en enkel geschreven e's en o's, dat voor 60 jaar eveneens nog in Rotterdam te hooren was, is nu niets meer over. In 1840 werden in den Haag
nog verschillende ij's als ie gesproken. Zoo in .,andijvie, gerijf, grijnen, ijlen,
mijt (kaasworm), tijger, houtmijt, ijver en ijdel". Alleen van .,grienen, iep en
gerief'' is een spelling opgekomen, die dezen klank heeft helpen bewaren. De
u die men ca. 1860 nog in .,duvelsche en duzend" door heel Holland hoorde,
is meer en meer aan het verdwijnen, evenals de ae-uitspraak van waereld,
kaerel, paerel en paers. Maar op de Veluwe, de Zeeuwscheen Zuid-Hollandsche eilanden, om van West-Vlaanderen niet te spreken tiert het dialect nog
in welige kracht; en waar het zich aan de algeroeene taal begint te assimileeren,
geschiedt dit door geleidelijke aanpassing . .,Eigenaardig is het, zegt M. van
W eel,datdeovergang tothetbeschaafdN ederlandsch, wordtgevormddoor het
aannemen van het dialekt van Overflakkee, waarvan de vele re's in de ooren
der eilanders zeker minder gemaakt klinken dan de aa in woorden als ndl. jaar.''
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Algemeen Neder~.-Holl. Z.O.-Holl. Utrechtsch

N.-WestVeluwsch

Zeeuwsch

schaap schrep schaap

sjaap

staan
jaar
mijn
rijk
pijp
wijf
blijven
vrijer
wij
voet
boek
broeder
groen
huis
duif, druif
zuigen
zuur
bruid
deel
bleek
steen
geit, klein
dood
oog
hooren
gelooven
lief
bier
kuiken
duur
sturen
dagen
haan
hand
ik zal
oud
geven
aarde
hart

staan
stren staon
jaar
jrer
jaar
ma in
mijn
raik Westl. rik rijk
paip
pijp
waif
wijf
blaive
blijve
vrijer
wij
voet
boek
broer
groen
(h)ois uus
huis
duif
doif
zuige
zoige
zuur
bruid
deel
dêèl
bleek
blaik blêèk
steen W estl.stien stêèn
geit
gait
dood
döàd do ad
oog
öàg
hoore
gelouve
geloove
lief
Westl. bier
kuken koiken kuiken
duur
dier
duur
stiere st ure
dage
drege daoge
haan
hren
(h)aon
hand (h)aend
ik zei
oud
geve
aarde rerde
hart
Zuidl.:
recht
rech
rech
hemel
(h)mmel

staon
jaar
min
rik, rik
puep
wif
blieven
vrieër
wie
voet
boek
breuar
greuan
hu es
drüf
zügen
zuur
brued
deeal
bleek
steean
gejt, klejn
dooad
oog
heuaren
gleuven
lief
biear
kueken
duuar
stuuaren
dagen
haon
haand
ik zal
ouwd
geven
eerd
hart

recht, slecht
hemel

---

~

-

--

-

--------

-

-

---

----

recht
hemel

skaap,
sjaap. schaap
stren, stöe staan Br. staan
Br. jaar
jrer
mien, min
mien
riek
rieke, rik
puup(e)
pupe
wuuf
wief. wuuf
bluve
bluve
vriën
vrieër
wij(lder)
wie
vout
voet
bouk
boek
brouder ,broêre
broeër
groen
hroeën
uus, oes
uus
druuf, duuf
zuge
zuhe
zeur
zuur
bruud
bruud
dêel
di el
bleak
blêek
stêen
stiean
geet, kleen
hejt
dood
dàad,dood
oog
óóg(e)
hoore
hoore
geloove
gloove
lief
lieëf
bier
bier
schrep

schaap

-

West-Vlaamsch
Br. = Brugsch

-

-

-

reacht(e)
emel

slicht
emel

dier
dier
stiere
stiere
dage
dreg en. deegen
ane,aan
ren(e), een
and
oand, aend
'k zal
ak zaal
oud, Br. oukd
owd
geve
heve
rerde
rerde
erte
rerte, aorte
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Algemeen Neder!.
kind
ding
lid, hitte
vogel
volk
goud
veulen, leugen
rug, rups. brug
tong
hond
gracht
lucht
schenken
wasschen
visch
korst, borst
kort
kalf
kwaad
niet
verkleiningsuitgangen
jij, je
hij, -ie
zich

N.-WestVeluwsch

Zeeuwsch

kind
ding
hits(ig)
voeg el
völk
gouwd
vullen, leugen
rug

kind
dienk

W.-Holl. Z.O.-Holl. Utrechtsch
kind

kaind kijnd
ding
hitte
hette
vogel
veugel
volk vollekgoud
veulen leugen
rig, risp
rug

I

West-Vlaamsch
Br. = Brugsch

kiend
di eng
itte, led
veugel
veugel
voalak
volk
goud Br. goukd
howd
leugen
leugen
rig, rik
rig, rips
maar (brukke)
tong
toang
tóng
tong
oand
hond
ho end
oend
gracht
gracht
graecht
gracht
lucht
lucht, locht I
locht
lucht
schenke
sjenken
sjienke, skienschienke
ke, schienke
wasse
wassen
waesse
wassge
vis
vis
vis
vis
kurst
korst
koarste, bost koste, kuste
kort
koart, kort
kurt
kort
kallaf
kalf
kaolf, kaelaf
kalf, kolf
kwaad kwred kwaod
kwaod
kwred
kwaad
nît, nie
niet
en ... niet, nie
nie
nie
-je, -ie, jie, -chie, -jie, -ie
-ka, -ja
-ja, -ka, -iga,
-ja, -ie
-ia, -scha
jai, jij, ja
jiej, ja
jie, joe
gij, je, ja
hai, hij, ie
hiej, ie
hij, ja, an
ie, an
(h)em, z'n eigen, d'r eigen hum ejgen, z'n z'n eijge, d'r am, z'n eige.
ejgen, d'r ejgen eijge
heur eige
-. -t, -t; -(t), -(t), -(t); -a, -t, -t,
-an, -t, -(t)
-. -an, -t

--

--

-----

---

---

---

---

--

persoonsuitgangen praes. meerv.
persoonsuitgan- a, -t of -a, -a; -a, -a, -a ;
gen praes enkelv.
verleden deelw.
getweefele

-

zwakke verl. tijd -da, -ta; -da, -anda

-

-

-

-an, -an, -an -a, -a of -t, -a,
abroken

abroke

-dan, -tan

-da, -ada

-an, -t, -an
gehoord.
ah oord, hoord
-da, -ta, -dada.
-tada, -daga,
-taga

Juist als in het Strandhollandsch en in 't Brabantsch, heeft ook in het OostHollandsch, de eilanden inbegrepen, de vierde naamval van eigennamen en
persoonsnamen zonder determinatief den vorm aangenomen van den tweeden
naamval, die op -ar, -a(n) en klinkers uitgaan den sterken uitgang -s, en alle
andere den zwakken uitgang -a(n), terwijl de overige zaaknamen, en de door
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bepalingen tot appellativum verlaagde persoonsnamen den 4den nvl. ook in
hun determinatieven niet onderscheiden van den eersten. Oud~Beierlandsch:
"Vaders pijp: ik heb et vaders gezeid. Tantes hoed: ik heb tantes nog gekend.
Aries pet: Ik was net bij Aries. V oor Van der Lindes deur: breng et bij Van
der Lindes. N oome sigaar, hebbi noome gesproke? Henke pijp: ik heb Henke
niet gezien. Miene jurk: Haalt~et maar bij Miene. Buurmanne deur: ik zag
buvrouwe nerges." Daarentegen: "ik ga eêst na ma noom. Ik zal et tege z'n
vader zegge", enz. het lidwoord is den voor h, b, doft, en de in alle andere
gevallen, zoowel in den eersten als in den vierden naamval. Welnu, door
dit zelfde verschijnsel, bij de o~stammen, onderscheiden zich de Slavische talen
van alle andere Indogermaansche idiomen. De anthropologen hebben reeds
lang op punten van overeenkomst tusschen Kelten en Slaven gewezen, men
heeft zelfs het Alpine ras wel ietwat voorbarig het Keltoslavische genoemd.
Ook verderop zullen wij in onze Frankische dialecten nog bijzonderheden
aantreffen die wèl in het Slavisch, maar overigens in geen enkele andere
zuiver~Indogermaansche taal voorkomen. Zullen ook hier misschien weer niet
juist als bij de Keltische overeenstemmingen de Europeesche oerinwoners ten
slotte het "missing link" blijken tusschen Slavische en Nederlandsche taal~
verschijnselen? Ik waag het ten minste dit voorloopig te vermoeden.
'N PRAATJE.

1)

Plat Haagsche tongval uit Leopold: Van de Schelde tot de Weichsel.

Twee werklieden, een met een knaapje - zijn zoontje Kees - aan de hand passecren het pas voltooide gebouw voor Kunsten en Wetenschappen op den Zwarten Weg te 's Hage. Thijs heet de vader van den knaap,
Koos de ander. Beide zijn zwartgejast, hoog gehoed, -- enfin, "fesoendelijke" werklui op z'n Zondags.

"'n Mauy gebö, hé Kaus en van den anderen kant gezien is 't nog maujer, dan kamp et
baiter êût. Maar 'k ben verdêd, as 'k begrêp, wat de graute lêûj daar nö weir mài doen
motte,"~ "Bel," zegt Koos, ,,'t hiet 't gebö vaur Kunsteen Wàitenschappe, zegge ze. Dat
eirste kan ik me verbeilde, zin ge en danse daar höwe ze van, en kunste make a uk, da's te
zegge, late make. Maar wat ze nö met de wàitenschappe in zau'n palês doen motte, wàit
ik auk niet. 't Is toch gàin schaul. denk ik." ~ Bij 't woord "schaul" wordt kleine Kees
attent en zegt: "Is dat'n schaul, vader, bel nàint, onze schaul is vàil klêner en da's toch 'n
graute, vàur zeshonderd jonges, Hier ken de hàile stad wel in. ~ "No, ik zeg niet dat 'ter
1) In 't plat Haagsch wordt de n aan 't eind van meerv. zelfst. naamw. niet uitgesproken. evenmin als aan 't
eind der op -en eindigende werkw. Bij deze laatste wordt dikwijls, vooral aan 't eind van vragende of uitroepende zinnen, de stomme e vrij hoorbaar als i (in pil) uitgesproken, b.v. Moet je nog ver laupi?- Zoowel de
ou als de au worden soms verbasterd tot een lang aangehouden o-klank als in bom maar gerekt. Die klank is
door ö voorgesteld. De oo wordt in den regel uitgesproken als au eenigszins kort afgebeten. Vóór de r klinkt
oo als een zeer korte au-klank. De werkelijke klank is niet af te beelden. De oo voor de r is door àu voorgesteld.- De ee klinkt in den regel als ài, waarin de a een zeer korten klank moet hebben (ongeveer als in pak)
en de i als j klinkt. 't Geheel heeft iets van de Duitsche ei. Voor der echter klinkt de ee meer als ei, waardoor
deze klank dan ook is weergegeven.- De ui-klank wordt een zeer gerekte eu, als hij aan 't eind van een woord
komt, b.v. in lui. Overigens klinkt deze klank nog minder als een zuivere eu dan als een gerekte u (als in zus).
De uitspraak verschilt ook veel bij verschillende individuen. Bij sommigen klinkt deze klank als tusschen de
korte u en o inliggende. Hij is voorgesteld door êû. - Zoowel ei als ij klinken als een gerekte ê, als in 't
Fransche "je t'aime" b.v. Deze klank is door ê voorgesteld.- De taan 't eind der woorden en voorafgegaan
door een medeklinker, wordt op een enkele uitzondering na, weggelaten.
Keltoslavisch.
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ein is, maar Kaus denkt: de wàitenschap dat hàurt op schaul. 't Is tàigenswàurdig allemaal
wàitenschap. Ik zie der niet in dat 't vàil gàif. 't Is allemaal goed vaur de lêûj, die der hande
niet hoeve te gebrêûke. Ik zeg maar: werkleûj motte der a uk wàize." - Intusschen is kleine
Kees aan vaders hand ontsnapt bij 't zien van een kameraad, die hem wenkte en nu aldus
aanspreekt: .,Zau Kais, laup jêj as 'n klên kindan je vader zen hand, 't is schande." - .. N ö,"
zegt Kees, .,a'k mot, ken ik 't helpe? Laup je 'n endje mài op?"- .,Ik dankie lekker, om
dei twài öwelêûj achter der gat te laupe. Ga jêj met mên mài na me nàif Taun, dan zê me
lol hebbe." - Kees durft het niet wagen, en na zich een eindje om den hoek van de Heerengracht te hebben laten meêtroonen, terwijl de heeren rechtuit langs den Boschkant in druk
diskoers gewikkeld hun weg vervolgen, zegt hij eindelijk : .. N ö, ik ga schêûven, want as het
den öwe te lang duurt, krêg ik op me kop." - .,Je bent auk knappies benöd, hàur !" .,Benöd, benöd, zau benöd toch niet as jêj. Jêj ben benöd van 'n klêne ioenge. Me vader
het knêûste an zen lêf." - .,Nö, affên, maak maar gàin aksie 1) bezeer!"- .,Besjoer."
.,Kàis" rent z'n vader achterna, die juist met z'n vrind in 'n druk gesprek gewikkeld is en
bezig voor z'n .. oppinie" te verklaren, dat ze .,der onder" moeten gehouden worden en
dat ze toch .,tàigenswàurdig" hoe langer hoe lastiger worden. Hij meent z'n metgezel geen
kwaden dunk van z'n pedagogischen takt te geven, door Kees te verwelkomen met 'n:
., Waar blêf je, weirlichse kwajonge ?" - .,Piet van Klàif sprak me-n-an," repliceert Kees,
.,hêj wö me màinàime na z'n nàif, maar ik dos niet."- .. Da's maar goed auk," zegt triumfantelijk de tevreden gestelde vader. z'n buurman aanziende, .,blêf jêj maar bêj Piet vandaan, da's 'n gemàine jonge."- En tegelijk met z'n zoon, die zoo behoorlijk onder de plak
bleek te zitten en die de reputatie had van .,hàil vlug" te wezen, tegen zijn vrind eens willende bluffen, hervatte de vader: .,Zeg, Kàis, wat leir je toch zau al op schaul ?" - Kees,
die al 'n beetje aan dat geëxamineerd worden gewend is, en er in zijn ziel zooals hij 'tin
kernachtig plat Haagsch uitdrukt .,de pes an gezien" heeft, antwoordt leuk: .. Och, zau
wat van alles."- .,Ja, geschiedenis, hè, en schrêve en làize en ràikene, dat ken je emmers
goed. Vooral ràikene, niewaar? Zeg is: As je 'n gulde hep, hoevàil pond rês van twaalf
cente en 'n klêntje kenje daarvoor kaupe?"- ..Ach 2)!" antwoordt Kees zoo snel, dat
beide heeren, die het vraagstuk nog al moeielijk vinden, hem bewonderend aankijken. .,Nö, Tês," zei Koos, .. je had strakkies 'n graut wàurd auver de wàitenschap, maar ik zeg:
al zeg jêj, werklêûj motte der altêd wàize, ik was auk liever 'n meneir, en as die jonge van
jö goed z'n bes doet en hêj gaat auver 'n jaar of twài na de ambachschaul, dan wortie
misschien nog wel architek."- ,,'t Zei wat gaive, archüek! näi, man, dan mot je 'n krêûjwage hebbe, al bin je nog zau knap. Affên, ik zeg: ik laat ze nog maar leire wat ik kan,
dan doe ik m'n plicb en dan mottie later maar goed werke: as dan 't àin 't ander help. dan
kamptie der allich 'n bàitje gemakkelijker of rejaler as wêj.- Zeg. wille we hier 'n krêûkie
bier nàime ?" - Met Kees trokken ze het herbergje binnen en ik verloor mijne studieL. Bouman Jzn.
exemplaren uit het oog.
EEN PRAATJE OVER ALLES EN NIETS. Schiedamsche tongval uit Leopold: Van
de Schelde tot de Weichsel, ao. 1880. :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: .-. :-: :-:
.. (H)Endrikl zeg joo 3), ga je meê ?"-.,Waar (h)een?"- .,Och, zoo maar een hendje om.
Wille we de Dammelaan gaan?" - .,Nee jool dat niet: want me moeder moet gauw nog
de prak wegbrengen 4) bij Van Y sel 6), daar werkt me vader, en as ze ons teugen komt, dan
zou ze zien, da'we een riddertje leggen 6) " - .,Ja joo. da' zou gek oitkommen. Nou, dan
1) Aksie (actie), twist.-2) Ach, acht.- 3) Joo, uitroep, waarschijnlijk uit jongen verbasterd. - i ) Prak
weg brengen, middageten naar de fabriek brengen. - 5) V a n Y se 1, van zijne superieuren sprekend,
gebruikt de arbeider nooit een titel, doch wel scheldnamen. - 6) Riddert je Ie ggen, de school verzuimen.

96 Haagsch dialect.

weet ik beter, Laa'n we de Vlaringdijk nemen, een hend verbij de vijf sloizen. of anders de
Drief(h)oek deur en zoo de Maasdijk. dan komme we an 't hoofd."...- .. Nou. goed. Zeg.
ebben jullie al een nieuwe(n) meester?''...- ,.Nee nog niet, te kommende week komt ie, eb
ik geoord; gisteren eit de meester die zoolang bovenmeester is, 't gezeid. Maar ik ben niet
school geweest; maar (H)ein van (H)oute vertelde 't'. - .. Wullie 'ebben een goeien mees~
ter; 'ij kijkt nooit zoo 'eel straf, as je is een keertje wegblijft. Ik verzint dan maar wat en
dan loopt 't altijd nog al goed af." - ,.Zóó; nou ik 'oop da' we ook een goeie'n krijgen,
en dat die meester, die nou in mijn klas is, opruimt. Die plaagt ons. Ja, zeg jij nou is, is dat
geen plagen: van morgen at~ ie op 't bord geschreven: (H)endrik (h)aalt (h)onderd (h)a~
ringen; en toen wou die da' 'k dat zou lezen. Ik dee 'ten telkens zei die: je spreek de a(h)
niet oit, en ik dee 't toch goed. Toe most 'k schoolblijven. Maar toen 't effen twaalf uur was.
ging ie in de 'oogste klas is kijken, ik zag de deur oop en wip: ik der uit." ...- ,.Je bent 't
maar net 1) en ben je nou niet bang?" -.,Wel nee, ik gaat niet meer, voordat die andere
meester der is, en as die dan wat vraagt. dan zei 'k ?eggen. da' 'k zoo'n pijn in m'n boik 'eb
ge' ad. Wél ja, 'ij zei 't dan wel vergeten wezen. E. joo, kijk er eis! wat sjouwt die karel
daar? 'ij leit palen over de sloot. Wat zou ie gaan doen?" ...- .,Nee, (H)ein, opschieten 2)!
ik 'eb al hezien wie 't is. Je kent 'm wel. 't Is die ouwe tijer 3) die an 't hend van de 'agel~
straat 4) woont. Die ken me vader; laa' n we omlaag den dijk gaan. anders ziet ie ons. Zóó;
nou 'art loopen, dan ken die ons nie meer onderscheien." ...-.,Ja, maar ik denkt. dat ie ons
toch al opgemorken 'eit. 'ij keek zoo na ons." ...-.,Daar komp Gijs den (H)outen 5). Wat
moet die 'ier op de Maasdijk doen, denk 'k?" ...-.,Wel. 'ij zei na de mouterij geweest zijn
en weer op zijn poot gespeuld 'ebben, want o 't is zoo'n sis 6) man voor zen volk, zeit men
broer."...- .,Zeg, joo, durf jij over die plank?"- .,Wel ja, waarom niet?"...- .,Joo, jool je
gaat koppetje onder, 'oor! en dan ben je zoo nat as kies! Daar 'eb je 'tal!" ...- .,Nou, wat
zei dat? Laa'n we gauw deurloopen en dan in de branderij guns vragen, of ik me drogen
mag."...- .. Goed, kom meê! ...-Zeg, meester! mag 'ij zen eigen is drogen? 'ij wougunsis
drinken en toe is ie in de sloot gezakt." ...- .. A. a! ja, dat begrijpt ik. Komp maar 'ier. Je
moeder zei 't toch wel merken; maar ik wil je niet ziek laten worden met dat natte goed
an. Gaat daar maar staan en hangt je kiel en je broek en je kousen maar 'ier op. Ik zag
jullie guns wel bezig; ik 'eb nog geropen en gewonken, maar je 'oorde niks. Zeg. benne
jullie een riddertje gaan leggen? Ik geloof 'et wel. want nou ik je goed ankijkt, ken ik je wel.
Ik 'eb jou wel oit school zien kommen."...- .,Ja, meester! 'ij 'eit gevraagd, of ik meê ging."
,.Nee, meester! 'ij zeit teugen me" ....... - .,Nou, 'ou je mond maar, allebei. Ik denk,
dat de meester 'et wel te weten zei kommen en je ouders ook. Eén ding is zeker: as 't exa~
men is, kommen jullie allebei met 'n grooten dallast 7) t'huis, zukke brave jongens! 't Zei met
jullie net gaan, as met het meisje van den pomper, die bleef ook telkens stilletjesoit school.
Dikkels 'eb ik ze op een stoep zien zitten bonken 8), as 't schooltijd was. Maar eindelijk is
er vader er achter gekommen, en nou is 't oit, hoor! ze blijft nie' meer thois. Ik wou, dat
't met jullie ook zoo gong!"
Snel.

D

D

1) Je bent 't maar net, dat is slim; dat heb je aardig gedaan. - 2) 0 p schieten, voortmaken, haasten. 3) 0 uwe tij er. Wijl de fabriekarbeiders vaak om half drie in den morgen aan den arbeid moeten, worden ze
door den k I opper gewekt. Nu moet op zekeren tijd zoo'n klopper aan een pomper de vraag gedaan hebben: ,.Oe laat morgen ochtend, joo ?"en het antwoord was: ,.0 uwe tijd." Gezegde klopper droeg dien naam
op zijne klanten over en noemde ze voortaan: 0 uwe tij ers. - 4) 'Ag e 1straat, Hagastraat. - 5) Den
Ho ut en, bijnaam naar het !::out, waarin die heer handelt. Eveneens Jan den Y zeren enz. - 6) Sis, zonderling, vreemd.-- 7) Dal! ast. De naam, waarmee een jongen, die bij 't examen niets heeft gekregen, begroet
wordt, vgl. Bargoensch d a 11 es, armoede. - 8) Bonken, met bonken, bikkels, spelen.

7

Schiedamsch.

97

Zuidoost~Hollandsch hebben wij zoowel overeenkomst met het
Strand~Hollandsch als met Brabantsch en West~Vlaamsch te constateeren.

Voor het

HOE 'K MEN MARGIE KREEG. Bodegraven en Zwammerdam uit Leopold.
A~je 1)

:~:

:~:

van Boref na Damme mot, dan ken~je net loopen as je wil, want an baie kanten
van den Rain 4) hai~je 'n weg : maar à~ je main vrieg 5) : "Weiken weg loop~ ie 't liefst?"
dan zai 'k: "Ik voor main vin 't altaid 't arigste à~je de Lage Zai loopt, want dan hai~je
'n duivekatersch mooi 6) gezicht op 't water en op Damme.- Nou, à~je dan de Lage Zai
loopt, dan haHe, as~je 'n kwartiertjie geleopen heb, 'n weg, die rechtevoort 7) na de
Borefsche Maie 8) loopt. Maar, gomroe 9) 't is zoo'n end eer je daar bint I En je ziet niks
as gras en knolstoven 10). En wat 'n hus 11) stof 's zomers, o nog zoo 12) !"
Maar, wà 'k aigelaik zegge wou, op dien weg hè 'k is 'n arig geval gehad. 'k Was bai
Krain de Kraiger nog as boereknecht en op 'n Zondagavond zeg 'k: "Kom, ik loopt 13) is
'n endjen~op. 'k Denkt dà 'kis na Klaze 14 ) loopt in de Maie." Nou, 'k loopt 't Maiepad
op en 'k fluit zoo'n beetje voor de gezellighaid en daar hoor 'k me~n~in eens 'n geschreeuw:
"Auwl o Jesis, is dat schrikken!" en miteen vliegt me der een voorbai. "Wat is~t~er?" riep
ik, "he, sta wat!" Maar jawel, fluiten I "'t Laikent 15) wel 'n maisie" docht ik, "die mó 'k
vangen," en ik er achterna, loop~ i niet, zoo hai~je niet. Al gauw hà 'k er bai der kladden,
maar heerejé I wat zette ze toen een keel op. "Dat laikent onze naaister wel" docht ik, en 'k
za1: " a tI. b"m Jai 't , M argte 16) ?"
. - " Ja, " zat"t ze, "etJ. wte b"m Jai.?" - " 'kB"In p ree k 17 )
van de Kraiger," zeg 'k. "Wat scheelt je toch maid?" - "0, Preek!" zait ze, en daar
begint ze me te schraien, nog zoo I - "Kom," zeg 'k, "je mot waizer wezen I Je laikt wel
'n kind I mot je~n~een babbelaar 18) hebben of mot 'k~i is kussen?"- "Preek," riep ze, "hou
in Gosnaam op: daar lait 'n kerel op den weg!" - "Wel," zeg 'k, "dan is~t~i vast niet bij
zen positieve of dronkend: la' men' ~is gaan kaiken, wat er van is!"- Ze trilde~n~as 'n riet,
maar ze gong toch meê en wullie an den zoek. - 't Was net as 'k gedocht had : de kerel was
dronkend: 'k nam 'min zen kraag 19) en zai: "Koman, jai stofslikker, mot je niet na je huis?"
- "Och Preek, och Preek!" kermde~d~i, "och God, hoe onnoozel." - "Preek?" zeg 'k.
"Nou, erg bin je niet, maar wie bin je? - Dà 'k zulke kennissen heb, is meer as 'kweet I" "Sjonges, sjonges 20), Preek I Beste kerel! Och God, waar bin 'k toe gekaromen I"- "Klaas I"
riep 'k, "jai? jai dronkend? Hoe is dat goskristelaik mogelaik I Jai, die je anders geen
snars 21 ) in 't laif kost kraigen !" 't Was Klaze onze arrebaier.- "Ja," zai Klaze, "'k denk
dà 'k gek wor l'k wou, dà 'k door den grond zonk I Och God, och God!" -"Is er zwarig~
haid bai...je an huis?" vroeg Margie. "Is Laisie soms ... " - "Nee, Margie," riep~i, "maar 'k
bin 'ndiefl"- "Jai ?"riepen we allebai. "Klaze, kerel! jai 'n dief, dat kan niet waarwezen !"
En toch was 't zoo. Klaze had 'n arig spulletje, waarop~t~ie een koetjie en 'n schaap kost
0

w

2)

0

0

8)

0

0

0

0

1) A-je, als je.- 2) Boref, Bodegraven.- 3) Damme, Zwammerdam.- 4) Ra in, Rijn, uitgesproken als
in 't tusschenwerpsel :Ai, doch eenigszins met den ij-klank. Te Zw. nadert de uitspraak meer de ij dan te Bod. 5)Main vrieg, mij vrceg(t).- 6) Zeer velen maar niet de meerderheid, spreken de oo uit als oa: braad,
moai. - 7) Rechte voort, regelrecht: vandaar: dadelijk, onmiddellijk, straks enz. - 8) De Boref se he
Maie, de Bodegraafsche Meie, een volkrijke buurt met R. K. kerk en openbare school.- 9) Gom me, gommis, basterdvloek van Gcdmensch.- 10) Knolstoven, knotwilgen.- 11) H us, boel.- 12) Nog zoo.
versterkende uitdrukking. V erge!.: .. Al is hij nog zoo goed.'' - 13) In de rechte woordschikking van den oordeelenden zin zegt men : ik loopt: in de omgekeerde-oordeelende en in de vragende : loop ik. - 14) K I a ze,
Klaas. Een eigennaam met eene e te verlengen is algemeen. - 15) La ik ent, lijkt. - 16) Ma rg ie, Marretje:
verkleinwoord van Marie of Margaretha. Zelfs op 't bevolkingsregister leest men: Janniggie, Willempie enz. 17) F reek, Freerk, Frederik.- 18) Babbelaar, balletje (van suiker).- 19) De uitspraak der aa zweemt
eenigszins naar die in de omstreken van Alkmaar. Ze heeft iets van è in 't Fransche père, maar slechts zeer
weinig.- 20) Sjonges, jongens.- 21) Geen snars, niets.
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houen; maar~i had 't niet vrai. In 'teerst kost~ i de intrest best betalen en deed~ i nog wat of 1)
ok, maar~i kreeg zooveel kinders en nou had Laisie plan zen zeven kinders nog 'n broertjie
of 'n zussie te geven. Je begraipt, as 't zoo gaat, dan hai~je~n~al werk genacht om 't keelgat
open te houen, en an intrest betalen is in de verste verte geen denken an. Nou had~i 'n taidje
gelejen 'n anmaning gehad om binnen 'n maand te betalen, of dat anders zen boeltje an
de plank 2) zou gebracht worden. Je ken denken, hoe de kerel in de knoei zat. Hai was er
kapot van. En nou had~ i, om kort te gaan, Zaterdagsavonds, toe de boer 'm betaalde,
gezaid, dat er 'n rot onder 't karurnenet liep, en toe de boer op zen knieën !ai om te kaiken,
'n briefie van zestig gulden uit de laai genomen. Van dezen namiddag had~ i zen intrest
afbetaald en was toe trek :!) na de kroeg gegaan om zen nare gedachten weg te spoelen.
Dat alles vertelde Klaze ons mit horten en stoaten en we hadden zielsmeêlaie mit 'm,
omdat we begrepen, wat er in 'm most om~egaan zain voor~i zóóver gekommen was. Maar
om 'm nou goeien raad te geven, kaik, dat was 'n toer van geweld. ~ "Kom," zai 'k
aindelaik, "je mot naar huis." ~ "Och Preek," zai~d~i, "naar huis? 'k Kan men goeie Laisie
nooit meer onder de oogen komen! En men arme kinders, och God, was 'k maar dood!"
"Hoor is," zai Margie, "denk nou maar niet, dat 't zoo erg met je~n~is, en dat gelammenteer geeft niks. Dood ga je toch niet voor je taid en 't is laf om bai elke klainighaid maar
dood te willen gaan. En je mág niet eens dood, want je mot eerst je kwaad nog weêr goed
maken." ~ "Stil, Margie," zai ik, "die sta, zie toe dat~i niet en valle!" ~ "Juist," zai ze,
"daar hoor 'k~i, zai doove Jaap! Denk maar niet, Klaze, dat we je verachten, neen, we
hebben veel te veel meêlaie mit je, man! en mit Laisie en je kinders, maar je mot dadelaik
mee na Kraine, hoor je! 't is 'n beste kerel. maar an 'n dief het~i gloeiend 't land en 't beste
is 'm alles te gaan vertellen, anders ga je in de kast zoo vast as 'n mopmus met zeven
keelbanden." ~ "Wat weet ze goed raad," docht 'k bai me~n~aigen, ,,'t is perjén 4) 'n
arige maid! Wat is ze nou anders as daar strakkies! Niks bleu G) as 'ter op ankomt! En
as 'top 'n andere steê geweest was, hà 'k er is lekker gepakt, dat geloof ik vast."~ "Ja,"
zai 'k, "Margie het gelaik; je mot na den boer; maar we gaan mit je meê, hoor! Niewaar,
Margie ?" en mi teen kneep ik er zachies in der hand. ~ Maar ze smeet me hand trek terug
en daar had ze gelaik in ok, dat mo 'k aiges zeggen. Maar sjonges, à-je zoo'n raar gevoel
kraigt, dat de groote lui, geloof ik, deklinasie G) noemen, dan weet je niet recht wà je
doet. ~ Klaze wou eerst nie meê, of we hoog of laag sprongen; maar Margie wist 'm zoo
ferm te bepraten, dat~i op 't lest perjén meêgong. Toen we op de werf gekomen waren,
lieten we Klaze in 't boenhok 7) wachten en gingen wullie na binnen, ik mit looien schoenen, maar Margie kordaat weg. ~ "Dat vrouwegoed is me toch 'n raadsel," dacht ik,
"Waarom is ze nou niet bang?"~ "We vonden den boer in 't zomerhuis.<~) Margie vertelde de heele zaak, net zoo as 't was. Kraine vloekte en raasde: maar denki, dat-i 't tegen
Margie kost volhouden? Fluiten! Voor elk woord van den boer had zai er tien, die op
paoten stingen, hoor! Eerst wou~d~i Klare niet zien en sprak~i van doodtrappen en op~
hangen: maar Margie hiel er end vast \1) en toe most~i Klaze wel binnen laten kommen. ~
Goddeloos wat was me dat 'n gezicht! Zoo oud wor 'k niet, dà'k dat vergeet! Klaze viel
as 'n baksteen 1'') op den vloer. Margie sprak as 'n avekaat en as 'n domenie en Kraine
wier zoo klain as 'n pasgeboren kind. 11 ) Kort en goed: Klaze kon na huis gaan en mocht
1) 0 f. af. - 2) A n de pI a n k, aan 't aanplakbord.- 3) Trek, direkt. - 4) Per j én, basterdvloek ter versterking. - 5) B 1 e u, bloode. - 6) Dek I in at ie. Hij meent: inclinatie. - 7) Boen hok, overdekte stoep aan 't
water.- 8) Zomerhuis. Bij elke boerderij staat nog een zeer net gebouw met eene mooie voorkamer, waarin
de boer 's zomers woont. - 9) H ie I er end vast, hield haar eind vast, stond op haar stuk. - 10) B a:k steen.
Gebakken steen, meer in 'tbijzonder een vloersteen, een estrik.- 11) Zoo klain as 'n kind worden,
bewogen worden, gaan schreien.
a" 1880.
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de zestig gulden nog houen ok ... Maar ast-i ooit 't hart had 'n poot op de Werf te zetten," zai Kraine, ,.dan zoud-i 'm er mit den karhond 1) af laten jagen.- Klaze wou 'n
heele boel zeggen, maar-i kost niet. Ik bracht 'm na de Maie, maar-i zai onderweg geen
boe of ba, en ik had ok meer te denken as te praten. Toe 'k weerom kwam, hiel 'kal maar
samenspraken mit Margie in men aigen. 'k Docht: ,.dat kort den taid !" Maar er zat nog
wat anders achter, jàh. 2) Dat hai-je al begrepen, hè?- Klaze werkt nou bai 'n boer in
de Maie, maar-ie het 't bitter arm mit zen Laisie en acht kinders. Kraine laat er nog al
dikkels wat heen brengen, want hai is zoo kwaad niet meer op 'm as in 'teerst; dat gaat
zoo."- Toe Klaze weg was. dee 'k 't werk 'n taidje-n-alleen en toe kwam er 'n nieuwe
knecht, want ik wier arrebaier in Klazes steê, omdà 'k gaan trouwen wou. Maar 't was
niet gemakkelaik gegaan om van Margie 't jawoord te kraigen, en toe 'k bai vaders 3)
en moeders mît de zaak voor den dag kwam, zaien ze, dat zoo'n naaistertje me niet !aikende, maar da'k men aigen zin most doen. Nou. dat hè'k dan ok gedaan, en 'k hebt er.
Goddank. geen berouw van. We hebben op 't moment al twee kinders, die er wezen
maggen, 4) dat kan 'k gerust zeggen. Ik heb 'n best leven en arremoei weten we nog niet
wat 't is. Hard werken, nou. dat mot-je-n-overal doen, maar à'k thuis kom, vind ik 'n paradais, man, dà's waar.
J. Knappers.
DE WEUNING VAN JAN VAN MAERTES. Tongval van Krimpen a/d IJsel. Uit
Leopold: Van de Schelde tot de Weichsel. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-. :-:
Jonge! 't was zoo'n mooi spullegie, die weuning van Jan van Maertes. In zijn land liepe
zukke mooie koeie, en op zijn wurf kippes en ende. En dan die endepide 5), dat ware lieve
beesies, 't Was, zieje. 't was: 't is nou een ent achteruitegaan. En 't zou nog veul arger
weze, as zijn zeun Eldert niet zoo flink de boel anepakt adde. - Jan ieuw schrikkelijk veul
van een borreltje, weet je, vooral naedat zijn wijf, dat ferme vrommes, esturve was. Je kos
em 's oches en 's aeves plantijd 6) zien zitte in •.'t Vergulde Varreke", vlak naest die steenplaes van Aarie-baoze. Dat zijn boeltjie achteruit gong, ken je wel begrijpe. en op 't lest
ad-ie van een eer f 1000 eleend. Daer zee die niks van teuge Elderde, maer die was zjuustement oek niet van gistere en ad-et al gauw emorke. Op een dag zei Eldert teuge Janne:
,.Vaoder!" zai die, ,.laet de knecht maar een andere huur opzoeke," zai die, ,.ik ken 't werk
wel of en dat spaort geld uit." Nou dat was gauw ovvesproke, en met Allereilige stong
Eldert alleenig voor 'twerk. Alles gong goed, als Jan oek maor beter opgepast adde; maar
dien eer was oek zoo'n likkebroer, zoo'n prouver, en nou mos Jan altijd mit-s-em mee. Hoe
mooi Eldert oek praetende, 't olp niemendal. en ten leste zai de jonge maor niks meer.
't Zei zoo wat teuge Vrouwendag eloope ebbe, toe Eldert 's middags teuge zijn vaoder
zai: .. Blijf nou van naevend is thuis, dan zejje is wat moois zien. As dien eer weer komt om
je te roepe, zal ik em wel is te woord staen." - N ae lang praote gaf vaoder toe. Wat keek
de uisouster vreemd op ; en El derde en zus Kee oek. - Toe de koffie op was, wier der
erope: .. Volluk !" - Eldert zette gauw zijn kommegie neer ('t trool bekant van de taefel).
liep toe nae de deur en daer was den eer. In 't vooruis ekomme, zai den eer: .. Ik mot je
vaoder ebbe, mannegie! maor jou niet." Eldert ieuw zen eigen bedaard, gaf den eer de
f 1000 met den intrest, liet em een papieregie teikene en zai toe: .. Nou de deur uit en nooit
meer ier in uis, zekker is zegge."- Den eer keek raor op en wou nog wat teugezegge.
maor Eldert pakte-n-em zjuustement bij zijn kraag. en flop! de deur uit. - In 't achtcruis
1) Kar hond, karnhond.- 2)J óh, jongen.- 3) Vaders, moeders en mui es, mijn vader, mijne moeder, mijne moei in den vierden naamval. - 4) Wezen maggen, lett. wezen kunnen, dus: ferm. gezond. 5) Endepiele jonge eenden. - 6) PI a n tijd, geregeld, steevast.
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zatte ze te beve; ze oorde toch zukke leve en wiste niet, wat er beurde. Toe Eldert kwam,
zai Kee: "Wat was daer an 'tandje, jo?" Eldert lachtende en zai: "Ik et em den deur
uitegooid." - "Mis!" zai vaoder, "mis! as je alles wist, zou je 't niet~edaen ebbe." "Wees maor gerust, man!" zai Eldert, .. zijn geld et ik em terug egeve. Ik et er wellang
voor espaord, maor nou is 't in orde. Nou motte me marge is saome gaon kaike nae de
koeie en nae alles. En dan wed ik, dat je ,,' t Vergulde varreke" eelemel zei vergete." Vaoder ad toch zukke schik, dat ie 't niet op en kos, en 't krijte wassum naeder as 't lache.
Den andere marge stinge zijn gevurfde bloke al op de plaet te warme, den bruin wier
inespanne, en, nae dat alles goed bekeke was, reje vaoder en zeun weg. Achter de middag
kwamme ze terug en vaoder ad eerst wel zin weer weg te gaon, maor Eldert ieuw em zoo
an de praot, dat vaeder dien aevend weer thuis bleef. - Daer wier et Zundag. De klok
van negene ad al elooie, toe Eldert zai : .. Kom vaoder, nou gaon we is nae de kerk." - Kee
aolde gauw vaoders beste goed. V aoder kleedde nem an en daer gonge ze. De mensche
keke toch zoo vreemd, maor Eldert liep maor goed deur, en vaoder? die liep ter net bij as
een arreme zondaer en in de kerk dorst ie zijn oöge niet opslaon. De meester stong al in
't uisie op zijn bankie en leesden al. Daer kwam den dominé. Nae 't bidde en zingeleesden
die zijn teks: Lukas XV vers 7. Ik weet nou juustement zoo net de woorde niet meer, maor
't was over een zondaor, die zen aige bekeerende. Den dominé noemde de naom van Jan
van Maertes niet, maor 't schouw toch niet veul. Nae kerktijd gonge Jan en Eldert bij den
dominé een bakkie koffie drinke. Daer kwam de naepreek. Jan krijtende as een kijnd, en
van nou af ad tie 't vaste voorneme, nooit meer in de erreberge te komme.- Jan van
Maertes eb zijn woord eouwe. lederen dag werkt hij met Eldert as een jonge vent, en as
't zoo blijve mag, zei Janne weuning weer gauw de mooiste weze van den eelen dijk.
Schiedam.

W. Brouwer.

De volgende versjes zijn genomen uit .. Kriekende Kriekske" van B. van
Meurs in den Betuwsehen tongval. Wat de klanken hier misschien te wen~
schen overlaten, wordt door fijn~zoete diep~ ware locale stemming ruimschoots
vergoed. Zoo IS de Betuwenaar.
DE LESTE DAG
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Het dochterke sukkelde al weken
En kwiem van heur bedje niet af;
Haost was al de Meimaand verstreken
Die nög maor gen beterschap gaf.

Ze trok erst 'en helderwit jekske
Heur bleek, zwaklik dochterken aon,
En lei haor op 't vrienddik plekske
Waor bluuiende meizuuntjes staon.

Den lesten dag was 'et mooi weertje,
Zoo hemelsmooi as 'et maor kon:
"Och. moetje~lief. 'k wou nog 'en keertje
"Gaon zitten veur 't huus ien de zon!"

.. W ä lig de hier lieflik, mien vrouwke?
Nou hinde veul beter, nie waor?
Jao, Zundag dan springde weer touwke ...
Daor kommen ze al aon! ... kiek is daor !"

De moeder begos toen te schreien
Van vreugde, of er beterschap was;
En goeng gauw 'en beddeke spreien
Veur 't huus ien 'et fris gruune gras.

De buurmeiskes kommen gevlogen
En roepen: .. Hao! ze is weer gezond!"
En kieken haor lachend ien de oogen
En dansen urn haor ien 'et rond.
Nederbetuwsch.
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En ze aoien heur kinneke en koontje
En rnaaken heur krullekes op
En sieren 'et heufd met 'en kroontje:
.. Nou liekt ze 'en dood kiendje op~en~top!"
EEN GELIEKENIS.
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Dä woord van die lachende lippen.
Duut moeder ien 't harte zoo zeer;
Zij bukt ... heurt gen zuchtje meer glippen ...
Heur kind ligt op 't doodsbedje neer .
.~.

.~.

.~.

.~.

.~.

.~.

.~.

.~.

.~.

Een vaoder wandelt ien 'et veld;
Zien jungske, dà vier jaoren telt,
Löpt blij ien 't rond en op 'en draf,
Vangt viienders en plukt bluumkes af.

De vaoder vuulde dà gekerm
En nam 'et jungsken op den erm.
't Lei op zien schouwer 't heufdje neer
En vuulde niks gen muuiheid meer.

Dä hêt ie zoo 'en wiel gedaon,
Toen keek ie vaoder triestig a on
En hong hum muuizaom aon 'et lief
En kermde: .. Draog mien as~ te~ blief!"

Deur 't jungske worden wij beduud,
Deur 't wandien onze levenstied
Deur vaoder God. Meer zeg ik niet,
De rest haole ielk veur zich er u ut!

ONDER 'TAPPELEN SCHELLEN. .~.
De moeder zat applen te schellen.
Mien huushouwing, dacht ze, wordt groot;
Ik heb er genoeg met te stellen,
Al hêt ook mien man goed zien brood.
Zij zag ze urn de taofel daor zitten
Zes kienders __, 'en aorige trop !
Ze speulden heel zuut met de pitten,
Went ielk had zien appeltje al op,

Toen de oudste, het krullige Mientje,
Veur ielk nog 'en appeltje vroeg,
Gaf ze aanstonds weer 'n hallef dozientje,
.,Maor nou, zei ze, nou is 't genoeg!"
Zij had met die zes wä te stellen !
De zurg van' en moeder is groot ....

De dokter vuult 'et pulske slaon
En duut den vaoder stil verstaan
Dà 't met zien dochtertje is gedaan.
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Toen rustte ze 'en bietje van 't schellen
Lei efkes de hand ien den schoot.
En 't heufd kwien veurover gebogen,
En 't schiemerde haor veur 't gezicht__,
Toen viel 'et gordientje der oogen,
Zoo zwaor van den slaap. zachtjes dicht.
Zoo zat ze daor nog gen minuutje,
Of de ondeugden hadden 't gezien__,
Eén lei sst! den vinger op 't snuutje
En fluusterde de andren wat ien ...

Zij zag op hun wengskes 'en kleurtje,
Deur 't heldere lamplicht bestraald__,
Nee, dacht ze, gen één bellefleurtje
Dä daor ien de verte bij haolt.

'T IS MET HAOR GEDAON.
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En ielk dee de schoen van de vuutjes,
Liep langzaam en stil naor haor toe,
En vroeg dan heel zuutjes, heel zuutjes :
.. Zeg, mag 'k nog 'en appeltje, moe?"
As moeder dan slaopende knikte,
Alschoon ze niks heurde en niks zag,
Nam ielk dä veur jao op __, en pikte
Een appel __, en schoot ien den lach.
.~
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- .. W á hêt de dokter oe gezeid ?" .... Hie zei: ge bint' en zuute meid!""
De vaoder keert zich urn en schreit.

EEN AORIG MISVERSTAND.
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Het is één verrel jaor nog pas
Dá 't brul1oft van Geurt Harmzen was,
En nou al hêt ie raozend spiet:
Went - om wä rejen weet ie nietZien vrouw wordt kwaojer alle daogen
En duut hum niks as sarren, plaogen.
En of ie gek zich prakkeziert,
En wat ie ook met haor prebiert,
En of ie .. hè'!" zeit of .. wablief?"
Zij is 'en kruus. dä lillik wief!
Kom. dacht ie, 'k zal 'et toch is waogen
En gao Pastoor zien raad is vraogen.
.. Mins! (zei Pastoor) daor hedde 't nauw!
.. Ik zei oe: nêm haar nie as vrouw,
.. Ze deugt nie, gleuf me, beste vriend!
.. Ge sloegt mien raod toen ien den wiend,
.. Kiek, wilde oew lot nie meer beklaogen,
,.Dan mot ge oew kruus geduldig draogen."
•.Is 't anders nie? (zei weer de boer)
.. Al valt het nàg zoo zwaar, zoo zoer,
,.Ik zal 'et draogen! 'k verwed mien kop!"
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Hie gêft Pastoor de hand er op,
Geet weg en repetiert bij vlaogen :
Ik mot mien kruus geduldig draogen.
En krek dat ie zien huus ienkwam,
Daar spuugde zij weer vuur en vlam.
,.Hier!" zeit ie, en ie pakt 'et wief
Met stevige ermen urn 'et lief,
En nêmt zien kruus op. urn 't te draogen.
Gelukkig dä gen minsen 't zaogen!
Lang draagt ie haor de deel ien 't rond,
Zij raast dä 't schuum staeng op heur mond.
Erst toen heur kwaadheid was gedaan
Mocht ze op heur eigen beên weer staan.
W a keek ze onthutseld en verslaogen!
.. Geduldig (zei ie) mot 'k oe draogen."
Nog éns maor is ze kwaad gewêst;
Dä was toen ook veur 't allerlest;
Went net precies as de erste keer
Nam ie zien kruus en droeg 'et weer.
Sinds wierd zij beter alle daogen,
Hie had gen kruuske meer te draogen !

a". 1880.

B. van Meurs.

Voor het Utrechtsch dialect, dat na de behandeling der vorige niet zoo heel
veel belangrijks meer aanbiedt, volgen hier een paar gelijktijdige parallelteksten uit dezelfde stad, maar uit heel verschillenden socialen kring. Men lette
behalve op de klanken en zinswendingen, ook vooral op hetgeen de tweede
tekst uitlaat of toevoegt.
DE VERLOREN ZOON, naar

J. Winklers Dialecticon.
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Tongval der Utrechtsche burgers.

Tongval der laagste volksklasse te Utrecht.

11. D'r was' is' n maen, en die ad twee zeuns.
12. In de jungste zee teugen z'n voajer: voa~
jer! gimme m'n paert van de boel da' van
mijn hoort. In i dilde ze de boel.
13. In 'n poassi d'rna paekte dejungstezeun
alles bimmekoar in i trok veer 'nweg: in toe
broch i z'n boel d'r deur. waent i lifde as 'n
prins.

11. D'r was 'us 'n man, die had twée zuens.
12. De jongste zee: voader! gee' me m'n ur~
fenis. da' gaai ik de wije wrereld in. n voa~
der dee 't.
13. in ·n hortsi cl' r an snée 't jochi uet. Moar
al héel gou was al z'n lieve gelletsi noa de
maan. De grooste porsie hadde de mooie
messies 'm afgevokke, want cl' r gong die
reiduur noa toe.
14. Nou dee die z'n bes om iewers an 't werk
te komme moar i kon niewers terech omdat
i d'r zoo rottig uetzag.

14. Toen i de boel cl' r deur gelapt ad, kwaem
d'r 'n hongersnoat in 't laend, in i begon ge~
brek te lije.

z·
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15. In i ging hin, in i ging bij 'n burgermins,
in die stuurden 'mop z'n arf om de verrekes
te heuje.
16. In i wauw z'n buk vulle mit 'tvoejer van
de verrekes, moar niem'nt gaef 't 'm.
17. In toe kwaemd i toe z'n selvers in zee:
hoeveul knechs heet me voajer die volop
broad hebbe, en ik vergaai hier van onger.
18. Ik zei opstaan in noa m'n voajer goan in
teugen 'm zegge: voajer! ik heb gezundig
teugen den imme! in teuge jou.
19. In ik bin nie meer weerd da' 'k je jo bin;
nim me moar as knech an.
20. In i stong op in ging noa z'n voajer. In
toe die nog veer van 'm aef was, zag z'n
voajer 'm, in et spit 'm, in i liep in viel 'm
urn z'n haels in i kusten 'm.
21. In de zeun teugen 'm: voajer! ik heb ge~
zundig teugen den imme! in teuge jou, in ik
bin nie meer weerd da' 'k je zeun bin.
22. Moar de voajer zee teuge z'n knechs;
bring de beste kieere in trek ze 'man, in gif' m
'n ring an z'n haend, in schaene an z'n beene.
23. In bring 't gemiste kaellef in slacht 't, in
loate m'n itte en vroalik weze.
24. Waent me zeun was doad in i is livvend
geworde ; hi was verloare in i is werum ge~
vonde. In toe begonne ze vroalik te weze.
25. Moar z'n ouste zeun was op 't laend, in
toe die dich bij 't hus kwaem, toe haarden
i 't gezaeng in de daens.
26. In i riep een van de knechs in vroeg 'm
wat 'r te doen was.
27. In die zee 'm : je broer is gekomme, in je
voajer het 't vette kaellefi geslach, omdat i
'm gezond werum het.
28. Moar i wier d'r nijdig om, en i wauw nie
binne gaan. Daarurn ging z'n voajer na 'm
toe, in i het 'm d'r om gebid in gesmeekt.
29. Moar i zee teuge z'n voajer: hoar is! ik
heef je al zoo laeng gedient, in je heb nooit
niks op me te zegge gehaed, in je heb me
nooit is 'n bokki gegeve om mimme kaeme~
meraas pret te moake.
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15. Hij liep lans de hueze te schooie om 'n
snéetsi broad. Op 't lange les kwam die bij
iemand, die 'm noa 't land !ie choan om de
verkes te hueje.
16. Da fond i 'n erch lée werk.
17. In i doch in z'n aiges: wa' bin ik toe
gekomme?
18. Ik ze' moar weer noa m'n voader toe
choan.
19. In vroage oft i m'n as knech wil ge~
brueke, want nou lei ik toch erremoei.
20. Zoo gezèèd, zoo gedaan; moar toe z'n
voader 'm an zag komme liept i aiges noa 'm
toe in huelde van blijskap.

23. Hij had net 'n kallef vet gemes in da' mos
voort geslach warde in d'r wier 'n cbroot
fees gevierd.

25. Toe de ouste zuen na hues kwam, docht
i: wat zou d'r toch te doen weze dá ze zoo'n
pret hebbe,
26. in i vraagde 't an 'n knechi.
27. en di vertelde 'm 't héele geval.
28. Toe wierd i erch boos, want i was 'n
rechte léejas. Z'n voader gong noa 'm toe
in zee: joebil kom nou toch binne, want je
broer, die wech chewees is, is weer teruch
chekomme!
29. Moar i wou nie, in i zee: neen! ik eb
alty choed opgepas in je heb nog nooit 'n
geitsi voor me geslach ;

30. Moar nou die jonge gekommen is, diez'n
boeltje mit de hoere d'r deur gelap heet, nou
heb i veur hum 't vette kaellef geslach.
31. In de voajer zee: jonge! jij bint altijd bij
me, in al wat van mijn is, is 't jouën oak.
32. Dus mos i vroalik in tevreje weze; waent
je broer hier was doad in i is weer livvend
geworde ; hi was verloare in i is werum ge~
vonde.

30. moar voor hum, die al z'n leve nie cheduch het, in die al je geld bij de hoeren ge~
broch heit, voor zoo'n rotzak moak i zoo'n
stantsi.

13. h o r t s i, hortje, een poosje.
re id uur, voortdurend.
16. lee(d), min, slecht; leejas, slecht mensch.
30. st a n t si, standje.

Voor het West-V eluwsch dialect zijn wij nu eens bijzonder goed ingelicht
door het mooie boek van W. van Schothorst. Deze had toch een klaar besef
van de dialectwisselingen in elk dorp, en stelde dus vooral ook hiernaar een
nauwkeurig en degelijk onderzoek in. Het uitgebreide materiaal, slechts gedeeltelijk in zijn boek verwerkt, stelde hij mij allerbereidwilligst ter beschikking, en hielp mij nog met raad en daad bij de bewerking ervan. Zoo ben ik
dus - dank zij van Schothorst! - in staat, althans voor één dialectgebied, aan
mijn lezers een isoglossen~kaart aan te bieden.
Uit deze beperking voor één dialect, volgt echter aanstonds een groot ongerief. Want wat hier op deze kaart een afgesloten gebied of eiland lijkt, kan
inderdaad zeer goed slechts een schiereiland of uitlooper zijn van een veel
grooter gebied, waarop hetzelfde klankverschijnsel heerscht. Dit is b.v. zeker
het geval bij de lijnen van a : a of ao., î : î of ie, 2den pers.-uitgang -an, voorvoegsel verleden deelwoord e-, die zeker alle vier een kleiner of grooter gedeelte van het Saksisch taalgebied omvatten. En van verscheidene andere
lijnen, zoo b.v. int: ient kan men naar verschillende kanten hetzelfde verzekeren. Maar van de sk : sj-, ont : oent, wie : wueliej, zeker niet. Die vormen hier ongetwijfeld een eilandgebied. Ik meen daarom, dat dit wel degelijk de weg is om
het geographisch onderzoek onzer dialecten te ondernemen. Neemt men, gelijk b.v. te Winkel in zijn terecht gestaakten Taalatlas deed, aanstonds het
heele gebied, dan is het den bewerker voorloopig nog zoo goed als onmogelijk met deskundig verstand van zaken de isoglossen juist te trekken. Néén,
alle toekomstige dialectgrammatica's moeten van Schothorst' voorbeeld volgen, en hun onderzoek met een isoglossenkaart besluiten. Dan kan later een
nauwkeurige combinatie volgen, en dat er deze dan heel anders uit zal zien
dan de taalkaarten van te Winkel, daarvan kan iedereen zich overtuigen door
een vergelijking der lijn a: a of ao op de volgende bladzijde met de gekleurde
vakken op de eerste kaart van den Taalatlas.
Overigens verwijs ik voor een juistere formuleering, en een nauwkeuriger
onderscheiding der verschillende gevallen, die zonder in te gaan op oudere
taalgeschiedenis hier moeilijk te geven zijn, naar de dialectgrammatica van
Isoglossenkaart
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VANHET

CD SCHaap: 5Ja a p.
® drAgen.grAven,hAOn; hAAk. SJAAp. gAOn .
Q) je lees.T , je lezEN
®huls , hoEs. drwf , drd'f
@ hOnd , h OEn d .
®miJn, m În ,GIMve n: bi/Even

(J)k!nd:kÎnd .

® schan.OE : sjaonT; bo.O[boo/.
@ hAnd :hAAnd .
@)wiJ, wiE •f wt!ELIEJ.

®

CEhoord:Eh eurd.

rfj,heuveller retn

fré'6eek.

van Schothorst zelf. De volgorde en de dikte der lijnen bedoelen een waarde~
bepaling van het voornamere naar de meening van v. Schothorst, die zoowel
het centrale dialect van Barneveld als het periphere van Lunteren door jaren~
lange ervaring kent. Men ziet. de algemeene beschouwingen, die ik hierboven
aan de Roemeensche isoglossenkaart heb ontleend, gelden alle ook voor dit
dialect, met dit ééne verschil. dat hier de lijnen nóg onregelmatiger door el~
kander loopen. Dit is een gevolg van twee factoren; 1°. zijn de Roemeensche
dialecten betrekkelijk jong. Het Roemeensch is toch als afzonderlijke taal ont~
staan op een gebied tusschen Bosnië en Montenegro, en vandaar zijn de
Roemeniërs pas in het midden der Middeleeuwen, den Donau overgetrokken.
De Franken daarentegen zijn bijna zeker reeds ca. 300AOO na Christus de
Veluwe binnengerukt. 2°. Is de nivelleerende invloed van de algemeene lands~
taal op het V eluwsch reeds veel verder gevorderd dan in Roemenië. Maar
desniettegenstaande zien wij ook hier duidelijk: een middenvak zonder strepen.
Daaromheen een tamelijk volle streng. Dan weer een ietwat leeg er gebied.
En ten slotte weer een vollere randserie.
Hier volgen nu eerst een tekst uit het centrum, daarna van een kruispunt in
den tusschenrand, en eindelijk een uit de peripherie.
DE GELÎKENIS VAN DE VERLORE ZOEN. Lucas XV : 11 en veeder (sic) .

..... .....

Dialect van Barneveld 1).

Dialect van Udclel naar Joh. Winklers Dialecticon.

11. En hie zei: 'n zeker mins had twee zoens.

11. Ter wàs ne kieër ne man, in ai oa twieë
zeuns.
12. In de jongste van de twieë zèë tege zai
voadere : voadere ! gee' mai mai poart van
't goed da' mai toekomt; in ai dieëldege 't
ûlder aait.
13. leënige doage naardien, moaktege de
jongste êm grieëd om te vertrêkke. Ai gijnk
noar e vrên land, doar ai al zai goed vermuestege mee kwaste.
14. Oas 't ne alemaal öp wàs, kwàmt er ne
grueten ongersnued în da'land, in ai begoost
aaremoe te laie.
15. Tons gijnkt ai êm verure an nen boer
van da' land, in den dieë zond êm noar zai

12. En de jongste van de bei zei tege z'n
vader: ,.Vader, gee mîn et dei! vant choed
dat mîn toekomt." En hie verdeilden et choed
oender huelie.
13. En nie feul dagen deran, toe de jongsten
alles bie mekaor ezocht had, issie weg ereisd
in 'n veer laand, en daor hettie alles ter deur
ebrocht, deur areg rikkelek te leven.
14. En, toewie dat alles opemaakthad, kwam
der 'n groote hoengersnood in dat laand, en
hie beg os gebrek te liejen;
15. En hie ging eweg en hie verhuurde z'n
eigen bie een van de burgers van dat laand,

I) De spelling is zoo dicht mogelijk gehouden bij die van de Neder!. schrijftaal, zoodat b.v. laant (= land)
gespeld wordt met eend, goet (=goed) eveneens, enz. Alleen de beginmedeklinkers zijn phonetisch voorgesteld.
Vormen als 'm, z'n enz. worden uitgesproken als <Jm, Z<Jn; et (=het) als <Jt, eheeten (= geheeten) als
<J he e ta n, enz. De ie= Ned. ie van piet. De î klinkt tusschen i van pit en ie van piet, en wordt gesproken
met den tongstand van i I pit) maar met iets wijdere kaakopening. De ue klinkt tusschen u van put en u van
dur c n en wordt gesproken met tongspanning en kaakstand van e in gek, en lippenstand van oe van boek.
è is de klank van 't Fransche père. Na alle z.g. lange klinkers late men een vrij lange glide hooren.
W. v. Schothorst. De spelling van den Uddclschen tekst geeft geen moeite.
Noordwest-Veluwsch 1913-1870.
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en die stuurden 'mop s'n laand um de vare~
kes te beujen :
16. en hie wou greig s'n buuk fullen middet
foer. datte varekes vratten, en gien mins gav~
vet 'm.
17. En toe die tot s'n eigenekommen was,
zeidie: .. Hoeveul knechs fan m'n vader hen
brood sat. en îk fergao van den hoenger.
18. 'k sal opstaan en nao m'n vader gaon,
en 'k sal tegen 'm zègen : .. Vader. ik hè zund
edaon tegen den hemel en tegen joe.
19. En 'k bin nierneer weerd um je zoen
eheeten te wurren: neem mîn mer azzeen van
je knechs an."
20. En toe sting ie op, en ging naor z'n vader.
En toe die nog 'n eind fan 'mof was, zag s'n
vader 'm, en die kroeg inz'nhartmeejeliejen
middem : en hie liep op 'm of en viel 'm um
den hals en hie kusten 'm.
21. En de zoen zei tegen 'm : V ader. ik hè
zund edaon tegen den hemel en tege joe, en
ik bin nierneer weerd um je zoen eheeten te
wurren.
22. Mer z'n vader zei tege z'n knechs:
.. Breng de beste kleer hier en trek se hum
an, en doe 'm 'n ring an de vinger en sjoen
an de voeten.
23. En breng et gemeste kallef en slacht et,
en laove gaon eten en sjik hen:
24. Went hier m'n zoen was dood en hie is
weer levend ewurren, en hie was verloren
en hie is weer evoenden." En ze beg oste sjik
te kriegen.
25. En z'n ouwste zoen was intfelden toe
die op hu es an kwam, en dicht bie hues kwam,
beurden ie ze zingen en daansen.
26. En toe die een van de knechts bie 'm
eraepen had vroechie wat of tat te bedujen
had.
27. En die knecht sei tegen 'm: .. Je breur is
weer ekommen, en je vader heddet gemeste
kallef eslacht, urndat ie 'm gezoend weer
ekregen het.
28. Mer hie wier vinnig en wou niet in huus
gaon. Daorum ging z'n vader nao bueten en

108

Barneveldsch, Uddelsch.

land om de vîrkes te wachte.
16. Ai zoe zue gîrre doar zainen baaik ge~
vûld ên mee den afval dien de vîrkes oate,
moar ai en kreeg êm nög nie.
17. Toes kwam ai töt zai zêlve in ai zèë: t'r
zain zue veel knêchte în mai voaders aais,
dien brued ên în overvloed, in 'k vergoa 'k
îk ier van ongere.
18. 'K zal öpstoan in bai mai voader goan,
in 'k zal êm zêgge : voadere ! 'k ee mîsdoan
tege den emele in tegen e !
19. 'K en bên nie wîrdig nög uwwe zeune
genoemd te worde : moar neem mai oas de
loaste van e knechten an.
20. Tan stond de sûkkelîrre öp en vertrok.
Oas zai voadere êm ne van vêrre zag ankome, kreeg ai medelaie mee êm : ai liep êm
tege, viel êm in de oarems en kûsteg' êm.
21. Tan zèë de zeune: voadere! 'k ee mis~
doan tege den emele in tegen e : 'k en bên
nie mieër wîrdig uwwe zeune genoemd te
wordel
22. Toes köst de voadere nie mieër spreke .
Oas ai ne bai zai zelve gekome was, riep ai
ieëne van zain knechte in ai gebiedeg' êm 't
bêste dijnge 't oale om êm ante doen, êm e
poar schaene te geve, in ne rijnk öp zaine
vijnger te steke.
23. Oalt ne uek 't beste kalf in doed~et dued~
me wille en fieëste oprechte,
24. omda' maine zeune, die due was, verrezen
es: omdat ai verlore was, in were gevonden
es. Oas ne ales grieëd was, gijnge ze an toafele.
25. Ondertûsge kwam den êwste zeune van
öp 't land; in oas ai omtrént den aaize kwam,
uerdeg' ai 't lawait in de speelman.
26. Ai urktege nen uegenblik an de deure en
riep tons iëene van de knechte om te weten
wat er te doen was.
27. De knecht zei êm : e braere es were ge~
kome in e voadere ee 't vêtste kalf doen
slaan, omdat ai gezond es t' aais gekome.
28. Oas ne den êwste zeune dad uerdege.
wierd ai kwaad in ai en wildege nie binne-

goan.Tan kwäm de voadere in begoost zaine
zeune schuene te spreke.
29. Mer hie zei tege z'n vader: .. Zie noe es· 29. Moar den dezen antwoordege: 'k ê e äl
an, ik hejje noew al zooveul jaor ediend en zue vele joare gediend in 'k en ê nög van
nooit je geboojen overtreejen, en je hen mîn gieël mai leve e gebod nie te baaite gegaan,
nog nooit 'n bokjen eg even urn mit m'n vrin~ in nögtans en ê 'k nög nuent e bökske öf en
gèëte gekrege, öm main vriende mee te trak~
den sjik te hen ;
teere.
30. Mer noe m'n breur tues ekommen is, die 30. In ne da' den deugniet van main braere
je goed mit hoeren deur ebrocht het, noe were kömt, die alles öp g'eten ee, wät ai oa,
hejje vur hum et gemeste kallef eslacht."
mee slêcht vrêvvolk, dan sloade 't vêtste kalf.
31. En hie zei tegen 'm: .,Kind, jie bin altîd 31. Toens zei de voadere: moar, maine jon~
bie m'n, en al et mînen is fan joe:
gene ! ge zait ömmerst altaid bai mai, in äl
't maine es 't uwwe, zulde!
32. En ve mosten vroolek en blie wezen ; 32. Moar me moeste leute moake, omdat e
went je breur was dood en hie is weer levend broere, die due wäs, verrezen es ; omdat ai
ewurren, en hie was verloren en is weer verlore wäs in were gevonden es.
evoenden. a" 1913.
w. van Schothorst. a" 1870.
A. Aarsen.
neuiden 'm urn derin te kommen.

DE ÖSKESKERMIS in den tongval der Hooge~Veluwe, (Elspeet, Nunspeet). Uit den
Geldersehen Volksalmanak van het jaar 1836. .~. .~. :~: .~. :~: .~. .~. :~: .~.
"leder land hef zien ägen gebruken," zai Koelis de biejeman, daor i ens op en darp in
Holland, waor i en kläne ärfenis van en' olde meuje haolen most, mit en gezelschop ge~
nuuglik bi den haerd zot en eur oaver de vremde gebruken hörde spräken, die daor 's jaor~
liks wierden geüfend .- ~eder land hef zien ägen gebruken, zoo oak stoat 'et 'eschaopen in
Gelderland, waor ik van daon bin . .-.,Van waffre 1) versebiedene gedaante zi oak zien
meugen, en schoons ennige veule jaoren dieper in de grieze oldhed eur begin zuken motten
as anderen, dit duut nix af. naor 'k mein, om in alle te zaomen 't zelfde oagmark t' oot~
dekken, dat zi veurhebben, schoons zi daartoe ni rechtevoort 2) meugen zien in 'ezet, nämlik
om op zäkeren tied de naoburs en vrinden bi mekaar te brengen, en zoo te maoken, dat de
goeje kennisse en vrindschop bestaan blift en verstärkt wordt . .- Aeven zoo is 't oak bi
ons mit de öskeskermis. 'k Zal oe zeggen, wat da' veur en gebruuk is, en hoe 't daor al
zoo bi toegaat . .- .,In eenige steeën en op de darpen veural. höldt min öskeskermis as
November, de slachtmaand in 't land kumt, 't is dan kermis in dat huus, waoren os of koei
is 'eslacht. Dan drinkt min daor erst koffie mit beschuut en daornao brandewien met raozie~
oen en suker, en en stukske zute koek daartoe. Bi andere goeje minschen, die nie zoo diep
in de beurse kunnen tasten om en öske, koei of möltje te koapen, gaot min toch ook wel
kermis hou' en, al hebben zi maor en verksken 'eslacht, en de pret is daor duk nie minder.
al schinkt min daor oak maor en gleske klaore jannever. As 't maor uut en goed hart kumt.
denkt de Geldersman, dan zait 'et er nie aon . .- Niemens uut de naoburs, kennissen en
vrinden verzuumt de gelägenhed om bi dit fäst te zien. Min waert urn 3), wa' min kan, om
bitieds 'et huuswerk te rechtvaerdigen 4). Mennig een, die wäken lank pruustte 5) oaver
tandpien of liefzeerte, schient nix te dären, as hi in dissen tied van 't jaor, al is 't ook nog
zo'n stor 6) wärken, deur dun en dik mot rondkleistereo 7), om naor de öskeskermis te
gaon . .- .. De vrouwkens hebben dan nie minder schik as de mans. Mennig vrouwke, daor
1) Waffre, wat voor.- 2)Rechtevoort, juist.-- 3) Urn, zich. -4) Rechtvaerdigen, afdoen.5) P ru u st te, klaagde.- 6) S tor, moeilijk. -7) Rondklei s teren, met moeite omstappen.
Hoogveluwsch a 0 1836.
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min 't anders nie aon zeggen zoe, en die op eur ägen haerd nix kebbelig vält, maor altieds
effen naerstig veur eur hin ziet, as of zi stik alleen de wiesbed in pacht had, wit eur dan
zoo heftig zinnig veur te doen, en zonder verlaat, eur mundje te ruren, da' ze en munnik
u ut' e kap, en ruter uut 't zaol zoe praoten. 't Blieft dan nie ennig bi de vraog: .. Hoe gaot et
thuus, zien ze allen nog wierig?" Nemaor, zi wäten dan mekaar zoo grappig op te viezelen,
da' min er zich oaver bedoen mot. - ,.As dissen zoo te gank zien, doen oak de mans 'et
euren 1). Zi motten vet priezen, liek zi zeggen. Daor staot dan en lange schriefplank schrap.
't Veulvuldig gebruuk hef urn glad' ernaokt en zien naotuurlike ägenschop doen verliezen.
Ieder gift noe ziene meining op, hoe zwaor 't öske of de koei, 't moltje of 't keujke wel
wägen zal en hoeveul 't vet. Naor de rie af wordt dan de naom van den vetpriezer op 'e
schriefplank aon'eteikend mit de zwaarte van 't wicht, dat 'i meint. Zoo gaot et dan stuk
veur stuk, bis 't aon den lesten man kumt. Dan räkent min (op de darpen duut et veultieds
de meister, as vaerdig in 't cieferen), alle op'egeven taxaozies te zaomen en da' wordt dan
't deiltal. Daornao worden de vetpriezers 'eteld eneuraantal rnaokt dan den deiler uut.
Wat noe de uutkomst oplävert, vergeliekt min dan mit ieder der taxaozies, die op 'e schriefplank staan. Die dan 't best hef laoten schrieven en 't naost aonkumt, is keunink bi de pret.
Maor noe is 't spul nog nie geëndigd: nemaor, noe wordt er erst recht 'egekt en 'elachen
onder mekaör. Ennige vetpriezers hebben te plomp veul,- ennige geweldig min 'eraojen.
Dan worden zi deur de oaverigen vinnig u ut' esliept 2), da' zi zoo biester wänig beestenverstand tönen te bezitten. - Die te wänig ponden 'ezaid hebben, doe de schriever eur
vrieg, worden er mit verlägen, want zi daîen 'tuut onneuzelhed, en zi worden stik in de
biesterbaone 'ebrocht 3), schoons zi nix kwaods in 't zin en nievers part of deil aon hebben. - Dissen, die zoo plomp veul vleisch en vet hebben laoten schrieven, worden deur
't 'elach en 't 'esnaoter gin klän männekes 'emaokt; nemaor, daor zien 't de rechten nie toe.
Zi gaoven eur muite om 't mist te zeggen, en zi daîen 'tuut gin haot of nied, maor 't was
klaor om de luuij en duukske veur d' oagen te beinden, dan zoe eur nog en stukske koek
meer 'epraezentierd en eur gleske nog vaoker vol 'etapt worden, De miste minschen, räkenen zi, hebben toch gaerne en priesken, en vergäten. da' zi 't duk nog köstleker as gold
motten betaolen.- ,.Van 's märgens vrog bis aon den middag gaot 'et zoo mit buurten en
en praoten en priezen en gekken deur. Liek 'et vaok op kermissen gaot, zoo beurt 'et oak
welensop d' öskeskermis, dat de maotigheid nie deur ieder in 'toog wordt 'eholden, en as
men op ennen vetpriezer mit 'e vinger wiest en van um tuugt : ,.Hie is op d' öskeskermis
'ewest !" dan is 't net lieke veul ezaid as: ,.Hie was zoo dronkend, dat 'i oaver den weg
hin tölde."- ,,'s Aovens bi de lampe of 's anderen daogs 's märgens vugen de kermisgasten eur 4) nog ens in 't slachthuus. Dan staon zi opmärkend bi de schaal. De slachter
wägt dan 't vet en 't vleisch. Dan wiezen de stukken gaouw u ut, wie keunink is in 't raojen :
zien naom wordt vaerdig, voluut mit de zwaarte van' t 'eslacht, tegen en kruushold, beint 5)
of balk mit kriet 'eschreven, die daor op staon blieft, en as 'i bi 't huusschumen G) wordt
'espaord, wiest 'i nog in den naasten slagttied naor de pret van 't veurgangen jaor.,.Noe lopt 'et op en schäien. Deurgaons bekruupt dan de aonwäzigen de lust om mekaör
erst nog ens te wägen. Dan hiet 'et vaststaan veur dunnen en dikken. 't Is een klucht om
te heuren, waffre rädenen hierveur al worden bi 'ebrocht. - 'k Heurde ens ievers, hoe
Giel, de slachter, den schalt pierde 7), Giel was zoo'n verwierde. De schalt was en zwaarlievige vent mit en geweldig groaten buuk, maor en naor klän verstand: ävenwel 't was
en doadgoeje minsch, maor en kerlje, daor nix gin troef 8) in zat. Giel dräide 't net zoolank
1) Euren, (hare), hunne.- 2) U ut' e sliept, spottend uitgelachen.- 3) In de bies ter bao ne 'e broc h t,
van denweg gebracht, in 'tootje genomen.- 4)Eur, zich.- 5) Beint, bint.- 6) Huusschumen,.
schoonmaak. -7) Pierde, fopte.- 8) Troef, veerkracht.

11 0

Uddelsch a 0 1836.

en zoo maai, da' zi urn op 'e schaal krägen, en in den tied, dat 'n hen 'en koarn 1) opnimt,
had Giel 't wicht bi de hand, Hie blief al aon 't bizetten van 't gewicht. De oaverigen he~
gosten al te lachen om 't bedesd gezicht van Giel. Endelik kwam cl' ävenaor in 't huuske.
De schalt woeg schraaltjes .... twee honderd zeuventig pond, old gewicht! .. Noe kan 'k
oe zeggen," zai Giel. även as of 'turn wonderde, ,.da' 'kal mennig verken op 'e schaal
heb 'ehad, da' zoo zwaar nie en woeg !"-De schalt wierd beduusd 2) om de geestigbed
van Giel. De oaverigen kosten 't nie harden, - pruustten 't uut van lachen, - mochten
daardeur bekans de vrinden gin gezond en smaokelik gebruuk van 't 'eslacht toewunschen
en gingen zoo ieders euren weg.- .. Noe is de praat wir aon öllie," zai Knelis, ,.ik hef 't
miene 'edaon."
S.

Een eigenaardigheid die vele dezer dialecten gemeen hebben, maar die wij
toch vooral in het Zeeuwsch kunnen constateeren, is deze dat, gelijk Engel~
schen en Denen, ook de Zeeuwen in den guren wind de keel met de tong min
of meer afsluiten. De articulatie van tong en lippen is dan ook tamelijk slap.
De kou in den mond vreezen zij niet. Daarom is bij vele vokalen de kaakstand
bijzonder wijd, wat aan de vocalen een eigenaardig dof timbre geeft. Hier~
door is ook wel het spoorloos wegvallen der intervocalische d en van r voor
s te verklaren. De lippen worden dan ook niet sterk gerond of gestulpt,
daarom gaat de ie hier zoo licht in de uu over, en omgekeerd. Opmerkelijk is
vooral het achter~naar~beneden halen der tong. Kenmerkend voor de articu~
latieder bewoners van Westelijk Noord~Beveland is dientengevolge de ver~
vanging der gutturale explosiva na een korte vocaal met gespannen articulatie
door een explosie in de glottis - {lekker: Ie7ëlr, bakker: bcx0 7ëlr, likken: II7ël.
Deze eigenaardigheid is de meest typische uiting der gutturale tendenz in het
Noord~Bevelandsch, 't is niets dan de uiterste consequentie der neiging om
de articulatieplaats naar achteren te verschuiven. Zie Verschuur.
DE JONGE VISTERSVROUWE, door Aart Admiraal in den Tongval van Goeree.

D

Daer kwam d'r'n vistertje al van de zeë;
Hi stierde z'n schipje en hi zat in 'n wipje
Op de reê.

D

't Zuudwestertje stond 'n zoö pas 3) op z'n hoöd,
Z'n buis zag zoö reine in hi was niet te kleine
Of te groot.
Noe lei 'n 4) z'n schuutje an de kaoie vast;
In zei Jan z'n knechtje, ziet, dat j'r op past.

D

Toen nam 'n uut 'n groöten bak vis,
Vuuf sneëzen ó) geliek. in hi zong toen 's fris:

I) Koa r n, graankorrel. twintigtallen.

D

2) Beduusd, beteuterd. -- 3) Pas, netjes, knap.- 4) 'N, hij.- 5) Sne ëzen,

Zeeuwsch.
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Bot, bot, wie mot' r sprienglevenden bot .In haap meisien wieren op 't vistertje zot.

0

Op 't leste had 't vistertje niks meër te kaap,
Mar zestalven had 'n 'n heëlen haap.
Op de kaoie had 'n 'n meisje gezië:
Toe, meid, zeit 'n, vaer meê, don maek je m'n blië.
In toe zei dat meisje: joe, hartedief,
Joe, vistertje, haauw ik aak hartelik lief.
Toen keek 'n ze mit z'n brune agen an,
In flusjes waere ze vrouw' in man.
Knap vistertje gieng mit 'n knap wuufje leve:
Ze binne zoo blië nae zeë toe gedreve.
Op de zeë in 'n sturm is z'in 't touwe gerocht,
Zu viel over boord. Hie heit ze gezocht.
Nog hoör j' n daer bezig mit janken in fluustren,
As je 's nachts onder waeter maer goed weet te luustren.

0

0

DE GELIKENISSE VAN DE VERLOREN ZEUNE. naar J. Winklers Dialecticon.
'tongval van Noord-Beveland.

11. Dir was is 'n man, die twèë zeuns ad.
12. En den jongsten van ulder zei tegen z'n
vader: Vader! geef miin m'n pasje van 't
goed,dat m'n toekomt.En i verdèëlde'tgoed.
13. En nie lange nre dien as de jongste zeune
alles bi mekare epakt ad, is i op etrokke nrerer
'n var land, en. dir eit 'n al z'n goed deur
ebrocht en i leefde baldadig.
14. En as 'n alles op emrerekt ad, kwam d'r
in dat land 'n grööte ongersnööd en i he~
guste öök gebrek te liën.
15. En i giing èëne en giing vrrege om knecht
te worren bi 'n boer van dat land, en die
stierden 'm nir z'n land om de verkens te
wachten.
16. En i wou z'n buuk volle mit verkenseten,
mrer gin mens gaf 't im.
17. En as 'n tot nrediinken ekomme was, zei
'n bi z'n eige: oeveel errebeiers van m'n va~
der re' d'r brööd en ik verg re van den onger.
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11. Er was rergens iemand die twee zeu~
nen oa.
12. En de joengste van ulder zei to' zen
voader: voader! geef men 't mine da' men
toekomt. En zen voader deeld' ulder uut wa'
ze noodig aan, om te kunne leven.
13. En ni eel veul tiid daarna, as de joengste
zeune zen kiste gepakt oa, gong i noa en
vrremd land, en doar bracht i zen goed deur;
i vertrerde zwichtig veul.
14. En toen i bots alles vertrerd oa, kwam
er nog een groot oengersnood bi in diestreke,
en i begast freet veul reremoe te liën.
15. En i gong eene en presenteerden em an
en boer van die eigene streke, die em noa
zen schure zon om de prerde, beesten en
vrerkens op te passen en te voeren.
16. En i zou graag zen buuk gevuld ren me'
den draf, die de vrerkens vroaten, moar nie~
mand gaf z' em.
17. Toen gong i an 't noadiinken en i zei in
z'n eigen: oe veul rerbeiers van men voader
ren overvloed van brood en ik krimpeer van
den oenger!

18. 'K za opstce en nce m'n vader toe gce en
'k zal tegen z'n zegge: Vader! 'k ce' kwceced
edce tegen den emel en tegen joe.

19. En ik bin nie mir wcecerd om je zeune te
wezen, mcecek me mir net as èëne van j' n
errebeiers.
20. En i stiing op en i giing nir z'n vader.
En as i d'r nog varre van cicene was, zag z'n
vader 'm en i kreeg mit 'm te doen en i liep
nce z'n toe, i vloog 'm om z'n ales en i kos~
te 'm.
21. En de zeune zei tegen z'n vader: Vader!
ik ce kwceced edce tegen den emel en tegen
joe en ik bin nie mir wcecerd om je zeune te
wezen.
22. Mcecer de vader zei tegen z'n jongers:
cecelt ier 't beste pak goed en lcecet 'n dat
andoe, en geeft 'n 'n riink an z'n viinger en
schoenen an z'n voeten.
23. En briingt 't vette kaolf en doe 't dood,
dan zul ·~me ete en plezier ce'.
24. Want i m'n zeune was dood en i is weer
levendig eworre; i was verlore en i is vrom
evonde. En ze beguste plezier 't cen.
25. En z'n ouste zeune was in 't veld en as
die vrom kwam en kort bi uus kwam, oorde
i 't ziingen en 't dansen.
26, En i riep èën van de jongers bi 'm en i
vroeg wat 'r omme giing.
27. En die zei tegen z'n: je broer is vrom
ekomme en je vader eit 't vette kaolf dood
edce u ut blischap dat i 'm weer gezond tuus
ekregen eit.
28. Meer i wier ongevoelig en i wou nie in
uus komme. Toe giing z'n vader nir z'n toe
en i soebatte d'r om.
29. Mcer i zei tegen z'n vader: kiik, vader!
'k ce noe al zooveel jcecer voor j' ewerkt en
'k ce' altiid edce dat je m'n belast eit, en j'ei
me nooit 'is niks egeve, zeis gin bok voor m'n
dood edce, om ook 'is mit' m'n kammeraas
plezier 't cen.
30. Mcecer noe die jongen t'uus ekommen
is, die je goed mit oeren verkwanseld eit,
noe ei je voor ziin 't vette kaolf dood edce.
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18. 'K zal opstoane en noa m'n voader goane
en 'k za' 'm zegge: voader! 'k cen zukke
zonde gedoan tegen onzen lieven eer en
nimedal goed me' joe g'andeld.
19. 'K ben ni meer w.:erd je zeune t' eeten;
loa men jen cerbeier zine.
20. En i stiing op en gong noa zen voader;
en toen i nog vcere af was, zag zen voader
em al en i oa biister veul kompassi met em.
en i liep noa em toe en zei: wellek om, men
joeogen!
21. En zen zeune zei rot em: voader! 'k cen
zukke zonde gedoan tegen onzen lieven eer
en nimedal goed me' joe g'andeld en 'k ben
ni meer wcerd je zeune 't eeten.
22. En zen voader zei to' de joengers: brengt
em den nieuwen laukrok en doet em goue
knoppen an z'n cemsbiezen en zuivere broek~
stikken an, en schoene me' gispen.
23. En wuider zulle koeke loaten bakken en
plesier cen.
24. Want men zeune was voor ons zoo goed
as dood en i is bi ons v' rom gekommen, goed
en wel; ja, i was gratis en al verloren en i is
gevonden. En ze woaren al te moa! blië.
25. Den oudsten van de zeuns was in 't land
en toen i dichter bi uus kwam, oorden i ziin~
gen en spriingen.
26. En i weeuwden tot een van de joengers
en i riep : wat ei da' te beteikenen?
27. En die zei em: je broer is v'rom gekom~
men en da ben koeken gebakken, omdat i
gezond van certen van vcere v' rom is.
28. Moar in de foare van blië, wier i nidig
en boos en wou ni seffens binnen kommen.
Toen gong z'n voader noa buten en i vroeg
et em eigens.
29. En i zei an zen voader: kiik, zeiivoader!
d' 's noe miin meening: 'k ben al zoo lange
in je dienst en 'k cen altiid men best gedoan
en j'ei nies bezooders voor 'm overg'ad om
plesier t' cen me' cl' and' re joengers.
30. En noe joe zeune, die al zen geld en goed
verdistereleweerd en vertureluurd eit me' de
mooie jiffers, v' rom gekommen is, ei je moar
seffens voor em koeken loaten bakken.
Noord-Bevelandsch, Akselsch a 0 1870.
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31. En i zei tegen 'm: kind! je bintommes
altiid bi m'n en al wat 'k re', dat is 't joeë.
32. Dir~om mos je öök blië weze, want je
broer was dööd en i is weer levendig eworre,
en i was verlore en i is vrom evonde.

31. En zen voader zei tot em: bel, men joen~
gen! je bent alle tiën bi men, en al 't mine
is 't joeë.
32. Moar noe moeten wuider blië ziin en
plesier ren, want je broer was zoo goed as
dood voor ons en i is bi ons v' rom gekom~
men goed en wel, en i was gratis en al ver~
!oren en i is gevonden.

ROOSJE. Walcherensch uit Leopold: Van
de Schelde tot de W eichsel. :~: :~: :~:

ROOSJE. Land~Zeeuwsch, uit het Jaar~
boekje Zeeland, 1853. :~: .~. .~. .~.

D'r was in Zeeland es 'n man:
I äo 'n äordig kind,
'n Meisje dat van iedereen
Om 't zeerste wier bemind.

Er was in Zeeland is en man :
En ad en aerdig kind.
En meisje, dat van ielikeen
Om 't zeerste wier bemind.

De man, zo as m'n diinke kan,
Was groos op zokke 'n schat:
Tomeer- daer i z'n lieve vrouw
Daerbi verloren ad.

De man, geliik men diinken kan,
Was groos op zuk en schat
Te meer, daer en zen lieve vrouw
Erbi verleuren ad.

Wat nam i Roosje minnigmael,
Al zuchtend in z'n erm,
En kuste mit 'n traen in 't öag
Eur rooje kaekjes werm !

Wat nam en Roosje minnigmael
Al zuchtende in zen erm,
In koste, mit en traenend eûg,
Eur rooye kaekjes werm !

Dan zei die weeke, goeje man :
.. Je eit geen moeder meer ?" .,Ja wel!" zei dan et zoete kind,
.,Bi Onzen Lieven 'Eer l

Dan zei die teêre, goeye man :
.. ren eit geen moeder meer ...
.,Jae wel", zei dan et zoete kind,
.,Bi Onzen Lieven Eer .

Dat eit ji ommers zelf êzeid?
Maer waerom giing zi 'een?
Zi äo miin nie zo lief as ji,
Wan zi liet ons alleen!"

Dat ei je zelf me wel ezeid.
Maer, waerom giing ze al eên?
Kiik ! ze ad me nie zoo lief as ji :
Ze liet ons maer alleen."

De väoder sprak geen iinkel woord,
Maer kuste 't kleine wicht:
En onder 't kussen, dekte 'n ströam
Van traênen z'n gezicht.

De vaeder sprak geen hienkel weurd
Maer koste 't kleine wicht,
In onder 't kassen dekte en streûm
Van traenen zen gezigt.

Dit meisje wier wel schilik groot,
Zi was de roem der stad:
Geen väoder die eur, vor zien zeun,
Ni reeds êkozen ad !

Dat meisje wier wel schielik groot,
De roem van eel de stad :
Geen vaeder, die eur veur zen zeun
Niet al gekozen ad.

Wa' was dat lieve meisje mooi,
Wat äo~ze 'n net postuur.
Wa' was zi äordig en beleefd,
Zo deugdzaam, zo vol vier !

Wat was dat lieve meisje scheûn !
Wat ad ze en nette leest !
Wat was ze ook aerdig in beleéfd,
Zoo deugdzaem, zoo vol geest !

114

Walcherensch-Landzeeuwseh

Zoo vrindlik as de schooone maen
As ze opkomt uut de zee
En op de blanke dun en schiint ;
Zo vrindlik was ze meê.

Zoo vrindlik as de scheûne maen,
Al ze opkomt uut de zee,
In op de blanke dunen schiint,
Zoo vrindlik was ze méê.

Eur lieflikke öagen wäeren bruun,
Nie vierig - kwiinend, zacht;
Eur lachje was as 't morgenrood
Dat an de kibben lacht.

Eur lieflikke êugen waeren bruun ;
Niet vierig; kwinend, zacht.
Eur lachje was as 't morgen reûd,
Dat an de kimmen lacht.

En as zi mit de Zeeuwsche jeugd
Een luchje schepte an 't strang,
Dan las ze, op eiken tred eur naem
Geschreven in et zand !

Wanneer ze mit de Zeeuwse jeugd,
En luchtje schepte an strand,
Dan las ze, op ielken tred, eur naem,
Geschréven in et zand.

Geen joengeliing, die ni veur aer
Mit eerbied was bezield;
Eur ·ni vor de äolerschoonste blom
Der Zeeuwsche meisjes ield.

Geen joengeliing, die niet veur eur
Met eerbied was bezield,
Eur niet veur de allerscheûnste blom
Der Zeeuwse meisjes ield.

D'r leeft in Zeeland in het strang
Een kleine ronde visch,
Die vor der Zeeuwen kiesehen smaek
Een lekker voedsel is.

Daer léeft, in Zeeland, in et strand,
En kleine ronde vis,
Die veur der Zeeuwen finen smaek
En lekker éten is.

Des zeumers, as de zujewind
Langs kleine golven speelt,
En vrindlik 't gloeiende geläot
Des nivren landmans streelt ;

Des zeumers, as de zujewind
Langs kleine golfjes speélt,
In vrindlik 't gloeijende gelaet
Des niivren landmans streelt :

Dan gaet de jeugd mit späe en ploeg
Naer 't breeje, vlakke strang,
En ploegt dan vol van vrooilik'heit
Et dorre, natte zand.

Dan gaet de jeugd mit spaeje en ploeg
Nae 't breeje, vlakke strand,
In ploegt dan, vol van vroolikheid,
Et dorre, natte zand.

Dan griipt, in de opgeploegde veur
Een rappe 'and d'n visch,
En dikkels is de vlugste 'and
Te tra eg bi dizzen visch.

Dan griipt, in de omëploegde veur
En rappen and den vis,
In dikkels is de schielikste and
Te traege bi dien vis.

lntusschen speelt en stoeit de jeugd
En floddert deur et nat
Dat schu~mend, mit 'n groot gedruus
In mond en öagen spat.

Intussen spéelt in stoeit de jeugd,
In fladdert deur et nat,
Dat schumend, mit en groot gedruus,
In mond in eûgen spat.

De joengliink griipt 'n meisjen op
En draegt 'r mé in zee
Et meisje roept en vriinkt vergeefs :
I draegt 'r mé in zee.

De joenkman griipt en meisjen op
In draegt eur méê in zee ;
Et meisje roept in wriengt : - vergéefs !
En draegt eur méê in zee.

a" 1880-a0 1853.
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't Was es 'n schoone zeumerdag.
En 't puukje van de jeugd.
Giing naer et strang mé spaede en ploeg
En voelde niks as vreugd.

't Was is en scheûne zeumerdag.
In 't puukje van de jeugd
Giing naar et strand mit spaeje in ploeg,
In voelde niks as vreugd.

Et lieve Roosje was er bi,
En ieder joengeliing
Vergat den ploeg, vergat den visch,
As z'an z'n zide giing.

Et lieve Roósje was er bi,
In ielke joengeliing
Vergat de ploeg, vergat de vis,
As ze an zen zieje ging.

Een joengliing. die eur 't meest beviel
Bleef immer an eur zi' ;
I zeide Roosje minnigmael
De zoetste koozeri.

En joenkman, die eur 't meest beviel
Bleef altiid an eur zi;
En zei aan Roósje minnigmael
De zoetste vleijeri.

N oe drukt i es eur zachte and,
Daer i een kusje steelt,
En met de lokjes om eur als,
Eur brune lokjes speelt.

Noe drukt en is eur zachten and
Daer i en kusje steélt,
In mit de lokjes om eur als.
Die brune lokjes speélt.

Et meisje vriinkt zich los en zeit:
"Joe stoutert dat~je ziit,
Plaeg noe öak de aore meissen wat,
Je plaegt mi'n öak àoltied!

Et meisje wriingt zich los in zeit:
"Joe stoutertas je bint!
Plaeg noe ook de andre meisjes wat,
Miin plaegje ook altiid, vrind!

Ai, gae naer d'àore meissen 'een!
En laet me noe mé vrêe." "Zo je me noe geen kusje geeft,
Dan draeg ik joe in zee."

Ei, gae nae de andre meisjes éen,
In laet miin noe mit vréêl" ....
"As ji noe miin geen kusje geéft,
Dan draeg ik joe in zee."

Zo spreekt de joengliing, - en zi vlucht,
Zi vlucht allachend 'een.
I volgt eur nae, en slaet z'n erm
Al lachend om d'r 'een.

Zoo spréekt de joenkman, - in zi vlugt,
zi vlugt allagebend eén.
I volgt eur nae, ip slaet zen erm
Al lagebende om eur eén.

Noe roept en schàetert aol de jeugd:
.. Draeg Roosje noe in zeel"
I griept 'r iliings van d'n grond
En löapt mit eur in zee.

N oe roept in schaetert al de jeugd
"Draeg Roósje noe in zeel"
I griipt eur iliings van den grond
In leûpt mit eur nae zee.

De sterke joengling kust den last,
Dien i zoo gretig tost
En klemt et àolerliefste kind
Nog vaster an z'n bost.

De sterke joenkman kust den last,
Dien i zoo gaeren torst,
In klemt et allerliefste kind
Nog vaster an zen borst.

Et meisje roept en bidt vergeefs;
I gaet al floddrend vort,
Et wàeter spat, en klost en bruust,
Dat i eur naeuwliks oort.

Et meisje roept in bidt vergeéfs;
I gaet al fladdrend veurt;
Et waeter spat in klotst in bruust,
Dat i eur pasjes êurt.
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Op 't lest was i zoo varre êgaen,
Dat iedereen an 't strang,
Vol vrees en schrik gedurig riep:
,.Genoeg, keer weer naer 't strang !"

In 't end was i zoo ver egaen,
Dat ielikeen an strand,
Vol vreéze in schrik, gestaedig riep :
,.Genoeg, kom weêr nae strand!"

Op eens, dat i teruggekeert,
Staet i vertwufeld stil:
.. Elp Roosje!" roept~i, .. Groote God!"
En Roosje geeft 'n gil.

Op eens, daer i· terugge keert,
Staet i vertwufeld stil;
.. Elp Roosje!" roept~en: .. Greûte God!"
In Roósje geéft en gil.

,.M'n vrinden, elpt me! ach! ik ziink
Ier in 'n draaikolk nêer!"
Et meisje griipt em om z'n als
En ziinkt mit em ter neêr!

.. Men vrienden! elpt miin! Och ik ziink
.,Ier in en draeikalk néêr !"
Et meisje griipt em om den als,
In ziinkt mit urn ter néêr.

En ziinkt, en draait voor 't lest eur 'ood
Stilzwiigend naer et strang,
Doch was in 't eigen öagenblik
Verzwolgen in et zand!

Ze ziinkt, in draeit veur 't lest eur eût,
Stilzwigend, naor et strand, Maer was, in 't eigen eûgenblik,
V erzwulgen in et zand.

Daer staeng de jeugd, geliik versteend,
Geen mensch, die zuchtte of sprak,
Tot eindlik, uut eens ieders öag
Een ströam van traenen brak.

Daer staeng de jeugd, geliik versteend :
Geen mens, die zuchtte of sprak,
l'ot endlik u ut en ieliks eûg
En streûm van traenen brak.

,.M'n God! is 'twaer? Is Roosje dood?
Leit Roosje daer in zee?"
Zoo gilt en klaegt noe iedereen ;
De dunen gillen meê.

.. Bel. God, is 't waer? is Roósje deûd,
.,Leit Roósje daer in zee?"
Zoo gilt in klaegt noe ielikeen.
De dunen gillen méê.

Wel schilik wier het droef geval
Verkondigd in de stad:
Geen mensch oe norsch oe ard i waer,
Die ni verslaegen zat.

Wel schielik wier dat droef geval
Verteld deur eel de stad.
Geen mens, oe nors, oe erd i waer',
Die nie verslaegen zat.

De jeugd giing zwi~gend van et strang
En zag gedurig om ;
Een iders art was vol gevoel,
Maer iders toeng was stom !

De jeugd giing zwigend van et strand,
In zag gestaedig om :
En~ieliks ert was vol gevoel,
Maer ieliks toeng was stom.

De maen klom stil en staetig op,
En scheen op 't aeklig graf.
W aerin et lieve, joenge paer
Et letste zuchtje gaf.

De rnaene klom noe staetig op.
In scheén op 't aeklig graf,
W aerin het lieve joenge paer
Et leste zuchtje gaf.

De wind stak evig op uut zee,
De baeren beukten 't strang,
En schilik was de droeve maer
Verspreid deur 't ganse land.

De wind stak évig op uut zee,
De baeren beukten 't strand;
In schielik was de droeve maer
Verspreid deur 't ganse land.

a" 1880.

K. Baart.

A. Siffié.

a 0 1853.
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Het West-Vlaamsch wordt nog weer in drie onder-dialecten onderscheiden,
die vooral door tempo en muzikale zinmodulatie verschillen. 1°. De tongval
in 't Brugsche Vrije en in de Kasselrije van Kortrijk is eentonig en zonder zang.
2°. Die in V eurne Ambacht en 't Poperingsche is zangerig en gezwind. 3°. Die
in Fransch Vlaanderen is nóg vlugger in tempo en heeft een flauw-zoet toontje
als van bedorven kinderen. Hier wordt de sch ook vaak als de fransche eh uitgesproken. In de beide laatste dialecten wordt het voorvoegsel meest door e
vervangen. In min of meer zuiver West-Vlaamsch is in de 19de eeuw een tamelijk rijke gewestelijke literatuur ontstaan: L. de Bo, K. Callebert, Ad. Duelos,
K. DeGheldere, Em. Lauwers, V. Huys, J. Samyn, J. deCorte, L. van Haecke,
van Coillie zijn buiten hun geboortestreek dan ook wel niet zeer bekend geworden, maar door mannen als Guido Gezelle, H. V erriest, en A. Rodenbach,
die van lieverlede meer algemeen Nederlandsch begonnen te schrijven, met
alleen hier en daar wat kostelijke pareltjes van West Vlaamsche woordekes
ertusschen, behooren tot de meest gevierde kunstenaars van den heelen
N ederlandschen stam.
De volgende stukjes uit Fransch Vlaanderen zijn ontleend aan E. de Coussemaker: Recherches sur le dialect flamand de France, Dunkerque 1859.
DER WAS A KEIREA MANNEKIE. Tongval van Duinkerken.

.~.

.-. ..... .-.

Der was a keire a mannekie, die gink om water te sceppen; en al water sceppende, hè
nam 1) a vissche. 't Vissche zey aen 't mannekie: wèye me laeten gaen. 'k zaye geven al
daye wil. - 'k Zou geiren een scoone hofsté h'en.- Gae ma nae huys, g'hettet al. San
'herdags 't mannekie kwaem weire;- vissche, vissche van over de wide zeye!- We
blief ye, myn heire de lekkerteye? 2) - 'k Zou geiren een scoon kasteel h' en! - Gae ma
nae huys. g'hettet al. San'herdags 't mannekie kwaem weiren vraegde: 'k zou geiren keu~
nink zyn, en me vrouwe keuningin!- Gae mae nae huys, ge zyt het al.- San'herdags 't
mannekie kwaem weireen vraegde: vissche, vissche van over de wide zeye, 'k zou geiren
God zyn, en men vrouwe Onze V rouwe! - Gyn grooten zot, die wilt hoog er zyn of God.
kruypt zeire 3) onder iun pispot.
DEN UYL EN DE UYLLINNE. Tongval van Rexpoede

..-.. ..-,. ..-.. ..-. .-. ......

Over oude tyden, dae was a kee a boer die hadde twee dienstboden met naeme Pier en
Mitte. Pier en Mitte uwden mekan'hers. Ze pachten a oud huysken; en ol den zolder
afvaegende, Mitte vounk an groote groote platte boone. Mitte, zey Pier. ge moet de
platte boone planten, om te zien winne datter gae kommen van die platte boone. Mitte
plante de platte boone, en os die platte boone èplant wos, ze kwaem op. en ze groeyde
zoo hoog hoog hooge, dazze niet en wiste hoe hooge dasse wè wos. Pier. zey Mitte, ge
moet gaen kikken hoe hooge dat dien platte boonestael wel is; kikt wel ossen nie en komt
tot in den hemel. En ossen groeyt tot in den hemel. ge moet goan vragen om boer te zyn.
Pier rabbelde dien boonstael op. en, nae veele moeyte, hè rochte tot by den hemel ; en
1) Nam (Fr. prendre) ving. -2) Lekkerteye, cf. Hgd. Leckerzehe.- 3) Zei re, spoedig.
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hè vraegde dat. Me zeyde tegen hum: keer ma weere, ge zyttet al. Dat wos te kieene na
Mittes zin, en ze zey tegen Pier: Pier, ge moe nog a kee gaan, en vragen om schapboer
te zyn. - Pier gounk en vroeg dat; men antwoorde nog a kee: keert ma weere, ge zyttet
al. - 'T was nog nie ènoeg na Mittes zin. Mitte zey nog a kee tegen Pit: Pier, ge moe
gaan vragen om keunink te zyn, en ikke keuniginne. Pier gink nog a keer en vraegd' et . ....Keer ma weere, zeyde me tegen hum, ge zyttet al. - Pier keerde weer in groote blyd~
schap, en hè wos keunink; en ossen a litje keunink èwist hadde, Mitte zey: Pier, dat is ol
te benauwdelyck; ge moe gaen vragen om Onsen Heere te zyn, en ik Onze V rouwe;
m' èn olglyk ol da me vragen. Pier ga et en vraeget . ....- Gynen dwaezen man, zeyde me
hem, keert weere, ge gaet uyl zyn, en ge zult schreeuwen: dood, dood, dood; en iun dagen
gaan nagten zyn, en iun nagten dagen . ....- Pier kwaem of, en en 1) hadde twee viereken; en
hè vloog al schreewende: .,dood, dood, dood!" Mitte hadde ook twee vlercken, en ze
vloog tegen nae Pier, en ze schreewde: .. Kierrre, kierrre, kierrre !" En èzoo zyn den uyl
en de uylinne voort gekomen.
JAN FRICCO. Tongval van Bambeque.
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't Wos a kee an heere; hen hadde zyn fyne oogenèslegen upan upgeschooten waeleiou'~
hen 2) ommen t'heuren voor lakey. Hè dey den iou'hen kommen, om mekan'hers te spreken.
- .. Koeyen dag," Mynheer wat is van u kelief? ....- Wè iou'hen, wèyeioun verbeuren voor
me knecht?....- Ja, Mynheer, m ais wat zal 'k win'n? ....-Ge gae vuf kroonen 't jaers h'en en
van tyd tot tyd wat drinkgeld. 'k Gaye nog da boven kleen en reen :l) ma ge moe wel op~
passen, en al doen 't gon dan 'k u zeggen zal.- Z'is 4) wel. Mynheer, ze 5) ben content, ze
zal. met de graez Gods, wel oppas. -Zegt nu, hoe is iou name? - Mynheer, ze heet keiijk
myn peeter. - Hoe heet iu peeter?- Keiijk ik . ....- 't Is al wel. ma om ye gon roepen om
t'eeten of an'hers, hoe moeme ye roepen?- Og mynheer, ky zalse hier toehabyl 6) kenoeg
zy, ky moet daer veur niet vrees. - Den heer moes te met den aerdigen iou'hen lachen, en nae
num vodder bekeeken t'h' en, 't kwaem ten laesten uyt dat zyn naem J a n Fr i cc o wos. Nae den eesten nagt in 't huys van zyn heer èslapen t'h'en, hè stoeg snugtens nie op. Den
heer peysde in zijn eigen, winne det 7) dat te zeggen was. Hè kink up de trappen en riep:
Jan Fricco! Den iou'hen antoorde: Mynheer, ky moete my kom klee en ree; ze heb allang
verwagt; want nuis accoord is zoo, ky hebze my toe keheur. 't Kwaem in den heeres zin,
datten 't spreekwoord .. kleen en reen" in 't beuren èzeyd hadde. Hè gonk al lachen vors 8);
hè verteldet aen al di binnen waeren in 't huys, hoe hy mè zyn nieuwen knecht èvarenhet.
On'hertusschen, ze raeden mekan'hers van hen te laeten leggen tot datten moeste opstaen
van hon'her.
1)

DE DUIVEL PAVEY. Tongval van Caestre.
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Over veele jaeren der wos a boer, die snavens loate loate hadde bluiven drinken. En
hadde a wagen méé die èloan wos; en hè moeste duer an slegte stroate passeeren, en 't
wos donker, donker lyk an hoven \1). Osten a lytje areen hadde ol roazen, hè rogte versteld.
Hè begunde toun te zweeren, en te wenschen, seggende dat den duivel dae alleene d'ruit
èrogte hadde, en datten dae wilde an pavey h' en. Hè wos nog beezig mè spreeken osser
a grooten heere by nem kam, en vroeg wuk datten wilde. Den duivel zey (dien heere wos
den duivel) datter tegen s' an'herdags a pavey gounk zyn, ossen wilde teeken om d' eesten

=

1) (H)en, hij.- 2) Jo u' hen, jongen.- 3) K leen en reen, kieeden en reeden.
4) Zï s, 't is (Fr. c'est). 5) Ze, 't Fr. je. -6) Ha byl, bekwaam.-?) W i nne de t, wat dat. - 8) vors, voort, heen.-9) hoven, oven.
a 0 1859.
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an nem te zyn die d'rover zou gaen: de boer teekede, en satan verdwyn. S'an'herdags 't
volk wos stief verouwert 1) van dae zoo an schoone route te zien: mae den boer, hè wos
verleegen, en gink te rade by den paster die zey datten zyn hond eest moste d'rover yagen.
De boer dei dat, en den duivel ziende datten moa de ziele van an hond en hadde, wos zoo
verbitterd, datten regtuyt de pavey dastweerde 2). Me vinkt 3) nu nog koschie~steens die
over èbleven zyn van die pavey.
a 0 1859.
MENHEEREDE MÖNE. Brugsche vertelling uit Leopold: Van de Schelde tot de
Weichsel. .~. .~. .~. .~. .~. .~. .~. .~. .~. .~. .~. .~. :~: .•. .•. .•. .•.
Der was e keer en soldàot 4) en je 5) kreeg zen congé. En je gink zo verre, zo verre, toe
dat hij noch huis noch stake meer en zaeg. En ös 't begost avend te worden, jekwem an
en speloenke. - Der stond dór en oukd' iffrouw' an de deure, en je vroeg: - .,Iffrouwe,
zou 'k hier van den nacht nie kunnen slapen?" - .,Ba 6) jó je, men vriend, zij mà zo goed
van binnen te kommen." - 't Was winter en koukd, en de soldàot was moê ; zo 7) iffrouwe
leeded' hem in en kamer, wàr datere groot vier brangde 8) en ze gaef hem hertelik t'eten
en te drinken en en keesse 9) en en boek om in te lezen. - Os hij hertelik geeten en ge~
droenken hade, je begost in zen boek te lezen, en der kaem dàr e kleê mannetje vooren 10) : .,Meester, wablief je?" - .,En beuze mè gald 11)," zei de soldàot. -Zo 't mannetji gink
deure 12) en 't keerdet' e letji dernóor weêre met en beuze mè gald. De soldàot staek zin zen
zak, en' je gink nà ze bedde.- 's Anderdags 's nuchtens às hijgeetenen gedroenken hae,
je bedankted' iffrouwe, en iffrouwe zei: .. Men vriend, moe je gij nog verre gàon ?"-.,Ba
ja 'k, iffrouwe, 'k moen nog wal hoengderd duist uren verre gàon." - .,Os je gij nog zo
verre moe gàon, je zà gij men broêre de Dagsterre, en men broêre dt> Möne, en men broêre
de Zunne wal zien: en doet hunder de compelmenten van hunder zuster, die in de speloenke
weunt, en zegt dat 't nog ólsan 18) wal mè me gàot."- Desoldàotbeloofdevan 'ttedoene,
en je kreeg nog en zak mè gald, en je bedankted' iffrouwe, en je gink voort. - Zo ös hij
gheel den dag zo zeere, zo zeere gegóon hae, je kaemp 's navens an en schoone stad. Je
gink d' een stràot uit en d' ander stràot in, toe dat hij an en hemelsblauwe poorte kwaem
met en zalver sterre derup geschilderd, en der stand er boven te lezen: - .,Hier weun
menheerede Dagsterre."- De soldóot kloenk 14) en 't meisse kaem voort 15) •
.,Is 't hier da menheerede Dagsterre weunt ?".,Jó 't." .,Zou 'k hem nie kunnen e kèe spre~
ken?"- ,,'k Zàl 't e kèe gön vragen."- .,Menheere de Dagsterre, der is dór en man die
je geeren zou spreken."- "Zegt dat hij mó binnen en 16) komt."- De soldàot kaem bin~
nen, en ós hij zen hoed ófgedàon hadde, je zei: - "Menheere de Dagsterre, j'hèt de com~
pelmenten van je zuster, die in de speloenke weunt, en ze làot weten, dat 't nog ólsan wal met
heur gàot,"- "Ha, ha, ha! Is zedàrnog ekèe met heurcompelmenten? 't Iseffenhoenderd
duist jàor da'k nog e kèe de compelmenten ghed hên. Wè je gij hier eten?" - "Hè ba
ja'k, menheere," zei de soldóot. - "Meisse, dekt de tafele."- 't Meisse brogt e tafeltji lik
e puppetafeltji, en 't was ól eve kieene; de taljoren 17) wàren lik kieene teeltjis, de bröon
I) Verouwert, verwonderd- 2) Dastweerde, destrueerde- 3) Vinkt, vindt.- 4) De à en ào in
deze vertelling hebben den klank der o in het Fransche or. - 5) Je, ie, hii, hij. - 6) Ba, b e, beI. wel. 7) Zo, algemeen aanwijzend woord, dat dient om eenig verband tusschen de zinnen te brengen: te vergelijken
met ons en toen, dat meer bepaalde beteekenis heeft. - 8) Achter de n wordt een zwakke keelklank gehoord. - 9) Keesse, keers, kaars, beuze, beurs.- 10) Vooren, te voorschijn, voor den dag: bijw. als
buiten, binnen enz.- 11) Gald, geld: in Vl. zeer gewone overgang van de e voor de I.- 12) De ure, door,
ervan door, weg: als voorz. deur.- 13) Olsan, als aan, al aan, reeds.- 14) Kloenk, klonk, belde.15) Voort, voor. - 16) Mà en, vergeL 't Fr. ne que: bij Huygens: ,.al en was 't maar wind op zij. - 17) Ta Ijo ren, teljoor, tafelbord, ontleend aan 't ofr. tailloir juist als 't Hd. Teller.
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wören lik mokskis 1), de glözetjis lik vingerhoên, en je kost wal drie stikken vleesch gelijk
in je moengd steken. De soldöot en 't meisse z'haên zijnder 2) zo en grooten hoenger, ze
staken ölsan gheele bröon in hunder moengd.- .. J'eet gijnder zo vele, je zou 't gijnder wal
öllemölle upeten !"-.,Hè, menheere," zei 't meisse, .,'t is dame mijnder zo en grooten
hoenger hên." - Os ze gedöon haden met eten, menheere de Dagsterre vroeg an de sol~
döot: .. W è je gij van den nacht hier slapen?" - .,Hè ba ja 'k, menheere," zei de soldöot. Zo de soldöot bleef dör slapen en 's anderdags 's nuchtens ös hij gedroenken hade, men~
heere de Dagsterre vroeg: .. Men vriend, moe je gij nog verre göon ?"-.,Ha wal, ba ja'k,
menheere, 'k moen nog wal hoengderd duist uren verre göon." -.,Os je gij nog zo verre
moe göon, je zö gij men broêre de Möne en men broêre de Zunne wal zien, en doet hunder
de compelmenten van me en zegt dat 't nog ölsan wal mè me göot.- ,,'k Zöl 't doen,"
zei de soldöot. En je bedankte menheere, en je kreeg en beuze mè gald. en je gink voort. Zo je gink gheel den dag zo zeere, zo zeere, en je kaemp 's navens an en groote stad vul
mè schoon' huizen en schoone kerken, en ös 't begastavend te worden, je kwaemp an en
hemelsblauwe poorte met en goukde 3) möne derup geschilderd, en der stond derboven
geschreven: .. Hier weun menheere de Möne."
De soldöot kloenk; 't meisse kaem voort en je vroeg: .,Zou 'k menheerede Möne nie kun~
nen spreken?" - ,,'k Zal 't e kèe gön vragen." - 't Meisse gink weg en kaemp e letji 4)
dornöor weêre en ze leede de soldöot bij menheere de Möne. - .,Dag men vriend, wat
is er van jen dienste?"- .,Menheere de Möne, j'het de compelmenten van je zuster die
in de speloenke weunt, en van jen broêre de Dagsterre, en ze löten weten dat 't nog ölsan
wal met hunder göot." - .,Hoe, hoe, hoe! Zijn ze dör wêeröl met hunder campelmen ten?
't is effen hoengderd duist jöor dat ze nog e kèe de compelmenten gedöon hên. Wè je gij
mè mijn eten?" - .,Ba ja 'k, menheere," zei de soldöot. - .,Meisse, dekt de tafele." .'t Meisse dekte de tafele. De glözen wören zo groot ös eemers, der kaemp e gheel kölf 5)
up tafele, de bröon wören zo groot lik wagewielen, de kannen mè bier wören zo groot lik
holven G), en de soldóot hae rooi 7) dat hij en hólve boetrham aet . ...- .,Hè je gijnder geen
hoenger dè ?" vroeg menheere de Móne. - .,Hê ba ja me, menheere," zei de soldóot, .,mó
't is dat 't ól zo e grootestikken zijn."- Zo ós ze gedóon haden met eten, menheerede
Móne vroeg an de soldöot: .. Wê je gij van den nacht mè mijn gón schijngen?" ...-.,Hè
ba ja 'k, menheere," zei de soldóot.- .. Meisse, gó, kijkt e kèe ós 't klóor weêr is."... Menheere, 't is overtrokke lucht."...- .. Men zón e letji met de kóorte spelen."...- Os z'ól
lange gespeeld haên, en dat de soldóot hoost ól menheeres gald gewonnen hae, 't meisse
kaem zeggen dat 't klóor weêr was, en ze kropen alk in e ledekantji en der schoengen 8)
dien nacht twee mónen. - Os 't begast dag te worden, en dat de soldóot gheel de wereld
gezien hade en ól de steên, en de busschen. en de kerken, en de kasteelen, de ledekantjis
kamen ólsan leegeren leeger, toean menheerede Mónes poorte, en ze trokken dór bin~
nen . ...- Os ze binnen wóren, menheere de Móne vroeg: .,Men vriend, moe je gij nog verre
góon?"- .,Ba ja 'k, menheere, 'k moen nog wal hoengderd duist uren verre góon." ...-.,Os
je gij nog zo verre moe góon. je zó gij men broêre de Zunne wal zien, en doet hem de com~
pelmenten en zegt, ös hij nog e keer iklips !') kom maken. da 'k hem zöl slóon mè men ijzer
hangdschoe, en keert ton weêre, en zeg me wat dat hij gezeid héet." ...- En je gaev' hem en
beuze mè gald, en de soldóot gink deure. - De soldoót gink voort, en je kwaemp tegen
1) Mokski s, eigenaardige koekjes. - 2) Zijnde r, ze haên zijnder, zij hadden zijlieden: zoo ook zijlder,
gijlder, gilder, gijlieder, gijlieden en wijlder in gelijksoortige vormen. - 3) Go u kd e, gouden even als koukde
voor koude en oukde voor oude.- 4) Let j i, weinig tijd, verg!. luttel. Gron. lutje.- 5) K ó lf, kalf. - 6) H ó Iven, halve tonnen. - 7) Rooi, moeite. - 8) Schoengen van schingen, licht geven: Fr. luire, in beteekenis onderscheiden van verschijnen, Fr. paraître.- 9) I klip s, eklips.
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avend an zo en donege 1) schoone stad, dat hij nog nooit zo geen schoone gezien en hade.
En os hij ol lange gegoon hade, je kaem dor an en goukde poorte met en diamangte zunne
derup geschilderd, en der stond boven de poorte: "Hier weun menheerede Zunne."
De soldoot kloenk, 't meisse deê open en je vroeg: "Is menheerede Zunne nie thuis? zou 'k
hem nie kunnen spreken?" 't Meisse gink no binnen. "Menheere, der is dor en soldoot die
je geern zou spreken."- .,Zegt dat hijmobinnen en komt."- "Menheere zegt da je mag
binnen goon, mo je moe jen zakneusdoek voor jen oogen doen, vàn 2) menheer de Zunne
is te kloor, je zou kunnen blend worden."- De soldoot gink binnen, en os hij goên dag
gezeid hade, menheere de Zunne vroeg wat dat er van zen dienste was. - Menheere," zei
de soldoot, "j'hèt de compelmenten van je zuster die in de speloenke weunt en van jen
broêre de Dagsterre, en ze loten weten dat 't nog ólsan wal met hunder goot. En j'hèt ook
de compelmenten van jen broêre de Mone, en je loot weten, os je nog e keer iklips tegen
hem kom maken, dat hij je zól slóon mè zen ijzer hangdschoe."- "Keer gij weêre nó men
broêre de Mone," zei menheerede Zunne, .,en zegt hem da 'knie benauwd en zijn, en ós
hij me kom slóon mè zen ijzer hangdschoe, da 'k hem zól slóon mè men ijzern hangdboom.
W è je gij van den nacht hier slapen?" - De soldóot bleef er slapen en 's anderdags 's nuch~
tens je kreeg en geheele zak mè goukde gald en je vertrok. - De soldóot gink gheel den
dag en kaemp 's navens an de poorte van menheere de Mone. Os hij bij menheere de
Móne gekommen was: .,Menheere," zeid hij, "j'hèt de compelmenten van jen broêre de
Zunne, en je loot weten, ós j'hem zól slóon mè jen ijzer hangdschoe, dat hij je zól slóon mè
zen ijzern hangdboom." "'kEn zijn nie benauwd," zei menheerede Mone, "wè je gij hier
eten en van den nacht mè mijn gón schijngen ?" - De soldóot was seffens content, en
z'hielen dien avend kerremesse. Os ze gedóon haên met eten, 't meisse gink gon kijken hoe
dat 't gink met de lucht, mó ze was nog e keer overtrokken en ze zetten hunder weêr an
't spelen met de kóorte.- Os z'ol en toe lange gespeeld haên, 't meisse kaem zeggen dat
't weêr upgetrokken was. Zo de ledekantjis kamen weêre, ze kropen in alk eentji. en de
soldóot staek ól dat hij hade in 't zijne en der schoengen nog e keer twee mónen. Ze schoen~
gen gheel de weereld deure, toean de stad wór dat de soldóot weunde. "Is dat dór joun
huis?" vroeg menheerede Móne.- .,Jó 't, menheere," zei de soldóot.- ,.Os dat dór jen
huis is, 'k gón ik joun ombleege 3) loten an je voders deure." -En je liet het ledekantji
neêre juist up 't plankier 4). De soldóot pakted'er ól ze gald uit, en je naemp ófscheed van
menheere de Móne, en je zetted'hem up de zille 5). 's Anderdags 's nuchtens ós de vóder
wakker wier, je voenk 6) zen zeune dór zitten en ze wóren olie twee àl eve blijedaze
mekander zagen. Ze droegen 't gald in huis en ze leefden nog stijf 7) lange. en ze wóren
de rijkste en de gelukkegste van de stad.
Zoo hebben wij dan in den geest de kusten van Elburg tot Duinkerken door~

loopen, en overal hoorden wij dezelfde oudere gouwspraak dóórklinken,
overal ontmoetten wij hetzelfde stoere maar sobere, forsche en toch zoo fijne
grondkarakter. Niet zonder reden heeft men dan ook vaak deze loot van den
Nederlandsehen stam voor de meest begunstigde gehouden. Vooral deze tak is
het geweest, wiens zaden, op een storm van handelsdrift gedragen, zijn mee~
gevoerd naar Zuid en West en Oost: en juist deze tongvallen zullen wij dus
aan de kusten van overzee in de heterochtone dialecten moeten wedervinden.
1) Dónege, danig, buitengemeen.- 2) Van, 't zelfde .,van·•. dat voorkomt in daarvan=daardoor. -3) Ombleege, om(b)leeg, omlaag.- 4) Plankier, stoep, trottoir.- 5) Zille, sulle als Fr. seuil, ontleend aan
Lat. solea, drempel. - 6) V oen k, vond. - 7) Stijf, zeer.
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HET BRABANTSCH~FRANKISCH.

et Brabantsch~Frankisch is zoo goed als zeker de voortzetting van
de oude taal der Salische Franken. Deze zijn in de 4de eeuw uit
Salland opgerukt, toen de Saksen er binnen trokken, en lieten mis~
schien ten Noorden der Dedemsvaart een deel hunner taalbroeders
achter, waaruit dan de afwijkingen van het Drenthsch als een vermenging
van Saksisch met Frankisch zouden kunnen worden verklaard. Nu verhuisden
ze naar Noord~Brabant, om daarna, gedeeltelijk althans, weer verder naar
't Zuiden te trekken, drongen in België door, bemachtigden in' t laatst dervijfde
eeuw onder Chlodwig of Clovis een deel van Gallië en hebben er 't Frankische
rijk gesticht . .....-Nu schijnen vooral in deze streken echter nog vele oude oer~
Europeeërs te zijn achtergebleven, want het is opvallend, dat juist deze dia~
leeten op de eerste plaats de boven op blz. 87 ~88 genoemde vreemde algemeen~
Frankische verschijnselen het sterkst vertoonen, en op de tweede plaats nog
een heele reeks nieuwe overeenkomsten met het Keltisch hebben bewaard:
1o. Het wegvallen der h. Dit komt weliswaar ook in het Groningsch Stel~
lingwerfsch, Flevisch en een gedeelte van Zuid~Holland en Zeeland voor,
maar nergens is het zoo algemeen als in West~ Brabant en Vlaanderen.
2°. In deze dialecten is oorspronkelijk de uu tot ui en de ii tot ij gediphton~
geerd, om later in de algemeen~beschaafde taal, en door deze weer in andere
dialecten door te dringen.
3°. Klinker + n + anderen medeklinker wordt in deze dialecten overal min
of meer tot genasaleerden klinker + medeklinker. Daar dit in de Vlaamsche
dialecten het sterkst is, lag het natuurlijk voor de hand te meenen, dat het
aan Fransehen invloed toe te schrijven was. Sinds de genasaleerde klinker
echter door schrijver dezes ook in het West~Noordbrabantsch is vastgesteld,
is er geen twijfel aan, of we hebben hier met een oude articulatie~neiging te
doen, aan al deze dialecten gemeen.
4°. Nominatief en Accusatief vallen samen vooral bij het lidwoord en bijvoeg~
lijk naamwoord, maar ook hier en daar bij de zelfstandige voornaamwoorden.
In het algemeen verdwijnt in alle Frankische dialecten de slot~n na een toon~
looze~e, maar juist gelijk in het Oud~Iersch, de Accusatief~n overal uitviel
behalve wanneer het volgend woord met een vocaal of zachten ploffer dus
ht dt g begon, behouden nu in deze dialecten het lidwoord en andere attribu~
ten op ~en, zoowel in den Accusatief alsNominatief hunne ~n altijd voor vocaal
of schijnbare h, voor b en d .....- de g komt niet voor .....- meestal ook analogisch
voor een t, soms voor een r.
5°. de herhaling van persoonlijke voornaamwoorden vóór en na den werk~
woordsvorm: ik~ekik, ons~ons, ~a~gij, ze zre enz.
Oereuropeesche invloed.
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De twee laatste verschijnselen komen ook in 't West~Vlaamsch, Zeeuwsch
en, het voorlaatste althans, ook in 't Oost~Hollandsch duidelijk aan den dag.
Welnu de taal dezer Salische Franken met oerinwoners gemengd, werd nu
in den loop der eeuwen deels door natuurlijke, deels door staatkundige en
kerkelijke verkeersgrenzen in meerdere dialecten gesplitst:
1°. Het West~Noord~Brabantsch, dat reeds begint in den Tieler~enBomme~
Ierwaard en zich met onbeteekenende schakeeringen tot bijna aan de Belgische
grens uitstrekt. Nemen wij, gelijk we boven aanstipten, aan, dat in het Zuid~
Oost~Veluwsch een Brabantsch~Frankische inslag schuilt, en houden wij rekening met de sterk Brabantsch~Frankische kleur van het Nederbetuwsch, dan
zien wij dus den heelen weg dien de Salische Franken genomen hebben, nog
in de tegenwoordige dialecten duidelijk afgeteekend. A. v. d. Water: De
Volkstaal in het Oosten van de Bommelerwaard, Utrecht 1904. J. Hoeufft:
Proeve van Bredaasch taaleigen, Breda 1836~38.
2°. Het Antwerpsch, waarbij verschillende gemeenten van Noord~Brabant
behaoren verder het westelijk deel der Belgische provincie Antwerpen tot en
met Turnhout, Herenthals in het Oosten en Mechelen en Cappelle in de
Belgische provincie Brabant. H. Smout: Het Antwerpsch dialect, Gent 1905.
P. Cornelissen.-J.Vervliet: Idioticon van het Antwerpsch dialect,Gent 1899
3°. Het Oost~Vlaamsch in het land van Hulst en Sas van Gent, verder in de
Belgische provincie Oost~Vlaanderen behalve Dendermonde, met nog eenige
grensplaatsen uit West~Vlaanderen tot Kortrijk toe. Ook het heele Westen
van de provincie Oost~Vlaanderen behoorde vroeger tot het West~Vlaamsche
taalgebied, dat zich tot aan de Ottogracht uitstrekte. Het beste bewijs hier~
voor leveren volgens de Bo "de naslepende e, de eentonigheid van tongval
en de oude ü en uu voor ij en ui", die hier nog her en der voorkomen. J. Bouchery: De Gentsche tongvaLVerslagen en Mededeelingen der Koninkl.
Vlaamsche Academie voor taal~ en letterkunde, 1907, blz. 618 vlgd. De
Gruyter: Klank- en V armleer van het Gentsch. Gent 1907. L. Schuermans:
Algemeen Vlaamsch Idioticon, Leuven 1865.-1883. Joos: Waaschldioticon,
Gent 1902. Is. Teirlinck: Zuid Oostvlaandersch Idioticon, Gent 1907.
4°. Het Aalstersch van het land van Dendermonde inclusief tot aan Edingen
met Halle en Brussel. Ph. Colinet: Het Dialect van Aalst. Leuvensche Bijdragen I, 1896.
5°. Het Leuvensch waartoe in de provincie Antwerpen nog behoort het land
van Heyst op den berg en dat ten Oosten besloten wordt met het Hagelandsch,
dat de grensvormt naar het Limburgsch. L. Goemans: Het Dialect van Leuven.
Leuvensche Bijdragen 11, 1897. L. Goemans: Leuvensch Idioticon, Gent 1912.
Ter algeroeene oriënteering in de klankverwantschap volgt hier eerst weer
een tabèl.
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I

Antwerpsch

Oost-Vlaamsch

Aalstersch

Leuvensch

I
I

schaap
Ischaap
i schaap
haak
a ok
:aak
staan
staon
staan
jaar
jaar
jaar
mijn
ma in
i mijn
rijk
rijk
raik
vrijen, rij(d)en
blijven
blijve
blaive
wij
wij
wai
voet
voet
voet
boek
boek
boek
broeder
bruur
groen
groen,gruun gruun
huis
u is
ais
zuigen
zuige
zoige
zuur
zuur
vuur
huren
hure
bruid
bruid
deel( en)
dé~l. del
di el
bleek
blé~k
bliek
steen
sté~n
stien
geit
gret, geit
dood
do~d
doed
oog
o~g
oeg
(be)hooren
heure, hore
oere
gelooven
geleuve,
geloeve
lief
lief (gelove
bier
bier
kuiken
kuike, kieke koike, kieke
duur
duur, dier
dier
sturen
sture, stiere sture, stiere
dagen, dragen dage
draoge
graven
grave
groave
haan
a on
baard
baard, bord baort
laat
laat
laat
hand, land
aànd,laànd I îd. lid
dansen
daànse
dînse
oud
oud, aud
aud
geven
geve
geve
aarde
rerd
jaard
hart
art
art
recht
recht
hemel
emel
emel

I schaap
aak
staan
jaar
mijn. mren
rijk. rrek
vrreër, rijjen
blijve, blreve
wij, wre
voet
boek
groene
ais
zaige
hure
braid
diël
bliëk
stiën
giët
• duëd
uëge
uëre, bejuëre
gluëve
lief
bier
kieke
dier
stiere
doa~n.droa~n

groave
board, bord
laat
ànd, lànd
aud, rewd
geen
erde, irde
erte
emel

schop
ok
stoon
joor
moren
rorek
bloreven
wajer
voet
boek
grien
ais
zoigen
zier
brored
diël
bliëk
stiën
goret
doeüd
oeüg
oeüren
geloeüven
lief
kieken
stieren
drogen
groven
oon
boord
loot
and. land
dàsen
aad
geven
eerde
rert
recht
emel

I schoep
oek
ston
jo er
maan
roikj
vroan
bloaven
voet
boek
grien
oeës
zoeigen
zier
ieren
broeëd
diël(en), dalen
bliëk
stiën
gaat
doeëd
oeëg
oeëren
geloeëven
lief
bie(r)
kieken
dier
droegen
groeven
oen
hoed
loet
and, land
dans
aud, reud
geven
jeer
ret
rechjt
emel
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kind
ding. ring
hitte
vogel
boven
volk
goud
veulen
leugen
(b)rug
gerust
rups
honger
tong
hond, rond
korst
worst
kort
gracht
lucht, dacht
schrijven
schenken
tusschen
wasschen
visch
kwaad
verkleinings~

kijnd, kind
di enk
ette, itte
vogel
bove
vollak
goud
vuile
leuge
brug

-

rips, rups
onger
tong
ond
korst
worst
kort
gracht
lacht
schrijve
1 schenke
tusse
wässe
vis
kwaad
~ka. ~ska, ~ja

-

Antwerpsch

Oost-Vlaamsch

I

Aalstersch

-

-

persoonsuit~

-

~a. ~(d/t). ~a

gangen meerv.l
verled. deelw. ga~. g~
verle~n tijd I ~da, t:
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Leuvensch

I kjiend
kienjd
dinGj
di eng
ieten
iette
vregel
voeg el
vogel
breve(n)
bove
bove
boeve(n)
vollak
volk
gred
gaud
gaud. grewd gaad
velen
velen
veule
legen
legen
leuge
brig, rig
brüg, rüg
brugge. bru?a rigge
gris
gris
brigge
ruspe. rispe
oenger
onger
oenger
tong
toeng
toeng
ond
ond
ongd, rongd
kjist
kist
kuste. kiste
köst
wist
wuste, wiste wist
wöst
kort
kirt (kis=korts) kjit
grecht
grecht
gracht
lacht
lacht
loecht, doch
schroaven
schroreven
schrreve
sjienken
schienken
schrenke
ties(ch)en
tiesen
tusgen
wensge
wassen
wasgen
was(ch)en
wasse
vies
vies(ch)
vis (visger)
vies
koed
köod
kaod, kwaad kwoait

I kiengä
di enk

-

-

--

---

kind
drenk, denk

---

--

-

~ka. ~ska, ~tsja ~ka, ~ska, ~sa, ~kan, ~skan,

-

-

-

-

~a. ~t. ~a

~a(n), ~(d/t),

ga~. g~

ga~. g~

~da. ~ta

-

-

-

~jan
~tsa
uitgangen
deze(n),
dezen. diinen.
deuze(n), die, die(n)
mann. bijv.
diene(n)
dorenen
demonstr. dieën
den deze. den dei deze, de den deze. den den deze, den
zelfst.
diinen, den
diene
dees, den die
demonstr. dieë
dorenen
ik, jij. hij He) ik, gij. hij (~ie) akieka. agai. akik, gre, ajre akieke, gore,
dre(an)
gaa, ai,aa(am)
ma. ~wre. agre wajar, gajar,
wij. jullie, zij · wij. gullie, zij wai, wole,
zejar
zazre
gole, zole
~a. ~(d/t), ~(d/t) ~. ~(d/t). ~(d/t)
persoons uit~ ~. ~(d/t). ~(d/t) ~. ~t. ~t
gangen enklv.

-

I

~a(n)

·-

~kan. ~skan.
~kjan

dezen. doanen

-

den dezen. den
doanen

-

akjiekja, goa,
oa. (am)an
woalen, goa~
len, zoalen
~. ~(d/t). ~(d/t)

-

~an, ~(d/t). ~an ~an, ~(d/t), ~an
ga~. g~

I ~dag~taga I ~dan.

-

ga~. g~

~dagan, ~dan. ~t<m.

~tan, ~tegen

~andan

Men ziet aanstonds, dat deze dialecten behalve het reeds genoemde nog in
eenige opvallende punten met de vorige groep overeenkomen: het samengesteld zelfstandig Demonstratief opvallend aan het Fransch en Keltisch herinnerend, kwam ook daar overal voor; den tweelettergrepigenuitgang van den
verleden tijd kennen ook het Oost-Hollandsch, Zeeuwsch en West Vlaamsch.
Met het Strandhollandsch en Oost-Hollandsch heeft het West-Brabantsch
den Accusatief-Genitief der persoonsnamen gemeen en de herhaling van de
subjectpronomina met 't Zeeuwsch en West-Vlaamsch. Deze beide laatste
dialecten hebben met het Brabantsch nog een andere merkwaardige overeenkomst, namelijk de vervoeging van ja. Het is namelijk alsof ja {trouwens
een oud relativum) een voegwoord was, als het Nederlandsche of. En gelijk
wij nu zeggen: óf-ik, óf-je, offie, ofze, offet, of-we, óf-je, óf-ze; zoo zeggen al
de genoemde tongvallen in bevestigend antwoord, elk met zijn eigen pronomina, ongeveer : ja-ik, ja-gij, ja-ie, ja-ze, jaët, ja-we, jage, jaze, en naar analogie neemt ook nee soms die heele vervoeging over. Ook dit is in 't Indogermaansch weer iets tamelijk ongehoords, terwijl het in talen met primitiever
structuur zeer veel voorkomt. Zou ook dit verschijnsel dus misschien aan de
oerbevolking toe te schrijven zijn? Wij laten voorloopig deze vraag een vraag
blijven, en wijzen alleen nog op de mogelijkheid, dat de samenstelling der meervoudige persoonlijke voornaamwoorden met -lieden eveneens een specifiek
Frankisch verschijnsel, misschien het best naast het Fransche nous autres, vous
au tres te stellen ware, en dan op een alweer niet-Indogermaansch onderscheid
van exclusivus en inclusivus zou kunnen berusten. Maar hiermee hebben wij al
weer vermoedens genoeg ten beste gegeven. Terug naar de sobere feiten.
Men ziet, dit is een groote krachtige groep, wat te meer gewicht in de schaal
legt, omdat de voornaamste ondergroepen: Het West-Noord-Brabantsch, het
Antwerpsch en het Oost-Vlaamsch betrekkelijk weinig gedifferencieerd zijn en
na het Hollandsch het meest met het algemeene N ederlandsch overeenstemmen. De wisselwerking tusschen beide is dan ook zeer goed merkbaar, maar
aan de beide zijden der landsgrenzen met voorloopig nog zeer verschillend
resultaat. Eensdeels ontwikkelt zich in de Noord-Brabantsche steden, vlekken
en kleinste dorpen een beschaafden-taal die in klanken en woordekens al langer
hoe meer tot het algemeen N ederlandsch nadert; anderzijds verspreidt zich van
de beschaafde kringen van Antwerpen en Gent uit, van lieverlede een tijdelijk
algemeen Vlaamsch, dat voor de Zuid-Brabanders en Limburgers, wier eigen
dialect te veel afwijkt, de voorloopige brug wordt, waarop zij de NoordNederlanders ontmoeten, met hen verkeeren, en allen zich gaande weg bij hen
aansluiten. Want dat Algemeene Vlaamsch is nog zeer arm, en is gedoemd
om arm te blijven. Want voor duizenden dingen en handelingen hebben de
Belgische dialecten wel elk een afwijkend woord, maar geen dat algemeen
Algemeen Vlaamsch.
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gangbaar is. Daartegen staat nu telkens de overal verstane en klare Fransche
term. Om een concurrent daartegen te hebben, grijpt men nu natuurlijk naar
den Noord~Nederlandsehen naam, die geeft houvast. -Alleen de behoefte kan
voor het verkeer een groep doen ontstaan. Houdt de behoefte op, dan smelt
iedere groep in de omliggende kringen weg. Evenmin als in Noord~Duitschland
een algemeen Nederduitsche of in Zuid~Frankrijk een algemeen Provençaal~
sche, in Noorwegen een algemeen Noorweegsche taal op kan komen, daar het
Hoogduitsch, het Noord~Fransch en het Deensch veel beter en makkelijker in
de behoefte voorzien; zoo zal ook in België geen rijk en met het Fransch concurreerend Vlaamsch zich kunnen handhaven. Slechts als voorloopige overbrugging kan en zal het dienen, om daarna weer spoorloos te vergaan. Maar
wat nog lang blijven zal, juist als Noord~Nederland in Friesland en Limburg bewaard heeft, zijn de vaste en sterke ver-afwijkende dialecten van West~Vlaanderen, Zuid-Brabant en Belgisch Limburg. -Voor onze letterkunde heeft de
Vlaamsche beweging vele en zeer verdienstelijke bijdragen geleverd. Conscience vooral heeft deze algemeene Vlaamsche taal geschreven. Verder Jan
van Beers, Tony Bergmann, de gezusters Loveling en Cyriel Buysse, die hoewel sinds lang in Noord-Nederland levend en publiceerend, een erg Fransehgetint taaltje schrijft. - En laten wij nu maar aanstonds de hoofdmoeilijkheid
onder de oogen zien, die hier het probleem van den Fransehen invloed ons
opgeeft. Zoo goed als alle beschaafde Zuid-Nederlanders zijn tweetalig in
dien zin, dat ze in voortdurende afwisseling zich van twee talen bedienen.
Zij behaoren tot twee groeptalen: namelijk tot één der Noordelijke Fransche
en tot één der Zuidelijke Nederlandsche dialecten. Dit voortdurend wisselen
komt echter geen van twee talen ten bate. Licht wordt het Fransch door allerlei Flamingismen en het Vlaamsch met allerlei Gallicismen dooraderd. De wet
van eenvoud brengt dit mee, en wel zóólang met onweerstaanbare noodwendigheid als men beide talen evengoed wil kennen, en ook praktisch evenveel gebruikt. Pas als men vierkant één der beide talen tot eigen taal kiest
waarin men wil denken en leven, en de andere even vastbesloten tot hulptaal
verlaagt, uitsluitend en alleen bestemd om zoo goed en zoo kwaad als het gaat,
met een bepaalde groep zijner medeburgers te verkeeren, is er kans dat de
hoofdtaal gemakkelijk en zuiver gesproken wordt. Immers dàn pas zal zeker
de assimilatie-kracht der hulptaal moeten wijken voor die der hoofdtaal. en
zal deze haar zielseigen differenciatieneiging kunnen involgen.
Uit deze bewustgeworden differenciatieneiging (zie blz. 8 vlgd.) is nu de Vlaamsche beweging geboren. Zij heeft zich scherp gezet tegen de contagion mentale,
die de Fransche maatschappij op hen uitoefende, en een bewuste propaganda
in het leven geroepen, om de reeds half verloren Vlaamsche bestanddeelen
door een nieuwe levenskrachtige integratie weer heel en al terug te winnen.
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Daarop is natuurlijk, volgens alle regelen der sociologische reactiewet, onder
de niet zoo Vlaamsch-lievende elementen weerzin wakker geworden tegen
die nieuwe beweging. Er heeft een kerndeeling plaats gehad. En het Vlaamsche kamp werd in Flaminganten en Franskiljons verdeeld. Gelukkig voor ons
winnen het de eersten van de laatsten reeds ver uit, zoodat dit tweede kerntje
langzamerhand zal versterven, hun levensbestanddeden weer in de sterker geworden eenheid zullen opgaan en 'tIN VLAANDEREN VLAAMSCH
het éénige wachtwoord blijft.
Als een buitenstaander de Fransche bestanddeel en in de N ederlandsche taal
aan een wetenschappelijk onderzoek zou willen onderwerpen, zou zijn eerste
indruk zijn, dat natuurlijk al die Fransche woorden door de tweetalige Vlamingen in het Nederlandsch waren overgenomen, en vandaar uit hun loop
door de Nederlandsche dialecten hadden begonnen. Dit strijdt nu, alweer op
't eerste gezicht, ten eenenmale met de bekende feiten. Het zijn toch juist de
Zuid-Nederlanders die in hun strijd tegen de Fransche woorden de strengste
eischen stellen en ons Noord-Nederlanders de gemakkelijkheid waarmee wij
Fransche erfwoorden nationalizeeren maar noode kunnen vergeven . ..- Dit
laatste is nu evenwel juist een gevolg van de pas betrekkelijk kort bij hun zoo
sterk geworden differenciatieneiging der Vlaamsche beweging . ..- Voor vroegere eeuwen echter is de eerstgenoemde meening voor een deel ontwijfelbaar
juist . ..- En zelfs thans nog geldt ze ten volle voor de Gallicismen, d.w.z. niet
de Fransche woorden, maar de klakkeloos uit het Fransch vertaalde uitdrukkingen en zegswijzen. Deze hoort men in heel België voortdurend, en die
kunnen wij Noord-Nederlanders nu weer niet zoo goed verkroppen . ..-Hieruit
blijkt dat de Vlaamsche beweging, in den grooten hoop althans, nog te veel
alleen bewust en gewild is. Want het bewustzijn kan gemakkelijk de vreemde
woorden, maar onmogelijk de vertaalde zegswijzen onderscheiden. Gaat de
Vlaamsche beweging door met groeien, en wij hebben alle redenen en voorteekenen om dit te gelooven, dan zal die differenciatieneiging aldoor dieper
wortelen slaan, zij zal bij allen ingroeien tot in de onderste onbewuste lagen der
psyche de gewoonte wordt tot een tweede natuur, die gelijk bij ons Hollanders, instinctmatig het eigene aankweekt en het vreemde verwerpt, gelijk dat
nu ook reeds het geval is in een uitgelezen schare Vlaamsche en Limburgsche
voormannen, en dan zullen ook die hinderlijke nu nog geduldeen onvermijdelijke
Gallicismen worden uitgestooten. Dan ook pas, kan men in Zuid-Nederland
weer de oogen gaan openen voor die andere waarheid, dat Frankrijk toch
een der grootste en meestbegaafde volken van Europa is, waarvan wij, als we
niet achterlijk willen blijven, vele begrippen en woorden moeten en mogen
overnemen, en zal men zich gaan spiegelen aan het Engelsch, dat trots een
overmaat van Fransche woorden toch zoo klaar z'n Germaansch karakter
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wist te bewaren. Men zal ons Noord~Nederlanders onze Fransche leen~ en
bastaardwoorden weer vergeven. En Nederland zal weer één zijn gelijk het
was, ~er de overdreven Fransche contagion mentale de Vlaamsche bewe~
ging in het leven riep.
Wij laten nu een lijst der voornaamste Belgische uitdrukkingen volgen, die ons
Noord~Nederlanders tot nog toe hinderlijk zijn en als fouten of grove Galli~
cismen opvallen. - Wie deze verzameling met die van de V reese vergelijkt,
zal zien, dat wij veel toegeeflijker zijn dan hij. Het is toch een feit, dat uitdruk~
kingen als: onder dit opzicht, een plan opvatten, in het oog springen, een
vraag stellen, een stichtend voorbeeld geven'', enz.door weinig Nederlanders
als Gallicismen gevoeld worden, nog daargelaten of het inderdaad bewezen
is, dat het Gallicismen zijn. Want als men zoo eenige jaren van nabij de ontwik~
keling onzer hedendaagsche woorden en uitdrukkingen in al hun beteekenis~
wisselingen heeft trachten te volgen, dan begint men van lieverlede zoo duide~
lijk in te zien, dat het aantal wegen, die een levend woord of uitdrukking kan
opgaan, legio zijn: en dat dus uit een merkwaardig samenvallen van een
Fransche en een Nederlandsche uitdrukking of beteekenis nog volstrekt niet
volgt, dat we hier met onmiddellijk causaal verband te doen hebben; vooral
niet als zoo'n term of zegswijze ook heel druk in Noord~Nederland voorkomt.
WOORDEN EN UITDRUKKINGEN, DIE IN HET ALGEMEEN NEDER~
LANDSCH NIET VOORKOMEN. MAAR DOOR DE VLAMINGEN NAAR
FRANSCH MODEL ZIJN GEVORMD :~: .~. :~: .~. :~: :~: :~: :~: :~: .~.
Fransch.

faire partie de

Vlaamsch.
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deel maken van
I deel uitmaken van
titel
hoofding
I zelfzuchtig
égoïste
ikzuchtig
dérailler
ontrichelen
derailleeren
mot d'ordre
ordewoord
wachtwoord
remercîment
, bedanking
dank
chaque fois
iedermaal, iederwerf
telkens
reeommeneer
herbeginnen
opnieuw beginnen
réfléchir
herkaatsen
terugkaatsen
reconnaître
het recht van iem. herkennen erkennen
reprendre
den arbeid hernemen
hervatten
retrouver
hervinden
terugvinden, wedervinden
revivre
al die oude herinneringen her~ opnieuw te doorleven
leven
mention
melding(en)
vermelding
compléter
volledigen
voltooien, aanvullen
porter une lettre à quelqu'un een brief naar iemand dragen iemand een brief brengen
dès lors
van dan af
van toen af
en~tête

I
'I

1
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par là
maintenant que
aussitöt
une fois qu'il
à peu de temps, à un mois

jouer à vue
je ne sais que dire
pour avoir assisté à
lettre recommandée
détacher
prendre en aversion
être d' accord
aller seul
autrement (frappant)
comprendre
se promettre
se promettre
airoer quelque chose
déterminer
prêt
atteindre à
privations
célébrité
en disponibilité
se présenter
indiquer
abbé

daarlangs, langs dien weg
nu
zoodra
toen hij eenmaal
I
binnen kort, binnen een
maand
uit dit oogpunt beschouwd
onder de soldaten
gelijken op
vergelijken met
tot den prijs van
onverschillig voor
te kort schieten in
fortuinzoeker, oplichter
vrijdenkers
lek worden
hechten aan
rekenen op
vóór een wet stemmen
een wetsvoorstel aannemen
op zicht spelen
van het blad spelen
ik weet niet zeggen
ik weet niet wat te zeggen
om het hebben bijgewoond omdat hij het bijgewoond had
aanbevolen brief
aangeteekende brief
afhechten
detacheeren
in afkeer hebben (nemen)
eenafkeerhebben(krijgen)van
1
akkoord zijn
het eens zijn
alleen gaan
i van zelf gaan
anders (treffend)
i veel treffender
begrijpen
omvatten
verwachten, zich vleien met
zich beloven
zich voornemen
zich zeiven beloven
iets beminnen
ergens van houden
bepalen
veroorzaken
bereid (in het Ned. alleen v. gereed
personen)
bereiken
evenaren
beroovingen
ontberingen
beruchtheid (in hetNed.alleen beroemdheid.
in ongunstigen zin)
op wachtgeld, op non~activi~
in beschikbaarheid
teit
zich aanmelden
zich aanbieden
aanwijzen
aanduiden
eerwaarde (Heer)
abt

illangs daar
nu dat
I zoohaast
I eens dat hij
op weinigen tijd, op eene
maand
i onder dit oogmerk
i tusschen de soldaten
gelijken aan
vergelijken aan
aan den prijs van
onverschillig aan
te kort komen aan
nijverheidsridder
sterke geesten
water maken
houden aan
zich verwachten aan
een wet stemmen
1

1

sous ce point de vue
parmi les soldats
ressembler à
comparer à
au prix de
indifférent à
manquer à
chevalier d'industrie
des esprits forts
faire eau
tenir à
s'attendre à
voter une loi
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dépendances
afhankelijkheden
être aux ordres de quelqu'un aan iemands bevelen zijn
être conservé
bewaard worden
un particulier
een bijzondere

Algemeen Nederlandsch.

[aanhoorighede n, toebehoor
' tot iemands dienst zijn
behouden blijven
een particulier, een gewoon
(ambteloos) burger
rester
de eenige vooruitgang die nog overblijven
zal te doen blijven
avoir la conscience large
een breed geweten
een ruim geweten
une large part
een breed deel
een ruim deel
provoquer en duel
in tweegevecht dagen
tot een tweegevecht uitdagen
pensée, idée
toen het denkbeeld van Olga gedachte
schielijkweer voor hem oprees
faire une allocution
een aanspraak doen
een toespraak houden
faire une visite
een bezoek doen
een bezoekaflegge n
een bezoek brengen
een visite maken
faire des fautes
fouten doen
fouten maken
faire des observations
opmerkingen doen
opmerkingen maken
faire des exceptions
uitzonderingen doen
uitzonderingen maken
faire du (des) progrès
voortgang(vooruitgang) doen vorderingen maken
passer inaperçu
onopgemerkt doorgaan
onopgemerkt blijven
eauper Ie passage à quelqu'un iemand den doorgang afsnij~ iemand den weg afsnijden
traverser
den - de Eikpoel werd door doorsneden
een beek doortrokken
portée
dracht
notenbalken
porteur
drager
houder, toonder: De Neder!.
Bank betaalt aan toonder
pression
vrij van alle uitheemsche invloed
drukking
solidité
waarborgen van duurzaam~ deugdelijkheid, deugdelijke
heid
waarborgen
une fois pour toutes
eens voor allemaal
voor eens en altijd, eens voor
la propriété
de eigendom
het buitengoed
[goed
à la fin
in 't einde
eindelijk. ten slotte
(en) proportion {égale)
(in gelijke) evenredigheid
(in gelijke) verhouding
fabuleux
fabelachtig
mythologische afbeeldingen
trouver quelqu'un en faute
iemand in fout vinden
iemand op een fout( vergissing)
betrappen
ce manteau vous va bien
die jas gaat u goed
die jas staat (zit) u goed
dans Ie même ordre d'idées in dezelfde gedachtenorde
in denzelfden gedachtengang
les esprits
alles is in wanorde, de geesten de gemoederen
en de zaken
être tout indiqué
geheel aangeduid zijn
natuurlijk tot iets aangewezen
(in)connu
(on)gekend
(on)bekend
[zijn
charger quelqu'un
iemand met iets gelasten
belasten
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zich belasten
zonder weerga
geen wonder ! ik wil het
pasklaar
[graag gelooven
het hem schenken,
het hem kwijtschelden
bij z'n volle verstand zijn
zijn vol verstand genieten
genoegzaam
nogal
berijmde psalmen
gerijrode psalmen
een klemmend betoog
een gesloten redeneering
in getal
bij de vleet !
in getal zijn
voltallig zijn
geeft op den tuin
ziet uit op den tuin
geeft uitzicht op den tuin
donner (un libre) cours à
den vrijen loop geven
den vrijen loop laten
donnee sa démission
z'n ontslag geven
ontslag vragen, ontslag ne~
men, z'n ontslag indienen
een voordracht houden
donner une conférence
een voordracht geven
als hadde hij het verstand en bewustzijn
conscience
het geweten verloren
de wet geven
donnee la loi
iemand de wet stellen
ça lui donne sur les nerfs
dat geeft hem op de zenuwen dat maakt hem zenuwachtig
consciencieux
nauwgezet
gewetensvol
l'usage. la pratique de la
de romeinen alleen bezaten waren vertrouwd met
guerre
waren gewend aan
de gewoonte des oorlogs
faisant autorité
gezagmakend. gezagvoerend gezaghebbend
gezondheidstoestand
état de santé
gezondheidsstaat
schitterend
brillant
dat een glanzende rol ge~
speeld heeft
: inhoud en vorm
de grond en de vorm
Ie fond et la forme
Ie fond d'un roman
de grond van een roman
i de kern
· het diepst der oogen
Ie fond des yeux
de grond der oogen
' in der oogen klare diep
in den grond der zaal
achter in de zaal
au fond de la salie
de haag vormen
~ langs den weg geschaard staan
faire la haie
prendre quelqu'un en haine iemand in haat krijgen
i haat tegen iemand opvatten
moet ik u dat (nog) zeggen
aHe besoin de vous dire cela heb ik noodig u te zeggen
waartoe zou het dienen?
een oefenschool die aan de 'verbonden
attaché
kweekschool gehecht is
de zitting heffen
; de zitting opheffen
lever la séance
• de vergadering sluiten
welnu, wel
eh wel
eh bien
aan iets houden
er aan hechten
tenir à quelque chose
· er prijs op stellen
se charger de
sans pareille
je Ie crois bien !
tout(e) fait(e)
faire gräce de quelque chose
à quelqu'un
jouir de son ....
assez
rimé
un raisonnement serré
en nombre
être en nombre
la salie donne sur Ie jardin

zich gelasten met iets
zonder gelijke
ik geloof het wel !
gansch gemaakt
iemand genade doen van iets
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tenir de
tenir un (certain) rang
je le tiens de lui~même
marier M. à M.
deux années de fer(s)
chemin de fer
in time
en congé
italique
le quai
le revers du cateau
de premier ordre
de seconde classe
l'heure a sonné
couronné
laisser quelqu' un
le vide
regarder dans le vide
dans notre äge
mettre aux voix
mettre à 1' étude une pièce
nouvelle
préférer
écrire des lignes
les lignes
faire un choix
pour ne pas faire de jaloux
un florin vaut cent cents
faire des élèves
faire la paire
prendre en pitié
le mètre
leur milieu
administration centrale
déposer un projet de loi
que prendrez vous?
prendre intérêt à
prendre à gauche
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hij houdt iets van Jan Steen
Caspar Netscher schijnt ons
den derden rang te houden
ik houd het van hem zelf
iemand aan iemand huwen
twee jaren ijzers
ijzeren weg
de innige bouw der organi~
scheelementen
in verlof
italiek
de kaai van den spoorweg
de keerzijde des heuvels
eenkunstenaarvan eerste orde
van tweede klas
het uur klinkt, nu had het uur
van vertrek geklonken
gekroond met een gedicht
laat mij, astublief
de afkeer van het ledig, dat
zulk een besluit in zijn leven
zou te weeg brengen
in het ledig staren
in onzen levenstijd (leeftijd)
in stemming leggen

gelijken op. aarden naar
te behaoren tot de schilders
van den derden rang
ik weet (heb) het van hem zelf
uithuwelijken
twee jaar gevangenis
spoorweg
de innerlijke
met verlof
cursief
het perron
de helling
van den eersten rang
van den tweeden rang
geslagen
bekroond
laat mij alleen
van de leegte
van de leemte

in de ruimte staren
in onzen tijd
in stemming brengen
over iets laten stemmen
een nieuw stuk ter studie
een nieuw stuk (laten) instu~
leggen
deeren
liefkozen
verkiezen, de voorkeur geven
voor straf lijnen schrijven
regels schrijven
[aan
de lijnen
de gelederen
een keus maken
een keus doen, z'n keus maken
om geene jaloersche te maken om niemand jaloersch te ma~
een gulden maakt 100 cent een gulden is 100 centen [ken
leerlingen maken
leerlingen vormen
een paar maken
een paar vormen
in medelijden nemen
medelijden krijgen met
medelijden opvatten voor
de meter
het metrum, de versmaat
hun midden
hun omgeving. hun kring
het middenbestuur
het hoofdbestuur
een wetsontwerp neerleggen indienen
wat zult ge nemen?
wat zult ge gebruiken?
belang nemen in
belang stellen in
links nemen
links afslaan

Fransch.

Algemeen Nederlandsch.

Vlaamsch.
I

prendre la défense de quel~
(qu'un
être nommé
avoir sous la main
être sous presse
soutenir la conversation
entrepreneur
des persounes de distinction
distingué
distinction
découvrir
rencontre
les déclassés
démissionnaire
échapper
recevoir, être recu
développé
insaisissable
involontaire
soin de tous les instauts
public
ouvrir sur
ouvrir une enquête
ouvrir un concours
ouvrir un chemin
avoir une explication avec
quelqu'un
des attentions
faire sa toilette
<:abinet de toilette
successivement
successif
excité
excitation
recherches
passer en revue

iemands verdediging nemen ! iemands verdediging op zich
(nemen
i benoemd worden
genoemd worden
I bij de hand hebben
onder de hand hebben
I ter perse zijn
onder pers zijn
een gesprek gaande houden
een gesprek onderhouden
I aannemer
ondernemer
! aanzienlijke lieden
personen van onderscheid
I deftig, voornaam, uitmuntend
onderscheiden
fijnheid, netheid, voornaam~
onderscheiding
(heid
in twee woorden had Frans meedeelen
aan Clara de heele geschie~
denis ontdekt
I gevecht
ontmoeting
een gedeclasseerde
de ootschikten
de gewezen, de ex(minister)
ontslaggever
fijne eigenschappen die ons ontgaan
ontsnappen
aannemen
leerlingen ontvangen
uitgewerkt
tafereden
negen
in
werk
'n
ontwikkeld
nauwlijks hoorbaar
een onvatbaar geruisch
onwillekeurig
een onvrijwillig gebaar
zorg van alle oogenblikken voortdurende zorg
hun openlijke vijand
hun openbare vijand
het venster opent op de straat het venster ziet uit
de deur komt uit
de deur opent op de straat
instellen
een onderzoek openen
uitschrijven
een wedstrijd openen
een weg aanleggen
een weg openen
een opheldering met iemand iemand over iets aanspreken
hebben
voorkomendheden
opmerkzaamheden
zich opschikken (in het Ned. zich kieeden
zich wasschen
alleen in ongunstigen zin)
toiletkamer
opschikkamer
opvolgend leeraar te Gent, te achtereenvolgens
Mechelen en te Arlon
de opvolgendeverbouw ingen achtereenvolgend
de geesten waren weerskan~ opgewonden
ten hevig opgewekt (Ned.
alleen in gunstigen zin)
opgewektheid (Ned. alleen in opwinding
gunstigen zin)
nasporingen
opzoekingen
nagaan
in overzicht nemen
1
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I plein
plaats
place
misdadig
uw gedrag is plichtig
coupable
jeter de la poudre aux yeux iemand poeder in de oogen iemand zand in de oogen
·
de quelqu'un
strooien
gooien
briefkaart
postkaart
carte postale
(Duitsch : Postkarte)
kaartbrief
briefkaart
(carte~correspondance)
van waarde
een werk van prijs
une reuvre de prix
iets op hoogen prijs stellen
attacher grand prix à quelque veel prijs hechten aan
veel waarde hechten aan
chose
z'n plaats innemen
rang nemen
prendre rang
z'n plaats krijgen
de hoogere standen
de heerschende klassen
les classes dirigeantes
verslag doen, verslag geven
rekening geven
rendre compte
zich rekenschap geven
zich rekening geven
se rendre compte
rekenschap houden van iets met iets rekening houden
tenir compte de
rail
richel
rail
't waren niets dan huurlingen waaruit dit leger bestond
composer
die dit leger samenstelden
de compositie, de schikking
de samenstelling van een
la composition
de aanleg, de opzet
schilderij, een roman
geen spoor van
geen schaduw van
pas I' ombre de
men heeft schoon te zeggen wat men ook moge zeggen,
on a beau dire
je hebt mooi praten
te boek stellen, opschrijven
te schrift stellen
mettre par écrit
slechts 50 jaar daarna; de eerst 50 jaar daarna;
seulement
boekdrukkunst die slechts ge~ pas gedurende de 16de eeuw,
durende de 16de eeuw een gisteren pas kwam ik terug,
aanzienlijke uitbreiding kreeg wij eten pas om zes uur
zijn kwaad gesternte
zijn kwade star
étoile
iemand in den ban doen
iemand in den ban stellen
mettre quelqu'un au ban
ergens een eind aan maken
een einde aan iets stellen
mettre fin à quelque chose
mettre quelqu'un au courant iemand op de hoogte stellen iemand op de hoogte brengen
zich op de hoogte stellen
in orde. brengen
in orde stellen
mettre en ordre
er voor zorgen
mettre ordre à quelque chose orde in iets stellen
in veiling stellen
te koop bieden
mettre en vente
aan het werk gaan
zich aan het werk stellen
se mettre au travail
(wel Ned. is: alles in hetwerk
stellen)
zich op weg begeven.
zich op weg stellen
se mettre en chemin
wiskundige vakken
stellige wetenschappen
sciences exactes
bleef zwijgen
hij bleef stilzwijgend
rester silencieux
de hoop streelen
de \oop koesteren
caresser I' espoir
op iemand rekenen
tellen op iemand
campter sur quelqu'un
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ik zal hierop niet meer terug- terugkomen
keeren
bij wijze van proef
ten titel van proef
à titre d' essai
voorloopig
ten voorloopigen titel
à titre provisoire
ten dubbelen titel
in tweeërlei opzicht, om twee
à double titre
redenen.
de kerk waaraan hij toebe- waartoe hij behoorde
appartenir
hoorde
uw uitdrukkelijke wil is ons is te onzer kennis gekomen
parvenir
ons ter oore gekomen
toegekomen
dit werk laat ons toe een stelt ons in staat
permettre
I
meester te bestudeeren
adresserdes reproehes à quel- iemand verwijten toesturen iemand verwijten,
iemand beleedigen
:
I
qu' un
op 300 exemplaren getrokken in 300 exemplaren gedrukt
tiré à 300 exemplaires
onder hen
tusschen hen bevond zich
entre eux
I
onder vier oogen
' tusschen vier oogen
entre quatre yeux
stilhouden, zorgen dat het
i een zaak uitdooven
étouffer un scandale
zaakje niet ruchtbaarwordt
den wensch uitspreken
den wensch uitdrukken
exprimer Ie désir, I' espoir
voordragen
uitgalmen
déclamer
voordracht
uitgalming
déclamation
zijn uiterlijk r
wat zijn uitwendig betreft
extérieur
al zijn talenten
al zijn vatbaarheden
aptitudes
zijn vermogens
veranderen
overstappen
changer (de voiture)
het gesprek veranderen
het gesprek een andere wenchanger la conversatien
ding geven, het gesprek op
iets anders brengen.
hare gedachten waren ver- verruimd
élargir
de verdediging zegt [breed de advocaat zegt, de pleiter
la défense dit
[zegt
verdiepen
zich in gissingen verliezen
se perdre en conjectures
je n'ai pas perdu un mot de ik heb geen woord verloren mij is geen woord ontgaan
I' entretien
zij vermoedde hem van lauw- verdacht hem
soupçonner de
heid
· hij vernieuwde hun de onder- herhalen
renouveler ses ordres
richtingen
met uw verlof
j veroorloof!
permettez!
. toen hij mij kwam vervoegen opzoeken
rejoindre quelqu'un
il nous rejoignit près de la ville 1hij vervoegde ons buiten de inhalen
stad
hij vervoegde zijn regiment • hij begaf zich weer naar ...
rejoindre son régiment
; de cijfers verzenden naar de verwijzen
renvoyer
bladzijden
revenir

1
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inconciliable
venir trouver quelqu' un
chair
être en vogue
mettre une armée sur pied
la plante des pieds
avec réservé
tous droits réservés
place reservée
avec réserve
mettre un précédent
faire du progrès
esprit de suite
conditions
une carrière bien remplie
faire son chemin
peser sur quelqu'un
être dans les vreux:
jeter un pont
hors de la loi
!'affaire d'un moment
et dire que
mission
se mettre en chemin
je vois d'ici
vous voyez cela d'ici
chanter
cette somroe s'élève à
porter pour titre.
fêter quelqu'un
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de democratie is niet verzoenbaar met den monarchalen
regeeringsvorm
iemand komen vinden
een vleesch als melk zoo frisch
in voege zijn
een leger op den voet brengen, te voet roepen
de voetplant
dit geluk. slechts aan weinigen
voorbehouden
alle rechten voorbehouden

Algemeen Nederlandsch.

niet overeen te brengen
komen opzoeken
een gezicht van melk en bloed
in zwang zijn
op de been brengen, onder
de wapens roepen
de voetzool
voor weinigen weggelegd

onder voorbehoud van alle
rechten
voorbehouden plaats
besproken plaats, gereserveerde plaats
met voorbehouding
met omzichtigheid
een voorgaande stellen
een precedent stellen
voortgang maken
vorderingen maken
geest van voortzetting
standvastigheid. volharding.
consequentie
in zeer slechte voorwaarden omstandigheden, toestand
een welgevulde loopbaan
een rijk leven. een welbesteed
leven
zijn weg maken
vooruit komen, door de wereld komen, z'n weg vinden
de koning schijnt op het mi- invloed, druk uit te oefenen
nisterie te wegen
het ligt niet in de wenschen het is niet wenschelijk
een brug over de rivierwerpen slaan
vogelvrij
wetteloos verklaren
het werk van een oogenblik
de zaak van een oogwenk
en zeggen dat ...
en als men dan bedenkt, dat
de zending der kopersnee se- roeping
dert de laatste volmakingen der lichtteekening
zich op weg begeven
zich op weg zetten
ik zie van hier
ik begrijp heel goed
dat begrijp je. ge kunt u voor- ·
dat ziet ge van hier
gij ziet van hier, welk ...
stellen. welk ...
De Kooinek heeft dit eens in bezongen
een welklinkende improvisatie gezongen
bedraagt, beloopt
beloopt. bedraagt tot
zijn boek draagt voor titel
is getiteld ... draagt als titel ...
iemand feesten
iemand vieren

Fransch.

rappeler

Vlaamsch.

zijn schilderwijze herinnert
Rubens, de heerlijke heel~
den die wij herinnerden
il ne compte plus parmi
hij rekent niet meer onder de
les vivants
levenden; onder de vijan~
den van het rijk rekenen de
Fransche koningen
voter des remerciments
bedankingen stemmen
pour ce qui me concerne
voor wat mij betreft
différer de
verschillen
il ressemble à son père
hij gelijkt aan zijn vader
renoneer à quelquechose
aan iets verzaken
cela est difficile à faire
dat is moeilijk om doen
ceux qui désirent se joindre à degenen, die wenschen zich
aan te sluiten
il désire pouvoir lire cela
hij verlangt dat mogen te lezen
il y réussit
hij gelukt erin
je suis d' accord avec vous là~ ik ben het daarover met u eens
dessus
il se mit à courir
hij zette zich op een loopen
se fander sur ce raisonnement hij steunt zich op dat bewijs
c' est moi, toi
't is ik, gij, enz.
je m'y attendais
ik verwachtte mij daaraan

Algemeen Nederlandsch.

herinnert aan Rubens, waar~
aan wij u herinnerden
hij is niet meer onder de
levenden
behooren .. .
telt men .. .
een adres van dank aannemen
wat mij betreft
hij gelijkt zijn vader, of op
iets verzaken
dat is moeilijk (om) te doen
degenen die zich wenschen
aan te sluiten
hijverlangt dat temogenlezen
hij slaagt er in, of dat lukt hem
dat ben ik met u eens

hij zette het op 'n loopen
hij steunt op dat bewijs
ik ben het, gij zijt het
dat verwachtte ik; daarop re~
kende ik
maison à louer, à vendre
huis te huur, te koop
huis te huren, te koopen
invoquer l' exemple de
het voorbeeld inroepen van ... zich beroepen op het voor~
beeld van ...
il sent Ie besoin de se reposer hij gevoelt de behoefte om te hij gevoelt behoefte aan rust
rusten
il ne put s'y résoudre
hij kon er zich niet toe beslui~ hij kon er niet toe besluiten
ten of beslissen
qu' est ce qui serait capable de wat zou er nog bekwaam
wat zou er nog in staat zijn om
kunnen zijn om
exclusivement
uitsluitdijk
uitsluitend
élection
kiezing
verkiezing
distribuer des prix, distribu~ prijzen deelen, prijsdeding
prijzen uitdeelen, prijsuitdee~
tion de prix
ling
partager l'opinion de qlq.
iemands zienswijze deelen
in iemands zienswijze deelen,
of ermede instemmen
laisser à desirer
dat laat te wenschen
dat laat te wenschen over
donner Ie ton
den toon geven, toongevend den toon aangeven, toonaan~
gevend
intercaler
tusschenlasschen
inlasschen
apporter des arguments
redenen inbrengen
redens bijbrengen
un coup d'oeil
een oogslag
een oogopslag
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sous Ie rapport de langue
tenir compte de
prendre conseil auprès de qlq.
charger qlq. de qlq. chose
se charger de
sous presse
interroger qlq. sur
au sujet de (touchant)
professeur d'histoire
à l'université
l'Université de Gand
donner un extraitdeqlq. chose
l'introduction à
traduetion de I' allemand
félicitations
M. est~il visible?
cela saute aux yeux

onder opzicht van taal
rekening van iets houden
bij iemand te rade gaan
iemand met iets gelasten
zich gelasten met iets
onder pers
iemand ondervragen op
betrekkelijk de waarheid
leeraar van geschiedenis
in, uit de hoogere school
de hoogeschool van Gent
een uittreksel van
de inleiding op ...
vertaling van het Duitsch
gelukwenschingen
is M. sprekelijk?
dat springt in de oogen

imagination

inbeelding

bien portant
examen oral

welstellend, welgesteld
mondelijksche of mondeling~
sche examen
een goed gekend man
ziels~, geestestoestand
den lof van iets maken
een ambtenaar afstellen
in beweging stellen
is niet leefbaar
de begraving
verwarmde aardappelen

un homme très connu
un état d' äme
faire !'éloge de qlq.
destituer un fonctionnaire
mettre en mouvement
n' est pas viabie
I' enterrement
des pommes de terre réchauf~
fées
utiliser
en rang
constater
attelage de deux
tout d'un coup
envoyer chercher qlq.
camment I' appelle~t~on
(dans eet) ordre d'idées
être atteint, affligé d' une
maladie
il vient regulièrement ici
au plus vite
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iets benuttigen
in rangen
bestatigen
een dubbelspan
al met een keer
iemand zenden halen
hoe heet men hem

Algemeen Nederlandsch.

uit het oogpunt van de taal
rekening met iets houden
met iemand te rade gaan
iemand of zich met iets belas~
ten, of iemand iets gelasten
ter pers, op de pers
iemand ondervragen over
betreffende de waarheid
leeraar in de geschiedenis
op, van de hoogeschool
de hoogeschool te Gent
een uittreksel uit
de inleiding tot ...
vertaling uit het Duitsch
gelukwenschen
is M. te spreken?
dat valt in de oog en óf springt
(valt) in het oog
verbeelding (inbeelding =
hersenschim)
gezond
mondeling examen
een zeer bekend man
geestesgesteldheid
iets prijzen
afzetten
in beweging brengen
kan niet in leven blijven
de begrafenis
opgewarmde aardappelen
ziels~,

gedachtenorde
door ziekte aangedaan

zich iets te nutte maken
op een rij
vaststellen
een tweespan
op eens, eensklaps
iemand ontbieden
hoe noemt men hem of hoe
heet hij
gedachtengang
door ziekte aangetast

hij komt regelmatig hier
zoo haast mogelijk

hij komt geregeld hier
zoo spoedig mogelijk

Fransch.

eet ouvrage est épuisé
gräce à lui
je lui dois 2 frs.
vous vous trompez
mention honorable
il étudie le droit
argent ouvré
ne pas vouloir de

Vlaamsch.

dat werk is uitgeput
dank aan hem
ik moet hem 2 frank
gij bedriegt u
eervolle melding
hij studeert het recht
gewerkt zilver
wij willen van geen en klassen~
strijd
hij is professor benoemd
il est nommé professeur
je Ie croyais un imbécile
ik geloofde hem een armen
knecht
déclarer mensonge
zij verklaarden dat alles
kwaadsprekerij. (Ned. is
iemand schuldig. vervallen
verklaren)
supposer connu
zijn bekend verondersteld
r éloquence qu' on lui connaît de krachtige taal die wij hem
I kennen
la politique fait du Czar 1'allié de politiek maakt een Fran~
de la France
schen bondgenoot van den
Czaar
dormird'unsommeildeplomb hij sliep van een slaapalslood
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dat werk is uitverkocht
dank zij hem
ik ben hem 2 fr. schuldig
gij vergist u
eervolle vermelding
hij studeert in de rechten
bewerkt zilver
wij willen geen klassenstrijd
wij willen niets weten van een
hij is tot professor benoemd
ik hield hem voor dom
zij verklaarden. dat alles laster
was
worden geacht bekend te zijn
die wij van hem gewoon zijn
maakt den Czaar tot een bond~
genoot van Frankrijk

hij sliep een diepen slaap
hij sliep den slaap der recht~
vaardigen
jeparlaisleFrançaisauxélèves ik sprak den leerlingen altijd (tot) met m'n leerlingen sprak
ik altijd Hollandsch
Vlaamsch
les gestes dont il accompag~ de gebaren waarvan hij zijne waarmee hij zijne woorden
woorden vergezelde
begeleidde
nait ses paroles
het lot dat hij hun veronder~ dat hij het hunne dacht
supposer
stelde
vous me tenez là un étrange gij voert mij een vreemde gij voert een vreemde taal
tegen mij
taal
langage
concilier une chose et une
aldus zijn woord en zijn eerlijk z'n woorden met z'n geweten
overeenbrengen : zoo iets
geweten .. overeenbrengend"
autre
is met ons begrip van plicht
niet over een te brengen

Behalve deze afwijkingen in het idioom heeft de Vlaamsche schrijftaal nog
allerlei grammatische eigenaardigheden met het Fransch gemeen, die wij pas
later, als de respectieve verschijnselen in het algemeen Nederlandsch ter
sprake komen, in hun volle eigenaardigheid kunnen uiteenzetten. Wij geven
echter op blz. 143 vlgd. nog een belangrijken tekst.
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Van karakter zijn de Zuid~Nederlandsche Brabanders, Antwerpenaars en
Oost~Vlamingen minder stijf en stroef in den omgang, levendiger, spontaner
dan hunne Noordelijke broeders, die hen niet zonder reden, wel eens wat
rumoerig, onrustig en lawaai~achtig vinden, omdat ze bovendien ook minder
bezadigde wijsheid en dikwijls nog ietwat lichtgeraaktheid vertoonen. Daaren~
tegen hebben ze op de N oord~N ederlanders voor, dat ze niet zoo peuterig
en omslachtig zijn, wat echter ook veel minder nauwgezetheid medebrengt
-men vergelijke b.v. de uiterlijke orde in het spoorwezen.- Verder zijn de
Zuid~Nederlanders handiger en als ze geleerd hebben beschaafd te zijn, inderdaad charmant. Ook hebben ze veel meer aanleg voor kunst, meer speciaal
echter voor Rubenskunst tegenover Rembrandtskunst, en zijn ze erg belust
op uiterlijke praal. Terwijl de Noord~Nederlander nogal eens last kan hebben
van hoovaardij, krijgt de Vlaming meer verzoeking tot ijdelheid. Zonder meer
hartstocht is hij wel impulsiever. En omdat hij tevens niet zoo omslachtig
zwaar tilt, neemt hij gemakkelijker het initiatief. -Tegenover de ongevoeligheid of de kalmte der Hollanders staat dus de drukte en emotionaliteit der
Vlamingen - een kleinigheid vervoert hen tot zaligheid of verdriet - en de
perseveratie~tendenz of secundaire functie kan hier niet meer als algeroeene
trek van het volkskarakter worden opgegeven. Verre vandaar!
Vele van deze eigenaardigheden heeft de West~Noordbrabander met zijn
Zuidelijken taalbroeder gemeen. Toch hebben de bewoners der Generaliteitslanden, in de twee eeuwen van verdrukking, een ietwat Hollandsche opvoeding in bezadigde perseveratie doorloopen, waarbij ze van hun luidruchtigheid
en losheid, heel wat hebben afgeleerd, maar velen vooral de minderbedeelden.
toch ook iets dofs over den glans hunner vroeger zoo emotioneel tintelende
ziel hebben gekregen; mede oorzaak of gevolg daarvan of beide, is het
ergerlijk drankmisbruik en 't daaruit volgende messen trekken. Er heerscht
toch niettemin nog meer levenlust en opgewektheid dan in Holland, gepaard met goedhartigheid en vriendelijkheid. Men is in Noord~Brabant spoedig tehuis, spoedig bevriend, maar wordt er ook spoedig vergeten, zegt Blink.
De bevolking is er aan huis en erf gehecht, en daardoor vindt men hier minder emigraties dan elders. Wiskundige aanleg is er bijna epidemisch, en daar
gaat - gevolg van Hollandsch~Vlaamsehen menginvloed - liefde voor de
muziek in alle kringen mee samen. De meer bedeelden zijn echter onder de
verdrukking pittiger en sterker geworden, en zoowel vrouwen als mannen
leven er daar met een ziel fijn en vol van gevoel, met een wil veerkrachtig en
groot.- De bevolking is bijna geheel Roomsch~Katholiek en zeer liefdadig
voor armen en godsdienstige instellingen.-V oor de literatuur leverde WestNoord-Brabant tot nog toe heel weinig. Pas sinds kort en langzaam gaan
de welgestelde inwoners dezer streek beseffen, dat er naast industrie en
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handel ook nog een carrière van kunsten en wetenschappen bestaat. - Het
Westen van Noord~Brabant heeft een heele reeks kleine sociale groepen,
die ongetwijfeld zoowel middellijk als onmiddellijk invloed uitoefenen op het
dialect. Daar hebben wij op de eerste plaats de leerlooiers en schoenmakers
der Langstraat, de pas in de laatste vijftig jaar opgekomen suikerindustrie,
de meer en meer achteruitgaande maar altijd nog zeer talrijke bierbrouwers,
de steenbakkers, boom~ en fruitkweekers; om nog niet te spreken van de land~
bouwers, die wegens het groot verschil van grond hier weer gelijk elders in
kleinere groepen, van klei~ en zandboeren, uiteengaan.
Een mooi staaltje litterair Zuidoost~Vlaamsch vin de hier zijn plaats. Het is
nog al omvangrijk, maar het geeft ons tevens zóó' n diepen kijk op de socio~
logische en psychologische structuur van den Vlaamsehen landbouwerstand
dat ik het om dubbele reden meende te moeten opnemen, en het dus ook
dubbel zoolang mag zijn. Frank Lateur kènt zijn Vlamingen!
DE VLAAMSCHE ARBEIDER vanStijnStreuvelsuit: Vlaanderen door de eeuwen heen.
De Vlaamsche landenaar heeft weinig noodig om te leven, maar, als dat weinige hem niet
gegeven wordt en het uiterst noodige hem ontbreekt, dan zal hij, zonder groot gebaar,
zonder opstand, ten onder gaan als iemand, die tot hoegenaamd geen ras meer toebehoort
en gelijk welke hoedanigheden van dat ras nooit gekend heeft of bezeten.
De Vlaming is in zijn normalen toestand, als hij met werken den kost kan verdienen; naar
overschot vraagt hij niet. Hij redeneert niet, belegt weinig. De lijdende gemoedsstemming,
die hem blij maakt en gerust, als er niets ongewoons de doening van zijn levenskring komt
storen en hij genieten mag van het schamel beetje geluk, waarmede hij bedoelt: den kost
voor hem en voor de zijnen, is altijd nog gepaard met eene vrees voor de onbestendigheid
van dat geluk, uit een gevoel en bewustzijn van zijne onweerbaarbeid waarin hij verkeert.
Hij weet dat hij alleen staat ; als zijne handen moeten begeven, is het 's anderdaags de
armoede. Hij leeft afgezonderd, heeft opleiding noch geleerdheid en geen besef van de
voordeden, die opleiding en geleerdheid hem verschaffen zouden ...- geen vertrouwen dus
in die voordeelen. Zijn denkkracht strekt niet verder dan de gewone zaken uit zijne on~
middellijke omgeving : zijn ongeoefende geest werkt traag en waar hij niet rechtstreeks het
voordeel of de winst ziet, daar wil hij niet van hooren. De overwegende gedachte, die hij
overerfde van zijne ouders, is de eeuwige vrees voor honger, de bezorgdheid om den kost
te bemachtigen. Omdat zijn bestaan met één slag kan gebroken liggen en heel dat bestaan
op hem alleen weegt, daarom zal hij de kinderen zoo vroeg mogelijk doen helpen aan de
taak. Geen school. geen geleerdheid, dat brengt niets mede. daar is geen tijd voor! Werken
alleen, dat is de zaligheid. De voorouders hebben gewrocht, hij zelf heeft nooit anders ge~
zien en de kinders ook moeten het maar doen van jongs af. Hard werken, zonder ophouden,
van 's morgens tot 's avonds, zóó hebben ze het gevonden en zullen ze het laten. Het leven
zelf is werken ; zij zijn ermede vergroeid en het is hun geworden als eene noodzaak, eene
levensbehoefte ...- iets dat er zoo maar bij hoort, dat zich van zelfs op dringt als adem
halen, eten en slapen . ...- Eén ding heeft de Vlaamsche buitenmensch om zich recht te hou~
den en waarop hij steunt ...- hij heeft zijn eenvoudigen godsdienstzin, gelijk hij van vader
tot zoon werd overgeërfd en bewaard. De zinnebeelden van zijn godsdienst vindt hij ten
Brabantsche sociale groepen.
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allen kante over 't platte land, in de kerken van zijn dorp vooreerst, en overal waar hij
gaat en staat te velde. Waar er een mensch dood viel of verongelukte, heeft men een
steenen krruis geplant; waar men eene gunst bekomen heeft of bekomen wil, bouwt men
een kapelletje en aan het bol der linden van het hofgat zoowel als in huis, overal zijn er
beeldekes of prentjes, waar een of andere heilige vereerd wordt. De godsdienst in zijn een~
voudigsten vorm, met bijgeloof vermengeld, zit hem in 't lijf en straalt door al zijn denken
en doen, omvat heel zijn leven. Diens godsdienst wil hij in tastelijken vorm overal rond
zich zien en voelen ; het Opperwezen moet hem vertrouwelijk voorgesteld worden en heel
zijne omgeving vervullen. De landman bezit nog het kinderlijk vertrouwen in eene opperste
en hoogere rechtveerdigheid, die loonen en straffen zal. In zich draagt hij het gevoel, dat
hij met hard werken zijn plicht doet, zonder meer. Hij neemt de zaken op, zooals ze zich
voordoen en zijn eenvoudige geest vraagt niet verder, zoekt geene oplossing over zaken
en toestanden, die hij niet doorgronden kan. Hij heeft iets van den werkos, die gezapig
zijn strenge spant en de vore trekt tot tenden en weer herbegint met kalmte en beradenheid.
I. De Vlaming is dus de geboren landenaar; hij is de buitenmensch bij uitnemendheid; hij
houdt van zijn land, van zijn werk, van zijne vruchten, van de vrije open lucht, van ruimte
en van kalm gerust en stil leven. Waar hij het met hard werken vinden kan, om tus~
schen de twee uitersten van weelde en armoede 't bestaan te bemachtigen op zijn stukje
grond, daar is hij tevreden en gelukkig; daar zullen de hoedanigheden van zijn ras het best
ontwikkelen en openbloeien. - Het huisje van den landman is uit leem, met ingezakte
wanden en gatig rieten dak; maar hij houdt van zijn huisje, want 't staat er als gegroeid in
'topen veld en de vernepene dompigheid van een ommuurde koertje is hem onbekend.
Binnen is er vloer noch zoldering, weinig licht en minder ruimte, maar vóór de deur is er
licht te veel en overvloed van ruimte, en hij leeft meer buiten dan binnen zijn huis. De
noodige huisraad en kateil ontbreken, de bedderij is slecht, tafel en stoelen staan kreupel ;
maar evengoed slaapt hij op stroo en hij rust gemakkelijk op den bloaten grond. En ·t
weinige dat er voorhanden is, blinkt van goed verzorgde netheid. Alles staat goed op zijn
plaats en de muren en betimmering krijgen op tijd hun laagje kalkwit of hun streepje verf.
Zijn huis en zijn lochting zijn als een stuk van zijn eigen wezen en de streek er rond is hem
vertrouwelijk omdat hij er in gegroeid is en groot geworden. De armoedige dingen schreeu~
wen niet als een wanklank in die omgeving; 't gebrek en de armoedigheid is er niet ge~
doken of deftig aangekleed, met een schijn van bedriegdijken welstand. De kieeren die de
landman draagt, zoowel als de schikking en 't gerief van heel zijne omgeving, 't eenegelijk
't andere is in éénklank met het werk en de bezigheid van den bewoner.- er is geen he~
drog, geen schijn van nutteloozen praal, - 't is het natuurlijk noodwendige en het een~
voudige landelijke leven.- Wat is er, dat hem hier zoo aantrekt, dat hij met die armoe~
dige dingen zijn zin heeft, dat hij aan weelderiger leven verzaakt, hooger loonen afwijst,
hier in de verlatene vlakte, eenzaam op den heuvel of gedoken in de diepte der vallei, of
tegen den boschrand, liever gebrek zallijden en liever zijn lijf gaat afbeulen met zijne kin~
deren op de hofstede, dan zijn hoekje grond te verlaten en beter leven te genieten in volk~
rijker gezelschap van een neringdoende dorp 7
In woorden weet hij het niet te verklaren, hij voelt dat hij hier vastzit, gerust is en dat hij
elders niet zou leven gelijk hier. Wat hem hier lief is, weet hij niet; eerst als hij het missen
moet, kan hij het weten. De dingen, die hij hier onderhanden heeft, bemerkt hij weinig, hij
heeft ze in zich opgenomen, ze zijn in hem overgegaan. De lommer van den grooten note~
laar, die 't schamele dak van zijn huis beschermt, is hem onbewust, een rijke tooisel. De
zonnebloemen en de stokrozen die van weerskanten de deurlijst te pralen staan, de violiers
onder 't venster, het palmtronkje in den lochting, de geraniums en de floksen, die door 't
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oudste meisje verzorgd worden en bloeien op de vensterbank, de konijntjes in hun hok en
de hoenders en de haan, dat alles is voor den landman het overtollige. de weelde, de lach
en de blijheid in zijn leven, waar het werk de ernst is en de strengheid. Hij voelt zich hier
baas, hij is er de meester, gerust gelaten in zijn doening, tevreden en gelukkig.
Maar 't geen hij minder weet en de groote oorzaak is van zijn geluk, 't is de natuur zelf,
de stand van zijn leven te midden der natuur: het eenige eeuwige, dat hem langs alle
kanten omringt en waarin de natuurmensch zoo welig aardt. 't Is de onmiddelijke betrek~
king, de nauwe omgang met de natuur, het rechtstreeksche aanvoelen van de groote
elementen ...- de bronaders van het algeroeene leven. Wind en zonneschijn krijgt hij uit
eerster hand, de ruimte is er zonder randen: er is de wisseling van het keerende jaar, de
eeuwige ongedurigheid der getijden, die komen en gaan in gestadige wenteling; de schoone
gang der volle dagen met hun licht en donker. natte en droogte, koude en hitte. Er is de
zon vooral, die groote levenswekker, de koning der schepping, die troont over alles, die
groei geeft en bloei en wasdom en vruchtbaarheid : er is het speierende licht der zon, de
kleistering der helderheid van die groote fakkel, waarvoor al wat kaal is en krottig en vuil
er uit ziet, verdwijnt onder den gulden glans en te blinken begint of te glinsteren, ...- die al
het vermolmd gereedschap en gerei van den landman met gulden randen omstraalt, als
met een aureole van levende blijde schoonheid; die alles doorstraalt en opwekt met haar
deugddoende warmte. Er is de schoonheid van den dageraad en de weemoed van den
avond. Er is de geur van den grond en de groenigheid, die walmt door de lucht. In dat
onmiddellijk betrek met de eeuwige dingen voelt de landman zijne gerustheid en zijne vrees,
zijn vertrouwen en zijn ontzag. De elementen keeren en wentelen in hunne wreede
grootschheid boven zijn hoofd en boven de nietigheid zijner have ...- zij kunnen hem plat~
slaan, maar ze verleenen hem de weldaad van het leven. 't Geen hij opdoet, 't geen hij
inoogst, 't geen hij wint op het land, 't wordt hem al mildelijk toebedeeld als uit vrijgevige
handen, ...- zijn eigen werk aanziet hij daarbij als eene enkele bijveerde. 't Geen hij doet,
't is bevruchten en bemesten, maar de moedergrond houdt altijd zijne bronnen open, die
nooit moegegeven zijn of drooggetrokken. - Voor den landman brengt elke nieuwe dag
hem nieuwe verhemming en nieuw leven: 't open~ en het toegaan der dagen is hem als de
machtige aderslag, 't heffen en 't dalen van den grooten, levenden adem, die de natuur
beroert. En na een dag ijverig werken is de avond hem als eene verzadiging, de rust, de
kalmte, die met de vloeren teederbeid der duisternis, neerzijgt over de wereld, als alles rond
hem slapen gaat. De morgen die daarop daagt, is weer het ontsteken van licht, het op~
kraaien van het leven, het herbeginnen of het voortzetten van het geen gisteren ongedaan
ten halve bleef. De landenaar mag het lastig hebben als een os, altijd blijft er de voldoening
van zijn werk, de groeite, 't leven dat onder zijne handen ontstaat, als eeneonmiddellijke
belooning, die hem gerust en bewust maakt, dat hij op de goede baan is en dat hij in 't
rechte bedde vooruit moet. De dagen komen en brengen hun werk mede, hij hoeft zich
maar geleidelijk en lijdzaam te laten gaan en hij is zeker altijd goed uit te komen.
Als alles welgaat in zijn huishouden, iedereen gezond is en meê~wil, als geen ramp dien
schoenen samenhang van man en vrouw met kinderen storen komt of breken, als heel die
verbondene kracht opgroeit als een boom die sterk van stam, welig zijn wortels schiet en
breed zijn krone spreidt, dan komt er bij die menschen een stille voldaanheid, de schoone,
kalme gerustheid die den gestadigen glimlach uitmaakt van het vriendelijke leven. Bij die
menschen ontstaat eene eigene, eene heel bijzondere beschaafdheid, eene voornaamheid
geput bij den oorsprong van 't leven zelf; een diepere zin in 't bestaan en een gezondheid
van oordeel en verstand die alleen door langen en trouwen omgang met de natuur ver~
kregen wordt. Die beschaafdheid is anders, maar edeler misschien dan 't geen wij fatsoen~
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lijke menschen van elkander afteeren en nadoen en bestempelen met dien naam. Wie
schaft er genoeg op dien invloed van de onvervalschte, de onmiddellijke natuur op de
menschen? Wie, die ooit een landman, moe gewrocht naar huis zag keeren, dacht er aan
den heilzamen indruk dien zulk een avond maakt op 't gemoed van den simpelen buiten~
mensch? De schoone avonden in 't voorjaar, als de eerste zoelte de eerde aan 't gisten
brengt en de groeite overal begint, als 't geluchte effe~uit met eene onnoemlijke teere
kleurtint gevloerd, van een alderschoonste waterklare doorschijnendheid is - als alles heel
stil wordt, en kalmte en zachtheid neerzijgt met de deemstering, waarin de gewone dingen
een ongewone grootschheid en aanzien krijgen in die volkomene aamloosheid van den
slapengaanden wind. De ruste brengt de stilte mede en om die twee algeroeene dingen
die in elkaar versmelten en één worden, ontstaat in eens de nieuwe toaverklaarte der maan.
De schoonheden die hij ziet tracht hij niet op te sommen of te bepalen - onbewust geniet
de landman en ondergaat den grootsehen indruk van dien eendlijken samenhang der din~
gen die ter ruste gaan gelijk hij zelf. - De man trekt door de velden naar huis. - De wegen
zijn eenzaam maar het jonge groen stoort aangenaam door de lucht. De man is moe ge~
werkt. maar zijn gemoed is gerust en bij elke schrede groeit het verlangen om thuis te zijn.
Het lichtje ontwaart hij dat pinkt door het venster - thuis is alles nog in volle beweging 't is de drukste tijd van den dag- 't avondeten wordt klaar gemaakt, de beesten worden
gevoederd, de koei gemolken, de geiten naar stal gebracht - alles wordt in veiligheid ge~
steld voor de groote rust. De andere huisgenooten komen thuis, - de groote zonen - en
laat eerst wordt het avondmaal genut, als al 't andere werk verricht is. Na 't eten zou
vader of de zoon nog wat bezigheid zoeken in den lochting. weet moeder nog 'teen of
't ander te doen en eindelijk komt heel het huisgezin, ouders. jongens en meisjes, een stonde
buiten zitten onder den vliertronk in den maneschijn. De geur van den tabak mengelt zich
met de geuren der bloemen in het bovetje; er wordt gekout, stil, fluisteren gelijkt het in 't genot van den onzeglijk schoenen avond. Als moeder het teeken geeft. komt er een
einde aan de behagelijkheid van het buiten zitten en dan zoekt elk zijn slaapstede. Het
schamele stroodak zal heel den nacht de welverdiende rust der landlieden beveiligen en
het huizeke zelf. met zijn leemen wanden, half gedoken in de zwarte schaduw van boamen
en tronken, gelijkt een nest waar ,.vrede" zijn woonst genomen heeft.
Het tafereel van den uchtend speelt zich af in anderen toon, levendiger van kleur, blijder
met heviger geruchten; 't is het verschil en de tegenstelling van de zon die opkomt en met
nieuwen luister 't aanschijn der aarde verblijdt, tegenover den zachten weemoed van de
uitstervende schattigheden, die verdwijnen tegen een opvlammenden westerhemel.
't Verloop der dagstonden zelf met het eigen voorkomen en de stemming van elk uur. is
iets als het afspelen van een altijd nieuw vertoog. Het werk is lastig maar altijd anders en
alles wat men aanraakt zijn bezielde dingen. 't Is het groeiende leven, dat de hulpe eisebt
van 's landmans handen en onder zijn greep tot oorbare bate verwordt en tot nuttigheid
van alle menschen. Overal ziet hij het doel en de oorzaak in zijne bezigheid. Daarom heeft
de landsche arbeider lust, liefhebberij in zijn arbeid; hij is preusch met den stand van zijne
vruchten en met de handigheid van zijn kunnen en de schoonheid zijner opbrengst. Er is
blijheid op 't veld overal, den dag door. Hoor hoe de stemmen klinken en 't neerstig ge~
snebber gaat bij 't wieden, bij 't braken, bij 't slijten, bij 't oogsten! Er is gezelligheid onder
de knapen en de meiden; de bezigheid gaat vlugger van de hand en 't lastige vergeet men
als 't herte mag opgehaald worden en men zijn stemroe hoort weergalmen in de wijde lucht.
waarin het lachen klatert uit de verte. De jonge, ongehuwde werkman heeft weinig of
geen kommernis te dragen, hij verricht zijn werk gelijk de boer 't beveelt en heeft zich van
rampen of schade door wind of water veroorzaakt, niets aan te trekken. Een breed gevoel
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van vrijheid en ongedwongen stand in hun verhoudingen is den landschen arbeider eigen.
Zie hem loopen over de werf der hofstede, waar hij zich van eersten af gevoelt en beweegt
als op eigen bezit. Hij loopt stallen en schuren uit en in, schuifelt en zingt, gekt en zottebolt met knapen en meiden ; komt op zijn kloefen in huis en zet zich bij aan tafel, eet zijn
buik vol, of beklaagt zich bij de boerin als de kost hem niet bevalt. Na 't eten zoekt hij
een polk in 't stroo en rust er den noenestond uit, tot het klokje luidt. Bij een kwaad woord
van den boer laat hij 't werk staan en gaat op een ander; nooit verlegen of in moeilijkheid,
want al de boerenhoven staan voor den werkman open en overal is 't zelfde werk en
zelfde loon. - Op 't veld is de Vlaamsche landenaar in zijn element als een boom in de
aarde. Zie hem op den hoogen kouter, zwaar, groot geteekend tegen de lucht; zijne kleeding heeft de kleur der aarde, waarop hij zelf stevig geplant staat. Hij ment de peerden
aan den ploeg, jaagt het tweespan en staat als een schipper op zijn schuite, te wiegelen op
de zwenkingen der egge. Hij gaat stapaan, rechtop, de zaaier, zwak van leden en strooit
met ronden zwaai de tarwe, die als goudpulver bij elk gebaar van den forsehen arm, open
vliegt in de lucht. Hij staat voorover gebogen als een kamper ten aanval, het glimmende
staal van de pikke te derschen in 't koorn. Aanhoudend, onvermoeid is hij den zwaren
muur aan 't doorhakken, die vóór hem overeind staat. Ginder staat de maaier tot aan de
knieën in 't bloedend tooisel der geurige klaver; hij zwaait zijn zeis tegen den grond en
doet als het zinnebeeld der krachtig-genadige beweging, bij iederen trek de zwadden vallen. Daar ook de spaman, die neerstig heft en steekt, zoodat zijn lastig werk een spel gelijkt. Verder zijn de bonkige meiden, breed geheupt, rank van leden, bolrond van lijf,
melkwit van vel, met kaken als appels zoo rood; ze staan zich te vermeien met de vork in
't hooi, dat opvliegt en balsemgeuren uitstrooit, gedragen op de lucht, die galmt van haar
lach en vroolijk getater. Elders staan de deernen op den koornaard, omgrijpen de bundels
en binden ze tot schooven. In de weiden stoeien knapen en meisjes dooreen, waar ze 't
vee aan 't hoeden zijn en spel en leute zoeken alsof ze, in een aardsch paradijs geplaatst,
geen einde zagen aan hunne geneuchten.- Alzoo krielt over 't land, overal op akkers en
kouters, de bonte beweging en 't nijverig leven der buitenbevolking. Ze verdoen er hun
krachten, eten en leven er als de spelers uit een onmetelijk schouwtooneet - Neem den
landenaar uit zijn velden weg, stel hem buiten zijne akkers, in een andere omgeving is hij
dezelfde man niet meer. 's Zondags in zijn beste kieeren is hij al stijf, en leelijk. Stuur hem
naar de stad, hij doet er onhandig, lomp, dom, staat er beteuterd, blijft gesloten in zijn
ongemak, laat zich bedotten en zou zich door een straatbengellaten beleedigen. Maar als hij
in bende is, in gezelschap van makkers, dan wordt hij brutaal, wild en begaat baldadigheid.

0

0

11. 't Is er ver van af, dat heel de bevolking van het Vlaamsche Land aan den veldarbeid
gebruikt wordt en van de opbrengst der vruchten leven zou. Al houdt de Vlaming nóg
zooveel van zijn akker, al is het landbezit al in oneindig kleine stukjes verdeeld, nog is er
bij lange geen onderkomen voor heel die talrijke bevolking der Vlaamsche gewesten.
Om groote geldwinning heeft de Vlaming nooit veel gegeven - leven was hem 't eenig
noodzakelijke. Hij voelde altijd behoefte aan open lucht en aan vrijheid en aan onafhankelijk bestaan ; met minder nog dan zijn vader noodig had om rond te komen, zou hij het
doen, maar het verergerde van dag tot dag. In de verten, waar de landman geen inzicht
over heeft, van hooger hand, door 't toedoen van menschen, die hij niet kende, en die den
gang der wereldzaken beredderen, gebeurden er dingen, die den levenstoestand van den
arbeid wijzigden. Hij die onderaan de grondvesten van dat reuzending, dat "Samenleving"
heet, te wroeten zit, moest zwaarst van al de gevolgen dragen, die door de leiders en
Vlaamsch akkerleven.
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wetgevers dier samenleving verwekt werden. Hij ondervond dat hij met zijn dagloon niet
meer uitkwam, dat de prijs zijner vruchten afsloeg in weerde en dat zijne huishuur en zijne
grondlasten verhoogden ... dat hij zich afbeulde voor niets. - Een ander huis zoeken, in
betere voorwaarden grond huren ging niet, 't zijne werd hem nu al van onder zijne voeten
ontnomen door andere landenaars, die meer betalen wilden. - Er ontstond eene spanning,
een algemeen ongemak. - Rijke boerenzoons zelf moesten thuis blijven en op 't hof het
werk verrichten van peerdenknecht of stalknaap, of wel verzaken aan den ouden trots van
landbouwer, omdat er nergens iets meer te vinden was of open stond. De mindere man
moest het opgeven, of wel zienling ten onder gaan. - Meer werken dan hij deed, kan
niet, en iets bespringen dat hij niet betalen kan en waaraan hij geen eere zal doen, wil hij
niet. - Moet hij de armen over elkaar slaan en wachten tot er iets uit de lucht valt? Dat
ligt niet in zijn karakter. Hij zoekt naar iets anders, maar eerst en bijzonder zal hij iets
zoeken, waarbij hij niet noodzakelijk zijn grond, zijn dorp of zijne streek verlaten moet.
(lo.) Alzoo, bij streken, hebben de landenaars, elk volgens de mogelijkheid, hulpegevonden
in den handenarbeid. Te zomertijde blijven zij bij den boer werken, en zoo gauw de oogst en
de verlaantijd voorbij is, hebben zij hunne huisnijverheid, waarmede het noodige verdiend
wordt, om te leven. Zoo zijn er die vlas zwingelen, weven, manden vlechten of een am~
bacht uitoefenen. De vrouw ook tracht er wat geld bij te verdienen om den huishoud te
helpen draaien; ze zit aan 't kantkussen, 't borduurraam, te bobijnen of te spinnen. Als het
daarmede gaan kan, acht men zich gered. (2o.) Een ander soort, waaronder de dappersten,
nemen heldhaftiger besluit; in heele benden trekken zij, den knapzak op den rug en gaan,
door een ploegbaas geleid, naar Frankrijk, den oogst graan pikken, in de beeten werken,
of in de steenovens. Hunne afwezigheid is maar tijdelijk en in gezelschap voelen zij minder
't ongemak der vreemde streek. Daar kunnen zij met hard werken, op drie, vier maanden
een loon verdienen, waarvan ze thuis een rond jaar leven kunnen. Met October is iedereen
weer op zijn streek, waar ze in de nabijheid dan werk zoeken te vinden in de suikerfabrieken
of in de chicorei~drogerijen. Die .,Franschmans" blijven de Vlamingen van den ouden
stempel, zij hebben wat meer gehoord en gezien dan de thuisblijvers, zij spreken wat luider,
liegen wat harder, zijn wat losser en ongedwongener in hunne handelwijze en in hun om~
gang, maar zij blijven de landenaars als voorheen. Het werk ginder was het werk gelijk
hier, de bezigheid heeft hen niet ontaard en hun makkers zelf vinden dat ze meer .,mensch"
geworden zijn. (3o.) Een ander slag, meest onder de jonge kerels metwilden aanleg, trekken
in benden uit vooronbepaalden tijd en gaan in 't vreemde, overal waar er gelegenheid is,
de faam dragen der Vlaamsche eerdewerkers. Zij steken zich in groote ondernemingen als
daglooners, waar er vaarten te graven zijn, of ontzaglijke massa's eerde te vervoeren val~
lenen ander lastig werk te doen is. Die gasten vormen een afzonderlijk soort- 't zijn de
wildemans onder de Vlamingen, wild in hun werk en wild in hun doening, die met de dok~
en havenwerkers, de groote vrachtsleurders. de eeuwige wroeters zijn in 't geweld van
den ruwen arbeid. 't Is het schoon groot volk met den beenderigen kop en stouten blik, de
machtige schouders en lange armen: gekleed in de wijd golvende broek van hemelsblauwe
of warm bruine vloer, die los en breed gekrookt in schoone plooien om hunne lange, zwakke
beenen hangt; in de lenden snoert een blauwe of roode wollen singel driemaal om hun lijf,
die bloot komt onder het blauwe kieltje of door de opening van 't korte vest: een slappe
deukhoed met neergeslagen rand staat op hun kop geduwd. Zoo trekken ze uit, door dik
en dun, onverschillig aan regen en wind, de mannen van de verte, die overal thuis zijn,
overalleven en geruchte houden, eten als ze 't krijgen en 't geen ze krijgen, altijd drinken
en nooit dronken zijn, altijd werken zonder ooit vermoeid te worden.
(4o.) Van veel tammeren aardzijn de Vlaamsche arbeiders, die uit nood of goesting naar hoo~
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ger loon, den landbouw verlaten hebben en elken morgen heel vroeg in 't naburig station
den trein nemen en naar d'eene of andere groote stad, of naar 't Noorden van Frankrijk
den kost gaan verdienen in de fabrieken. Dat dagelijksche rit in den trein, waar de werk~
lieden lang uitgestrekt liggen en hun slaap inhalen, dien ze thuis niet voluit mochten ge~
nieten; het opgesloten verblijf in de groote werkhuizen, in den dampkring van stof en rook,
met het eentonige geestesdoovende werk, het eten in vuile krottige herbergen, het samen~
zijn met alle soorten van volk uit de laagste rangen der samenleving, al die dingen zijn
oorzaak van eene algemeene verandering naar lijf en geest, en de landenaar is er niet lang
meer te verkennen in die mannen met bleek gelaat en tragen, slependen gang, die met
hunne gepoetste schoenen en donkere kleeding, de etenbeurs over den schouder en de
drinkflesch onder den arm, in kudden voorbijtrekken. In dat leven bij benden raapt de
eenling de ondeugden op der menigte en de besten weerstaan niet lang en zijn niet moe~
dig genoeg hunne goede eigenschappen te toonen tegenover andersgezinden. Zij denken,
spreken en doen gelijk de makkers, verliezen hun vrijheidszin, zij verbroederen, verbinden
zich, worden vooruitstrevend. Zij kennen heele aangeleerde volzinnen over rechten en
plichten, lezen dagbladen en weten van associatie, vakvereeniging, werkersbond, federatie
en syndicaat. Zij vormen het onderdeel van dat groote leger der proletariërs in aantocht
om hunne rechten te veroveren. Maar intusschen voelt de werkman zich afzonderlijk als
een slaaf en diep ongelukkig. De trein, de makkers, de fabriek, de stad, 't is hem al om 't
even, één gruwel. 't Werk is hem een onmisbaar kwaad en de werkgever is de eenige
vijand die de krachten van den arbeider uitbuit om zelf rijk te worden. Zijne inspanning,
't verteer zijner krachten, de werkuren - al dingen waaraan hij vroeger nooit dacht, alles is nu tot 't laatste toe uitgerekend, beredeneerd en besproken. Zijne oplettendheid,
die hij niet richten kan op 't uitvoeren zijner bezigheid, omdat die bezigheid niet meer van
hem vraagt dan de werktuigelijke beweging zijner handen - richt hij nu op de winst en
op de middels om meer te verdienen en minder te werken. Zijne omgeving benauwt hem,
zij ontaardt zijne menschelijkheid, hij voelt nergens het roerende leven in al dat ijzer en
staal; hij ondergaat den duur der werkuren als eene dwangstraf en het werk zelf als eene
pijniging. Daarbuiten heeft hij tijd noch lust naar iets anders. 's Avonds laat hij zich vallen
en zoekt in den slaap den eenigen troost voor zijn afgematte lijf. 's Zondags, den dag,
waarop hij anders in stil genot zijn welverdienden rusttijd slijten kon in den huisdijken kring,
voelt hij nu de behoefte aan ontspanning en hevig vermaak. Dien dag wil hij verdoen met
de makkers waarmede hij binst de week gewerkt heeft; hij doet gelijk zij, die in drank en
baldadigheid den toom laten aan hun wrokkig gemoed van ontevredenen, misbedeelden. In
zijn eigen huis heeft de gewezen landenaar niets meer te doen, bij zijne huisgenooten kan hij
geen verzet meer vinden, noch rust, hij is uit hun geest en geaardheid gegroeid. Hij moet
in de kroegen zijn, waar geweldig pleizier gemaakt wordt, want de tijd is kort en morgen
opent het zwarte gebouw zijn kaakbeenderen weer om de werkers in te slikken, waar ze
eene week lang 't ingewand van het monster moeten doorwroeten. Overhands, elke week,
krijgt de werker de nachtbeurt en de man, die zijn werk placht te regelen naar den gang
der zon, naar 't voorbeeld van alle schepselen, voelt zich zoo ellendig, zoo ontredderd, dat
hij op 't einde twijfelt of hij niet geworden is, iets als die schijverende kamwielen en stalen
assen, die altijd maar wentelen, omdat de stoom en andere drijfkracht ze voortstuwt.
Met den tijd zal hij daar wel aan wennen, de landenaar, die de zon van aanschijn tot aan~
schijn gekend heeft, zijn vroegeren aard zal hij wel vergeten en afleggen, om mee te
groeien in die vreemde omgeving, tot hij heel en al geworden is: als een werveling. een
onderdeeltje van dat gedrochtelijke groote tuig, dat menschenlevens slikt om koopwaar
voort te brengen. Maar intusschen zal hij denken aan land, zal hij den geur opsnuiven der
Sociale nooden.
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herinnering en zullen de dingen uit zijn vroeger bestaan hem voorkomen als een aardsch
paradijs. waaruit hij eens verdreven werd door een ongekende, maar noodlottige macht;
en veel keeren zal hij bij 't bedenken, flauw worden van heimwee en treurigheid.

0

0

111. Een laatste soort onder de bevolking van het Vlaamsche Land zijn de arbeiders, die nooit
den veldarbeid kenden. (1 o,) Vooreerst zijn het de dorpsche ambachtslieden, die van vader tot
zoon een stiel uitoefenen, waarmede zij op 't dorp hun bestaan vinden. Meest gezetene
burgers. voor een groot deel de ontwikkeldste en beschaafdste lieden, verslaafd en hun
ambacht genegen, vlijtig aan 't werk, gesteld op hunne eer in den goeden gang hunner
zaken. Hun leven is de stille herhaling der gelijkloopende bezigheid in hun rustige werk~
plaats. Menschen, die van ver den loop der dingen en de gebeurtenissen der wijde wereld
volgen en er ver af blijven, als 't hun eigen belang of 't belang van hun stiel niet betreft.
(2o.) Daarbij is er ook nog de bevolking der groote gemeenten, waar de arbeiders
opeen geschold zitten, die elk in zijn huis, met handenarbeid werken voor de nijverheid.
Volgens de plaatselijke aangelegenheid der streek. oefenen zij eene werkzaamheid uit voor
een werkgever, die dan ook met of zonder tusschenpersoon, het voortbrengsel ter markt
uitlevert. 't Zijn de schoenmakers van lseghem, de wevers en zwingelaars van Zuid~Vlaan~
deren, de zeeldraaiers, mandenvlechters, vellen bewerkers, van 't Land van Waas en de
DendervalleL AI taaie kampers, die elk op zijn eigen voor klein loon den strijd uitvechten
tegen de groote nijverheidshuizen. In die gewesten en op die gemeenten is het over 't alge~
meen de uiterste ellende en zwarte armoede. Bij die arbeiders bestaat de moed nog enkel
en de wilskracht onder den vorm van lijdzame uithouding, een ongelooflijke taaiheid om,
slecht gevoed, in slechte, ongezonde en vuile woningen, in 't meeste geval twaalf tot vijftien
uren daags te werken, met de hulp van kinderen, die nauwelijks zeven, acht jaar oud zijn.
Het gevoel van opstand of verweer is bij die menschen voor 't meerendeel gedoofd, hun
geest is verlamd en eene doodelijke onverschilligheid weegt over heel hun wezen. Als per~
soonlijken vijand hebben zij zelf den werkgever niet of den fabrieksbaas dien ze verwen~
schen kunnen. 't Geen hen in den geweldigen neep houdt en hun 't bloed uitzuigt, 't is de
naamlooze macht, het monster zonder kop : de mededingende groote voortbrengst en de
onmeedoogende maatschappij. Zij missen de voldoening der levendmakende buitenlucht,
't rechtstreeksche betrek met de natuur hebben zij nooit gekend; zij missen 't genot en de
blijheid in hun werk, dat meestal doodend of gevaarlijk is en ziekte of ontaarding mede~
brengt. Zij missen daarbij 't gevoel der verbroedering, 't bewustzijn van eene gezamenlijke
macht, die hen, eensgezind, zou in staat stellen de verbetering van hun toestand te bewer~
ken. Hunne ellende drukt dubbel zwaar, omdat zij in hunne onbeholpenheid niemand heb~
ben, die zich hun lot aantrekt! Zij zijn door armoede en gebrek zoo zeer ontaard, dat zij
hun toestand als den eenig mogelijken aanzien en zonder verweer hun ondergang inloopen.
Dat zijn de groote levensvormen van de bevolking in het Vlaamsche Land.

D
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Samen een heel leger stoere werkers, die overal te lande of er buiten, elk al zijnen kant,
hun beste doen om 't leven te veroveren, een ontzaglijke kracht, die in 't aanzien van heel
het Vlaamsche land, zijn kleed van weelde en zijn aanzien van rijkdom, ten toon spreidt
voor de gansche wereld. Een bende volks, die, aan zich zelf overgelaten, wonderen heeft
verricht, gestreden en geleden heeft zonder zijn zelfstandigheid en zijn levenskracht er bij
in te schieten. Een volk, dat in al zijne verachtering eere doet aan zijn land en aan de faam
van zijn ras. Een werkersbende die recht heeft op het leven en recht ook op de weder~
hulpe van het land, dat het heeft rijk gemaakt en vermaard in 't aanzien zijner geburen.
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Laat de stroom, die nu van hoogerop komt en door samenvloeiïng van wetenschap en
wetgeving, de spannende toestanden tusschen werkers en verbruikers eens moet effen banen;
laat het nieuwe belang en de zorg, die nu heden ten dage, in elke richting naar alle standen
van de werkersmaatschappij uitstraalt haar werk verrichten ; laat de landsche werker zijn
recht verkrijgen, zijne beschaving, zijne opvoeding, zijne ontwikkeling waarop hij aan~
spraak maken mag ; laat door zorg en belang van de hoogere klassen, het lager volk tot
zijn vollen bloei komen, opdat het geve al wat het geven kan ; laat alle krachten tot hun
weerde klimmen opdat er geene ongebruikt blijven of verloren gaan voor het welzijn en
den vooruitgang van het land. - EN VLAANDEREN ZAL WORDEN GELIJK
WELEER: EEN SCHOON LAND EN EEN SCHOON VOLK!
Stiin Streuvels.
DE KATTEKUIL. Tongval uit 't Zuiden van de Baronie van Breda, naar Leopold

:~:

De Kattekuil plocht vruger mar ne vervèrelijke kuil te zen, en ginne wonder, want ze
hebbe der daor noat 1) al veul mee de kladde g'ad. Asge der overdag nève gaot, dan
zieder niks, mar asge der 's naachts om twaolluf ure, vurbij komt, dan zit heal de kuil vol
katte, die er den kattendans houë. Die katte houë bekaore aomaol mee de poate vast en
daanse dan in de rondte. En as z' oew zin, dan kome ze nar oew toe en trekken oew in de
kuil. en dan mötte mar mee daanse. Dor is nog is ne vent vurbij gekome. die bedranke
waor. De katte pakten' urn aon en ze daanste mee' urn in de kuil; en omdat i zat waor, kon'i
der nie uit, en' i most lèvend in de kuil verzuipe.- Op ne kear kwaamp er 's naachts is ne
slaachter vurbij. T un 'i er tegenover waor, kw aampen er ook verschaaie katte vur den dag:
ze spronge vur 'urn en a ter 2) 'urn; mar d' n slaachter haai zen groat slaachtersmes bij 'urn,
en hij begon der meedames onder te hakke, mar konder gin ean van raoke. Tun gonk 'i
op d'n loap en hij waor blij, dat 'i der vanaf waor.- Op nun aandere kear kwaamp er
den ouwe Kees Kuik, 'n buur van Kiske Kuik z'n vaoder, is vurbij. Da waor ne vent, die
nie bang waor, en die durfde, zee 'i, gerust nève d'n kattekuil gaon. Nou, hij gonk er
's naachts nar toe, en tun 'i derbij kwaamp. zaag 'i der, jao, 'kweet nie hoeveul katte wel,
die bekaore aomaol mee de poate vast haaie en in de rondte daanste, en ze zonge aomaol:
.. Haand aon haand, poat aon poat, èn Kees Kuik möt in de sloat!" Mar Kuik haai 'et er
nie op en gonk op d'n loap, en 'i most hard loape om de katte vur te blijve, die 'urn aomaol
aternao kwaampe; mar hij bleef ze toch veur. Mar Kees Kuik gonk laoter niernar nêve
den kattekuiL - Smenke 3) zeggen oak, da de katte sommetije ne krombussel 4) in de kuil in
braand steke en der dan aomaal rond gaon staon daans.e. Nou tegeworrig hoarde daor
niernar van; nou gaon der de meensegerust vurbij; mar vruger, tun zou der 's naachts
nie gauw ne meens vurbij zen gegaon.
a" 1880.

P. H. de Vlam.

Het nu volgende verhaal is het eerst door Conscience in den Antwerpsehen
tongval neergeschreven, gelijk het bij Leopold is afgedrukt. Maar zoowel in
phonetisch als idiomatisch opzicht laat deze tekst zeer veel te wenschen. Een
betere bewerking gaf in 1905 H. Smout, nadat in 1896 en '97 door Ph. Colinet
en L. Goemans hetzelfde verhaal, met eenige uitlatingen, in het Aalstersch en
Leuvensch dialect was overgebracht. Deze drie vertalingen zijn echter in een
tamelijk gecompliceerd phonetisch schrift gedrukt. Ik heb nu getracht dit zoo
eenvoudig mogelijk om te spellen.
1) noat. nooit, voor ooit, altijd.- 2) a ter, achter.- 3) Smenke, sommige.- 4) krom bussel, bussel stroo.
Noord-Brabantsch.
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DE GIEST.
:~:
:~: 'T SPOEÊK :~: :~: :~: :~:
Aalstersch dialect.
Leuvensch dialect.
Gelijk boven, staat ao ook hier voor
den langen doffen klank tusschen a
0
D
en o ; hij zweemt hier echter meer
naar de o, en is daarom in de tabel
met ö gespeld. Daarentegen is oa een De ce verbeeldt de Fransche vocaal
în en än zijn neusklanken als Fra. in duidelijke
tweeklank met een sterke van ceuf; kj is een duidelijk palatale
an. De ie en uu in gesloten letter- ó en een onduidelijk
element k, oeë en ië soms ieë geschreven, zijn
grepen zijn meestal zeer kort. è en ö dat opzettelijk in detweede
tabel
door
11'!, de Neder!. oe en ie met een doffen
zijn de gewone doffe e en o van zeg- maar hier door a wordt voorgesteld.
naslag ; oa is ook hier weer een tweegen, lokken. G is de Duitsche g.
Ook oi en ei zijn tweeklanken maar klank, bestaande uit ó e-n een nog
de i verbeeldt hier respectievelijk een dofferen naslag dan in 't Aalstersch.
o· en e-achtigen naslag ; än, in, ên
0
zijn neusklanken : i, è, ó korte doffe
0
vocalen.
Antwerpsch. K ob e. Zeg Frîns kuunde gai die~jiestore, die ze Zondag ien de Poesje gespeld
emme, ge wet wel, Snoef, die~n~oep 't leste trauwt mette keunegien van Tuurkaje. - Ba 1 te.
Die kan ekiek. - Frans. lez datte die van Ao nefroejke? - Sus. N eeje, zule! Wette tan
al nie mier? Dor komd~em~betoeverd kornain ien, datiem brievoebdien tore draogt, on de
priengses fan Amereka. Kuunde gai die nie, Balte? - Ba 1te. I kan ekiek alles, i kan ekiek
Malle gais, van 'tsmietsje Veraole, Guuldentop, vanSiengte Pieter, Aalampevernief: i kan
ekieG dem betoeverden ongt, en da fan 't Stien, en Vieserke, vieserke vangt me nie, en och
iere, ik kan ekiek er zoe wel ongderd inder, az ekiek se mor waa vertelle. - Frans. A wel,
lot~ong streuj kentrek doeng. - K ob e. Oerrao, 't iez ongzem Bal te. Toe, van doktoor Fo~
siuus, ö fan de kelder ongder de vierschaar. -Sus. Doe ta nie, Balte. Vertelt lieveries fan
den duuvel, ö fan toeverekse ö fan spoeke.
:~:
:~:
DEGIEST.
Antwerpsch dialect.

:~:

Balte. 'k Sal ollen iez en
echteg fertelseltje vertelle, da
chebeurd iez ubde klay~mart,
em bietsje varder az de Kor~
nainepaip ien ~t frîns chezeet:
la pieb de lapîn.
K ob e. Lapîn? Daz eng kat,
ge zè mies.
Ba 1te. Oer taor, wa stoe~
meriek. Lapîn iez eng kat!
neeje zule, poez iez eng kat in
't frîns. Ze riepen oemez alte
tege dien aawe frînsman oite
Mannekestrot,voleurdepoes,
de kattendief. Da wiel tege
may frîns spreke. Wa kaste~
kiengdere! Edde golle oebde
zaot 2) chewarekt? eed olle
vaoder gardesjoe S) gewest,
ee? In den tait fan de mariene?
Zwaigt na: zule, want 'k chon

.~.

Balten. Awil 'k sal ajer e
woor verozjeke verteln, da
chebeerd iz ob de kien mert,
em hitje verder az de kornoa~
nepoap in 't Fräns chezet "la
pipede lapin''.
K ob en. Lapin? dad iz eng
kat, ge zigget mis.
Ba 1t en. Zi, da flaa beschiet.
"Lapin", is .dad eng kat? Nie,
poez iz eng kat in' t Fräns. Ze
riepen allever atè tegen dien
aa Fräsmaan oete menneke~
straot: "voleur de" poes de
katndief. Da wil tege moa
Fränsprekeng I 0 gi sjierie~
pem1)! ei~è gajer ob de "chan~
tier" gewerkt? eed ajer voar
"gardechou" geweest, indn
toat fan de Marjanne.
Zwoach na zei è, wand G he~

Ba 1te. A wil. ik sal aaien e
vertillingske vertille, da che~
beet iz oeh de klaan met, e
hikje vedder az de konoane~
poap, in 't Frans cheziët "la
pipe de lapin".
Kobe."Lapin"?gezoadabies,
dad iz eng kat.
Bal te.ên doeflaa besjiet!Lapin
iz dad en kat I N ië poez iz en
kat in 't Frans. Ze riepen im~
mez altoa tege doanen aave
Fransman uëte menneke
stroet: "voleur de poes" kat~
tendief. Da wil tege moa gon
Frans klappeI ên doeë koeë
joeng I idde goa van ze lieven
im Brissel gewèrekt? iëd oe
groeëtvoer saldoet cheweest,
in den toat fan de Franse?
zwoich na zille want ik begin

1) Tsjilper : domme musch.- 2) Scheepstimmermanswerf. - 3) Garde-chiourme.
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Brabantsth-Frankische

oeptenievd begiene. len die
straat staeng der iez en ois mè
fier steuzjes songderde zolder,
zoe groet en zoe schoen as 't
palais van de keunink.
Mor in dad ois wildenoernes
na niemant ni woene, en jaore
lank bleev et leeg ston, want
et spoekten er ien.
Sus. 0, dachà schoen zen!
Balte. Stiläns 1) aud ewe
smoel. A wel, oep slach fan
twellev ure kwamp er iedere
kier negiest,dienet ois fan ong~
dere toed boven afliep, en az
datan lank chenoeg cheduurd
od, dang goeng de giest oep
slach fan den ienen achter de
poert ston, en begaster zoe
warech t' oilen en te schrieuwe,
datter iederendien kompasse
mè kreech.
K ob e. Zedde gay da Suus,
die der ont suuchte zet?
Frans. Ee. ajis bang, aa
beeft. 'k fuul et; aa wa kiekei
Ba 1t e. Zeg Kobe, as che na
verdoemen ewe smoel nie~j~
aud ee, dan stamp~ek e sebiet
fan 't keldergat. A wel, der
dieref niemant ni j in dad ois
chon, en tog dee de giest niks
înderz as roepe: verlost m'n
ziel! verlost m'n ziel!
Dor wier dan gezeet- en 'k
cheloev ekie Gdat oek,-dade
te ziel was fan de lesten ier,
der et ois fang gewest ot, en
dien oit chirichat ne groete
schat ot wegchestoke, en ge
wètadaz iemant stareft mè
zoewiet up seng konsjengse,
dattem dan zoelenk in d'el
moed brînde toetasegeit che~

1)

gin van erreert.
A wil. indè ströt ten stont eren
ois miffier stozje zonder de zol~
der, zuu groeîit ê zuu schoeîîn
as 't palaas fan de Keenink.
Maor dor en waa nimant in
dad ois ni woeünn in 't bleef
jaore lank leech staan, want
't spoektn drin.
S u s. Aa, da sa schoeü zoan.
Ba 1ten. Stiläns, aavd ajer
koes ! A wil. op 't slach fan
twellev iere kwamper iedre
kier ne giest, tie 't ois van on~
der tod boevn afliep, en az da
ten lank chenoe~chedierd oa,
ten kwamb de giest tegen 't
slach fan den ien achter de
straotpoeürt staan im begos
suu injelek t' oiln in te schrieën
datter iedrin kompasje mi
kreech.
Koben. Zeddegoada,Soeîî,
di tor ne zicht lot?
Sus. È, èjjiz benaat; è beeft,
'k wer et chewaor; aj, wa
kieken!
Balten. As Koebezènemont
ni toe en aat, stompekim van
dem boagank.
A wil. dor en tirf toch nimant
in dad ois ni îngaon, al was ta
te giest ni en dee as roepm
verlos m'n ziel! verlos m'nzieL
Dor wir tèn gezèt, in ik che~
loeüv et oeiik, datte ziel was
fan de listn ier va wie dat ois
was, in datn diën oit chieregèt
ne groeîite schat wech~estoe~
ken oa ; in ge wit wil aster
iemant sterf missikke gilt op
sin könsênsje, datn tèn in d' ille
moe bloavem brann totta ta
chilt chevonne wert.

oepenief. - A wil. doe stont~
tan in doa stroet en oeës mee
vier steuzje sonder de zolder,
zoeë groeët en zoeë schoeën
az et palaas fan de kjenink. Moe doe waa niemand in dad
oeës ni woeënen, inned bleef
joere lank lieg ston, want et
spoekten er in.
Sus. Aa! dassal schoeën zoan.
Bal te. Siläns! red oeë monje
toe. A wil. oep slach fan twel~
lev iere kwamp er iedere kie
e spoeëk die ed oeës fan onder
tobbreven afliep, en az dattan
alank chenoech chedietaa,dan
kwamp et spoeëk tegen iën
ier achter de pret fan de stroet
ston in begast soeë diërloikj
't oeëlen in te schrieëve, datter
iederiën kompassemeekreech.
K o b e. Zoade goa da, Soeë,
die doe zicht?
Frans. Ai ! o ië ferviët 2) ;
oe beeft ; 'k widdet chewoer
wanne labbekak.
Ba 1te. As Krebe z' ne mont
ni toe en re, tan stamp 'k 'm
van de bro af.
Awil. doe tist toch niemand
in dad oeës nid ingon, al
woeten tad et spoeëk niden
dee as roepe : verlos m'n ziel !
verlos m'n ziel!
Doe wi tan geziëd, in ik che~
loeëv ekjikj dat 't soeë was,
dad 't te ziel was fan de listen
ier van wie daaded oeës
chewees was, en dattem oeët
chiergoat nen ielen oeëp jeld
ewech estreken aa. In ge wit
wil. asser iemant sterref mej
ewèch estop jeld oep sin kon~
siense, dattem dan zoeë lank
in cl' il moed bloave branne,
totta ta cheld chevonne wit.

Contaminatie van stil en silence.- 2) Hij heeft (is) vervaard.
dialecten.
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vongde wurt. Azda, na zoe~
wallank cheduurt ot, kwamp
er iez oepne zekere kier nen
aawe soldaot oute marmieten
oorloch. Die soldaot, dien iete
stareke Jan, en dien od in de
staroenee gezeet tat em ver
niet en niemendal, oem zoete
zegge, ver ze plezier, ne nacht
in daleeg ois soo slaope, assem
ongdert frang oep fo~rînt
waawe geve. Den oisbois, die
zee soetege Jan: iezdawaor?
Darevde gaiin dad ois slaope?
Weljao,zeeJanzoe, 'kfeegl)
on alle spoeken en duvels. Da
chod bewaort, das choe he~
waort.
A wel, zeet en oizbaos, soe
geft m'en int, zeetem zoe, me
zen takkoord. W a moet ekiek
a geve, kameraot?
Oert zee Jan, geft me mor al
oem te begienen en wiez 2)
bukenaut eng kloempekes, 'n
dozain flesse wain, 'n fles mè
kwak 3), ne koekpot fol mè
spaiz en 'ng goej pan oem er
m'ng koeken in te bakke.
Da suuld emme, zeeten ois~
bos. en as em da na~j~ot, trok
Jan tege den aovet mè s'm
proviezen in dad ois.
As' t na vieruren otcheslaoge,
droech em z'n aut en ze ne
koekpot mè spaiz en 'ng kao~
roer oep 't ieste, dor nog 'n
taofel stoeng mi twie stoele.
A begos tor na je vuur te
maoken az oem 't iel ois af te
brînde en a zette zene koek~
pot~or~neffe, oem despais te
doeng oepchon.
Terwail datte spais na jon 't
oepchon was, begost Jan de
flessen ien ver ien de nek te
breke, en a kreeg oeh den duur

Az da na, azuu al giellank che~
dierd oa, kwamp~er însj n'n
aa sadaot fan de merremietn~
oerloch.
Darroe sadaot oate sterke
Jaan,inèoagezedin'nerberg,
datn vir ne niet inne nimmen~
daaln om zuu te zigge vir zè
plezier, ne nacht in da leeg ois
so wille slaopm, assim ondert
chilln op feerant waae geven.
Dem baos zoa tege Jan: iz da
waor? tervde gè in dad ois
slopen?
Joak soa Jaan, want ek feeg
on alle spoeken en on alle
doeîivels. Da chod bewaort,
is wil bewaort.
Awil zoa dem baos, geef mè
d'ant~orrop.wè zen t' akkoert.
W a moet ek a geven?
Oeiirt soa Jaan, geef mè mor
iest eng goei vrecht aat, en
dozoan flesse woan, ne pot fol
mee ti eg in' n goei pen om meng
koeken in te bakken.
Dasijj~emme,zoadembaos: in
assen im da chegeven oa, trok
Jaan tegen d'n ovet missem
proviezje 't oiz in.
As 't na vier iere geslegen oa,
dreech en zen aat ên zennepot
mit tieg in' n koroer obdieste
stozje, worda nog en tofel
stont mit twie stoeln.
È begos tor e vier te moke,
gelekom 't oiz af te bran'n in
dorneve sitn'n è zenne pot om
d'n diech doen te gaon.

Tswoalez dat'n diech na on
't chön waz. begos Jaan de
flessn în vir ien de nek te
kroken: în è kreeg opt'in e stik

Az da naa zoe al iellank che~
diet aa, kwamp er ne kie nen
aave saldoet van den rerlocht.
Doane saldoet iëte sterreke
Jan, in o aa geziët in en èrre~
bèrrech. dattem vej en kjiz 4)
broeët, jaa zelle fee ze plezier
alliën, ne nacht in da liig oeës
saa wille sloepen, assim ondert
chillen oep avans waa jeve.
Dem boes fan den oeës die
zaa tege Jan: iz da woe?
T èed~e go5) in dad oeës sloepe?
Joe zeekjer, zaa Jan, want ik
fiig mem botte, zaa em. on al
de spoeëken en on al de die~
vels fan den iële wiërelt. Et~
cheen da Chod bewoed, is wil
bewoed.
A wil. zaa dem boes, jif me doe
en ant oep, roezin tod akret.
wa moet ek oe jeve?
Oeët, saa Jan, jif me moe al
vee te bejinnen, en go ei vracht
chekapt ret, e dozoan flesse
woan, en fles sjenoavel. ne pot
fol diig in en goei pan vee m'n
koeken in te bakke.
Da sild imme, zoo dem boes,
in assem im da chejeven aa,
trokJantegedenoevent,mee
z'n proviezen ed oeës binne.
Azzet naa vier iere gesloege
was, droechem zen ret in zene
pot mee diig in en koeroer oeh
d'iestesteuzje,woedatternog
en toefelstont meetwiëstoele.
Oa begos toe e vie te moeke
gelak fee ed ed oeës im bran
te steekjen, en oa zat sene pot
erneve vee de diig doen oep
te gon.
Terwoalen tatte diig na on 't
chon was, begos Jan de fles~
sen ien ver ien de nek te kroe~
ken, in oa kreech me dee den

1) Ik veeg m'n schoenen af aan.- 2) Een wis.- 3) Jenever.- 4) Korst.- 5) Durf je.
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Het Spook.

e stuuk in zene kraoch, chelak în zen krooch. chelèk nen aa dier estikj in zene kroech, che~
nen aawe Zwitser ; mor a was Polak; mor è was toch ni fa lak nen aave Zwitser; moe oa
toch ni fan zene sengter af, en zem herreken :l), in è wis chiel was toch fan zene senter ni,
zille, en oa wist iël goe wat~
a wiest iel goet wa tatem zee~ goet, wa ta tn dee.
tattem dee.
jen dee.
Da was na goet, mor assem Da was mè ~roet; mor as e Da was naa goet; moe assem
na lank chenoech chedroen~ na lank chenoech chedronken naa allank chenoech che~
ken ot, begost senem beer 1) te oa, begos sennem bèer te dän~ draenken aa, begos senem
dînse. A zette dan zem pan sen; è zitte zem pen op 't fier biër te danse, oa zattan s' n pan
oep 't fuur en a lapte der ne in è laptn der ne goeie polle~ oep et fie in oa lapte doe ne
per dieg in. Naabegosttekoek goeje palleper diig in. Naa
goeje pollepel spaiz ien.
Dan ont kiesse datte plezier te kasn; in 't roek su vrinjelek begos te koek te kjesteren en
was ; et rook er zoe lakker az asnoenez on de killervênster et reek er zoeë foan as snoe~
on de deur van 't lînts~wel~ van e roak ois.
nez on de kjildervinster van
vaore; zoe nen roek chelak
e roik oeës.
fan en restoraose.
A wel, da was na go et ; de A wee, das was no go et; Jàn A wil, daddis naa goet; Jan
koek fanJan was langsten iene zenne koek was lanks ten iene zinne koek was lansten iëne
kînt schoem broin gebakken kant schoeiim broan gebak~ kant schoeën broeën gebak~
en a goejden em oem~oech in ken, in è roedn ll) im omoeiig in ken, in oa smeetem emoeëg
de schaa, oem em oem te kiere. de schaa om im om te kieren. in de schaa vej em oem te
Mor gelak em na wer oep 't Mogelek e na weer op 't fier droeë.
fuur stoeng, valter oep înz iet stont, valter mee op iene kier Moe gelak em na wej oep et
oite schaa, en pardoef, in Jan iet oate schaa, im perdaf. în fie stont, valt er m'en iëne kji
z'm pan, en de koekernbak in zem pen, in de koek in d'as~ iet oeët te schaa; in 'pardaf!
d'asse.
gen.
'nz'm pan, indekoekind'asse.
Antw. Wel ongdertuzet! 'k weet ni wat te! riep Jan, zoode da na nie ferwengse? Broin en zoe
lakker! Dor lee na mene zieltjeskoek. Mor wa wiel ekiek er on doeng? zeet' m zoe~wien
z'n aîge; 'ties na toch soe, 'k sal mor ne nieve pollepel spaiz imm'm pan doeng, oep choe
fal et oit. - Na, a doe ta, en wer on 't kiese da ch'r de giewoenger van zoo ÇJekregen
emme, al was ta chien gien drai daoge gien ete ni mierot hat.- Mor Jan die latte steel
van de pan los, en a pak ta tienk oeh datter oite scha was chevalle. Groit na toch ies, wa
tata was; 't waz 'n doedzbien oit nen arem.- Jan, die schiet iene lach, en a zee soe wa
lachende: jao? denke ze mai bang te rnaaken offer de zot t' aawe? Dan zen ze goe chelevert
mèjjiem pèrde poete! Al goejde ze nai unen iele prospot 4) teur de schaa, dan gav ekiek er
nó chien doit fer! Mèj~une flaawe kuul! -Mor da was na goet; as Jan zene koek na j~allef
chebakke was, zee 't em zoe~win z'n aige: ge zuult me deze kier nH~emme, vieze manne!
'k Sal de koek liever allef raa binne spele ... En a stak s' n înd al oit oem de koek te pakke,
mor oep ins falt~er nen iele rînsel bienen oitte schaa, en pardoef in Jan z' m pan, en de koek
in d'asse.- Wel sieses fam maderînte, riep Jan, zal ekiek na~j~al m'n spais nor de maon
zieng gaan? Wad iz da na wer, woor da se mè che goeid emme? Da's chiene klaine paoter~
noster! 'tisseker de ruugegraotfanneklaiveuleke; oe flaa, dattie mannetoch sen! Zekuune
ne mengs noch nie cheruust laoten ete. Jo mor, da tor in z'm pan was chevalle, waoren
allemol bîntsjes, zoe groet az da, on'ng koer gerege, en 't waz de ruugegraot fan ne mengs.
-Jan die wier na toch soe~w~emels kwaot, dattem de biene te gelaik oepakte, en ze tege
de muur ing greuzelemengte vanien sloech. ·- A goeng dan bai z' m pan zieten en sloeg er
van taitoetait ne nieve spaiz ien, mor
1) Beslag.- 2) Berdeke, plankje.- 3) Gooide hem.- 4) Knekelhuis.
Antwerpsch, Aalstersch, Leuvensch.
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iedere kier asem de koek oite ledre kier da Jaane koek oate ledere kjië dach Jan ne koek
panwaapakke,vielder'tienof penne wilde pakke, viel der oët te pan waa pakke, viel er
'tinder doedzbien ien, en dat~ t'ienoft'andermênsembienin, d'iën ov d'ander minsebiën in
tuurde zoe Jank, toeta t'r oep in dattierdn tottater op 't list in da tiedetottatteroep 'tleste
't leste n'n doetskop in viel. en dossjoeiit in viel.
n'n doetskop in viel. Jan die
Jan die schot in 'n frinse kolè~ JaandieschoetmèinênFränse schret in 'n Franse koleeren,
ren en goeide d' n doetskop kolèr, in è roedn tossjoeiit suu in oa wirebden doetskop soeë
soevaar azdattemwaavliege. ver ast fliege waa. Naa he~ veer az dattem vliege waa.
Dan begost' m geruuste bak~ gosten gris te bakken, in è oa N aa begost em gris te bakken
ken en a+od al' n taloer 1) mè al in schoetel vol koeken ob in à à al en schretel vol koe~
koekebakken oeh de taofel de tofel gezit om te gon eetn. ken oep toefel gezit fee gon 't
gezet oem te gon ete.
ete.
Assem na goed on taofel zat, As è na goet on tofel zat, ing Assem naa goed on toefel zat
en lakker on 't knabbelen en gesmokelèk on 't knauwelen in smoekeloik on 'tknabbelen
on 't soige was, komt~er oep in on 't soage was, oeiirden op in on 't soeige was, oeët em
ins ne slach. Jan die teld~en iene kier ne slach. Jaan tildn, iëne kjië ne slach. Jan tilden
't wastwellev ure.
in 't wastwellev ieren.
in et wastwellev iere.
En Jan dien efts'n oegen oep, Mor Jaan if sen oeHgen op, in Moe Jan zied emoeëg in oa
en a ziet~tor in den oek, wor è zietor in dn oek, wor da tn zie toe in den oek woe dattem
dattem de biene gegoeid ot, e de biene geroed oa, è lielek de biëne gesmeten aa, e lilek
lielek cheremte staon.
geromte staon.
cherimte ston.
Antw. Wantoepslach fan twellev urewaorede bieoen allemol ooieng gekropen en dor stoeng
na de giest mè~je wiet laoken oep sene ruug. En a waz och areme zoe maoger gewurre van
dad~eeweg rongtloepe, da~che z'n dareme deur z'n 'm boik kost sieng. - Jan die bezieta
spoek n'n ielen tait, en a vreev on z'n oege, want a doch tatta ni waor was, mor zoeta~j~az
da spoek em verruurde, zach em permentelaG da 't ne giest was. - Oo zee Jan, goeiendach,
Pietsje de doet! oe gaoget mè je gezongtat? 'k cheloev da 'k aanoch mier gezieng èm.
Staodega nie+ien Siengt Wielebers mè 't sielen~oktaof? Ge ziet er inders mor aremoeieg
oit, Jan Stek. Sie zoe ne koek ov drai, en zoe'n fleske, da soo~we~winderz deuchtoeng.
Mor wa seg ekiek? 'k cheloev ierlek datte koeke doer ewen boik soowe valle, want che
draochtor 'n zjilee die~jà~zjoer gewarekt is. As ch'inders wilt meedrinke, muute mor aon~
ziete zule. - De giest ie sprak nie, mor a dee+'n tieke mè sene venger, ovdattem waa
zegge: komd~iez~ier.- Mor Jan die was feul te sluum oem da ni te doeng.- Aperopoo,
zee~t~em, pietsje kraokeling, as che dor wield blaive staon toet morrege vruuch, da meugde
gai da cheruus toeng, zule; mor az ekiek fan aa was, dang goeng ekiek em bietsje on 't fuur
ziete, want in dien oek ies 't iel rumatiek, en ge moestiez'n valling oepschare.- A sa,
mor zegd is, wa taol sprekte~gai? Zech! is 't fan parlee fränsè koogter alle mengse? Oek
al ni? Gà ta mor teruug nor e doetskiest, droechsak,
Zeede vang Got, sprekt; zee~ Kom de va got, sprikt; kom de Kom de va Got, sprikjt! Kom~
de van den duuvel, vertrekt. vand'ndoeiivel,vertrekt! riep de van den dievel vertrikj!
Mor de giest ie bleef staon en Jaan. Mor degiezd bleef staon, riep Jan. Moe de giez bleef
dee nie+înderz az mè zene în en dee ni as tieken doen ston, in à en dee nied as tiik~
vienger tieke doeng, oemda missen vingeren, da Jaam hè i jen doen mee z'n vinjere, dach
Jan zoo bai em kome. Mor mos komm. Mor Jän gonk Jan bà im mos kreme. Moe
Jan, die goeng geruust foert foersj mi eetn, in ê zach nor Jan goenk foets mej eten, in
oa zach noe et spoeëk nemi
mie+eten en zag in 't hiel 't spoek nimmer om.
nim'r nor 't spoek.
oem.
1) Telloor, bord.
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Az da soe na~j~al n'n ielen tait cheduurd ot, sloeg~et allever ien, en de giestien efte ze
maoger pikkelz oep en kwam zoe stillekez, aonor Jan, en a dee mor al te tieke mè zene vienger.
- Mor Jan die stoeng oep înz oep. en a riep tege de giest. Zech, Pierlala, 'k èm ekiek aa
mor ien dienge te zegge, zule; ge meucht soe: veul spreken az da de mor wielt mor vamme
laiv avblaive zule, of me weure kwoi vriengde. As che na noch wat tiechter dareft kome,
dan slaog ekieG die fles oep ewe lieleke smoel kapot. Ge zoo me geere mene nek breken
ee? 'k weet~et~wel. mor 't sal ni waor zen, zule. Ge kent me noch ni, maneke.- De giest~
ie stak sene vienger oit en roktener mè~j~on Jan z'n înt, en oep s'n înt wasser sebiet 'n iel
blain gebrînt. Wel nongdedoeme, riep Jan, wieldegai zoekennes memme maake; 't schain~
tache warem inden èt, gebuur! Mor zoe zemme ni chetraut zule: 'k sal ekiek a da wel iez
afliere. Are dastieste koefke 1). - En Jan die sloech nor 't spoek mè+'n fles, zjuust oep
't scheel van zene kop, mor a rokte de giest nie, want a sloech elak oeh de wiengt.
Dan wier Jan iest fer engoei Naa wirt Jän vir goe kaod: Naa wit Jan ver goe koet; oa
kwaot. A welde de giest fast~ è wildn de giest faspakken in waa de gies faspakken in oeh
pakken en'm oeh de grongt ob de gront slaon, maordang de gront sloege; moe daden
smaite, mor da choeng ni, ginknimee;wantassenmandn goenk nit; wantassem mände
want soe ta~j~az dattem doch, datn im vast oa, en voeldn è dattem em vast aa, dan vilden
em niksmandalle nemië.
tattem de giest fast ot, vuul~ nimmendaaln.
denem niemendale.
Pastoep, sule, riepem, da Pas op, riepm. datier na alank Past oep. riepem, dat tie na
tuurt na~j~allank chenoech ; chenoech; ge kin mor înz agaa allank chenoech: ge kind ie
ge kuunt mor ies chaa gon zigge wa ta che va moa moed moe a gaa ne kjië zèe, se, wat~
ta che va moa moet imme.
zegge wa ta che vammai muut imm.
emme. Worroem komdegai W orom komde gè ie rizje Woevee komd e gö ie rieze
ier ruze zuken ee? 'k emm~e moken, èn? k"en im ekik mi ziek je de? 'k en im ekjikj mej
kiek oernes chien afères mè aa of mi a famiile gin affèren. aa of mej oe famile jien af~
jaa of mè jew iel famiele. Lom~ Lot mi tên grist ên god aon. fa i re. Lot me dan grist en
me dan geruust en god aon.
goed on.
Mor de giest tee ni+înderz Mor de giest en dee nie as Moe de gies tee nid as wink~
as tieke doeng en mor nor de winken i nor de deer woazen. jen en noe de dee woaze.
Op'tinnepakteJänzennekan~ Dee den dier pak Jan zinne
deur waize.
Jan die pakte zene kîndelèr en delèr, ê zoa tegen de giest: kandeliër in oa zië tege de
zee tege de giest : allee lot sien Alla! lot sien wa ta che moed giest: Ollö,lot i sien watta che
wa ta che vammai muut em~ im'm. Gao feeren op. 'k sal a moet imme. Goe fer oep. ik
me, allee, goffeur, 'k sal ekiek volgen.
sal oe vollege.
achtere gon.
't Spoek deete deur open en 't SpoeG dee de deer oepen, Ent spoeëG dee de dej repen
wees Jan nor den trap, mor ên wees nor benèen; mor Jän in weer noe benee; moe Jan
Jan die was slumer az da, en was feel slimmer. in è zoa al~ was feel slimmer az dat, in oa
zee mor altet: go sule feur, tet: go sil feeren: want oann zà altoat : goe sille fejaf. want
want assem was feur gegon, oa dn ieste gegaon, 't spoek à oa den ieste gegon, dan à et
dan at ta spoek em zeker de oa im giel zeker de nek che~ spoeëk em iel zeekjer de nekj
broekn.
nek chebroke.
chekrokt.
Zoe kwaome z'oeb den duur Te lange liste kwampe ze tog Te langeliste kwampe ze dan
benejen inde gînk, en dor lach benèen in de gank, in daor tog benèen, in de gank, in
ne zarek mennen aizere rienk, lach ne zèrek minnen oazere doe lag ne zèrek mee nen oa~
diener in vast was.
rink. die tervastiwas. 'tSpoek zeren rinkj ,die der vast in was.

Antw.

1) Daar, dat is 'teerste klapje.
Antwerpsch, Aalstersch, Leuvensch.
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Et spoeëk weezon Jan. dattem
doane zèrek most oepiffe. Moe
Jan die beg os te lache: jaa.
zaa'm, g'aaf seekjer mee moa
de zod; brikje! 1) As che jië
geriev in oe tèz en it, dan zilde
goa nog allank mege wachte.
lf ne kjië zeilev de stiën oep.
wantikjen kan da nit. Degiest
ieft de stiën oep, in doe onder
wasser ne groeëte pit, woe
datter droa groeêt oazere potten in stante vol gaave jelt.
En gelak as dach Jan et jelt
chezien aa. begast et spoeëk
te spreekje: Zied e da-cheld?
vroeg ed an Jan.

't Spoek weez on Jan dattem
die zarek moest oepeffe. mor
Jan die beg os te lachen en a
zee: Jo, g'aut m'ier wa fer
den aop. bruurke. As che gine
mekaniek in aawe zak èt, zuulde noch allînk meuge rongt
loepe. Eft sellev de stien oep.
want iekan ekieG da ni.
De giest-tie-n-efte de stien
oep. en dor ongder wasser ne
groete puut. wor datter drai
groet aizer potten in staenge
me chaawe geit ien.
En zoe tay as Jan da chelt chezieng ot. begos ta spoek te
spreke. Ziede ga da chelt?
vroeget on Jan.

weez ó Jaan, da tn die zèerk
most op iffen. Mor Jän di begos te lachen; jän. zoanng' aaf
mè zeker vir de zot. As che
gè giene mikkanik in ane zak
en it. zij je gè nog allank mege
ront loeiipm; if chè zilv destien
op. want ik 'ng kän da ni.

Wel gai vieze lîntsman, ge
sprekt gelak floms? Na beginneme rnakindere te verstaan. Frîns kan-ekiek toch
oek, sule. want 'k èm vaif jaor
gediengt! en viva Nampolejon! Jao. 'k siem ekiek zoew-ied blienke da noggal goed
oep stuukskes fan twiengteg
frang trekt.
De giestie-n-olde de drai potten oite puut, en zee mè-j-en
olie stem.
Dassen drai potte mè chelt,
die 'k ot weeh-estake veur
daddieG doet was.
V eur da che doet wort! riep
Jan iel verwongdert. Zedde
ga doet? Dassode ni zegge,
zule. 'k cheloef da che me dor
wa wielt wais maoke.
Mor de giestie lusterde dor ni
nor. en a zee: ik emmekiek in
d' el mute brînde zoelank toe
ta tie potte zoowe gevongde
weure, ..- ennaw edde gai
m' oit' el verlost.
Emm-ekiekaaw oit' el verlost?

Wil. gè vieze patriot! riep
Jaan, gesprik lek floms. Naa
beginneme makkanderen te
verstaan. Frans kaan ik tog
oeiik sijje, want 'kim voaf jaar
gedint ..-in vieva Napoelejon! Ja 'k sien al iet blinken
da noach trekt op stikke van
twintech frang.

Wil goa vieze patriot, riep
Jan. ge sprik chelak Floms.
N aá bejinneme malkandere te
vers ton. Frans kan ek tog oeêk
zille, want ik im voaf joe gedint. in vievatNapoljön! Jaa,
ik sien al ied blinkje. da da
noich trikjt oep stikje van
twintech frang.

De giest oldn de droa potte
gilt ti tn wich chestoeken oa,
ierda tn doeiît was.
Da senn droa potte gèlt ti 'k
wichchestoeken oa, ier dak
doeiît wa. soann.
Ier da che doeiit waart! riep
Jaan giel verwondert zedde
gè doeiit? Dad en zoje ni siggen; 'k cheloeiif da che mè iet
obdraot.
Mor de giest en loasterdn dor
ni naar, in è zoa: 'kim in d'ille
zuu lank moeten braan' n totta
ti potte gevonne wieren ..- in
in go it me na oeët 'til verlost.

De giest ulde de droa potte
jelt fee den dag die em ewech
estreken aa vee dattem doeët
was. Da sen droa potte jelt tie
ek ewech-estreken im vee daG
doeët was. saa'm.
Vee da che doeët wot! riep
Jan iël verwondert. Zaad e
goa doeët? Dadden zodde ni
sè, zille ; 'k cheloeëv da che
me doe it waas mokt . ..- Moe
de giest en lusterde doe nied
énen, en oa zaa; 'kj'im in d'il
zoeë lank moete branne, totta
toa potten gevonnen widen.goa it mè na oat 'tilleverlost.

1) Broertje.
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De giest iftegen de stien op, in
doronder was er ne groeiite
pit, worda troa groeift oazere
potn i stontn, vol mi chaa gilt.

lm ekjikj a oeët 'til verlost! lm ekik a oat 't ille verlost?

riep Jan; dor èmmek na spait
fan. Ge zenne schaene joenge,
'k Sal er mor van zwaige,
want mem bloet kokt al.
Naabrind~ekieknimier,zeeta

spoek; are, dor is m'n int.
Vu uit, naw iss' ielemol ka ut.
Mersi ver de goetat, zee Jan,
au de pikkelbientsjes mor stil~
lekes tois. Zoe wainech kom~
plemengten as meugelek.
Ie kenn~e vogel, ge zetten du~
vel te plat.
Si, zee 't spoek, van die drai
potte mè chaut, verzuuk~ek
aa da eh' er iene van on den
areme geft, ienen on de karek
oem misse ver m'n ziel te
doeng, en...
Ola, riep Jan, da ferwensg~
ekiek em bietsje, zule. Zenn~
ekiek aawe knecht? Ge mok~
tor gien slechte rekenieng. En
wa sal~ekiek dan nemen?
Neeje, mor asser wa trink~
chelt overschiet, dan zal~
ekiek~etoen. -Ge zè cha~w~
oernes toch raik chenoech, al
godde zoe slecht chekliet in 't
puteke van de wiengter. A
wel, wa segde? - Den darde
paot, zeete giest, dien ies feur
aa.- V eur mai, riep Jan, zoe
blai as ne karmisfogel, wel sie~
menies, d'r weur~ekiek noch
staopelzot fan. Komd ier, 'k
sal ew ies kuussen oepe paste~
laine kaoke. - En Jan die
sproeng oep fan areuze 1);
mor a struunkelden en a viel
in de puut en ze licht oit! 't
sloech zjuust ien uur.- Na
was Jan ien den doenkere.
Pietsje de doet! riep~em zoe~
w-art az dattem kost, wor
zedde - ee spoekske lief,
komd iez ier! 'k emm ekiek

riep Jaan. 't Spat mè noach.
Ge zenne schoeiine jongen. 'k
Sammer zwoage:n want mem
bloet koekt aal.
Naa'm bran ek ni mier, zoa
de giest. Alla, daor is men ant;
voel ter aon, 't is kaat.
Bedank fan a goetèt, soa Jaan,
aavd a pikkele mor stillekes
toas.Zuu litter kompieminten
as megelek, e kin a, voegel,
ge zetten doeivel te plat, hoa.
Zie, zoa 't spoek, van di droa
potte gaat, verzoek ek a van
der ien' non den èremen te ge~
ven, ien on de kèrk, ó missen
te doen vir men ziel, in...
Ola, riep Jaan, g'itter de kom~
pleminte van. Ben ekik ane
knecht? Ge mok tor' n schoeiin
rekenink; in wa sol ekik ten
imm? N ie, mor as ter ewat
trinkchilt oeverschiet ten za 'k
't doen. Ge zè chè toch roak
chenoech, al is ta che zu slèch~
cheklit luupt, in tè nog in de
winter.- A wee wa sigde?
Den derde pot, soa de giest is
fir aa.
Vir moa, riep Jaan, vol bla~
schap, wil ziemenisen toch !
'k wer der zot fan. Kom ier,
'k sal a ins kisn op a poezje~
loane koken,
In Jaan sprank op fa plezier;
morastroakeldnêzèlichtwaz
oat. 't Sleech sjist ien ieren.
N aa zat Jaan in d' n donkeren.
Pietn de doeîît, riepm, zuu ert
as en morren köst, wor zed~
de? èe spoekske: lief! kom inz
ier; im ekik aa oat 't ille ver~

riep Jan. Doeimek na spaat
fan, se. Ge zoa nogal ne
schoeëne joeng. Ik sal moe
zwoige, want me bloed he~
gindal te kceke. Na en bran~
nek nemië, zaa de giëst.
Arè, doe is men ant; tas ter iz
on; 't is keet, Ge zoa bedank
fan oe goetoat, saa Jan, aavd
oepollepermoestillekestoeës.
Zoeë woanech komplemen~
ten megeloik. I kj in oe, veeg el,
ge zaatten dievel teplat,choa.
Se, zaa 't spoeëk, fan doa droa
potte gcet, ferziekj ek oe van
er iënen on den èreme te jeven,
iënen on de kjèrek, vee misse
te doen vee m'n ziel in ....
CEla, riep Jan, da sied e van
ie. Odde me jistere gied 2), ikj
aavandoegoeëknècheweest.
Ge mok toe 'n schoeën riike~
ninj; in wa sal ekjikj dan im~
me? N ië, moe as ere klaa hikje
drinkjelt ceversjiet, dan zal~
lek et toen. Ge zoat toch roik
chenoech, alwoeten 3) ta che
zoeë slè chekliët loept, in da
nog al in de winter. A wil wa
segd ede?
Den derden pot saa de giëst,
is fej aa.
Vee moa riep Jan, zoee bloa
az iet; wil sjië menee 4 ) toch,
ik witter zot fan. Komd ie, ik
sal oe is kissen oep oe posse~
lane koeken.
In Jan sproenk oep fan ple~
zier; moe oa stroeikjelden, in
ze lich waz oeët. 't Sloech
sjist iën ier. - N aa zat Jan
in den doenker. Pikje de
doeët, riepem zoe èt as dat~
tem moe kost, woe zoade?
Eela spoekske lief! komd iz
ie; im ekjikj oe oeët 'til ver~
los, tan meegd goa mó oeëk

1) Blijdschap (heureuse ?). - 2) Gehuurd.- 3) Al ware 't.- 4) Jezus, Maria.
Antwerpsch, Aalstersch, Leuvensch.
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aaw oit' el verlost, nameugdegai mai oekwel iez oitezepuut
ferlosse.- Mor 't spoek was
wech.-Jan die kroop meffeul
moeiten oite puut, en ropte
z'ng kers oep. Dan goeng em
nor boven ennassem na z'n
aige 'n bietsje chewaremd ot,
en noch twie fleskez ot chedroenke, viel em in 't slaop. ' s înderendaogz dee Jan wa ta
te giest em gezeet ot. A gaf ne
pot on den areme, ne pot on
de karek en a-j-ielt ne pot fer
z'n aige. - En Jan was raik.
want in zene pot waore wel
ongdertuzet miljoeng. -En
Jan die woenden iene groet
ois, en a-j-ielt fetuur em pert,
en a sliep ienem floerem 1) bet,
en a draenk wain, en a goeng
alle daogen oep stamenee.En dor kwamp e vareke menne lange snoit, en 'tfertelseltsjen iz oit.

lost, ge mee chè moa oeiik wil
oat teze pit ferlosn.
Mor 't spoek was wich.
Jaan di kroep tè mi feel moeit
oattepit,inroptnzengkèezop.
Ègonkim'mbitjewèremen,in
as e noch twie flesse woan oat
chedronken oa, vieln in 't
sloop.

wil oeët teze pit ferlosse. Moe
et spoeëk was ewechj.
Jan, die krrep dan mee veel
moeten oeët te pit, in ropte
z'n keez oep.
Oa ginkj em ebikje wèremen
in assem da noch twië flesse
woan oeëtchedroenken aa,
viel em in 't sloep.

TsanderdoogzdeeJaan tcheen
datte giest im gezèed oa. A
gaf ne pot on d'n èremen, ne
pot on de kerk, in è iel ne pot
fir im.

'Sanderendoes dee Jan wa ta
te giëst em geziët aa. Oa gav
ne pot on den èreme, ne pot
onde kjèrek, in ö iel ne pot vej
im.

In Jaan woendn in e groeiit
oas, in è iel koezj im pèert, in·
è sliep op e floerem bedde,
in è dronk woan, in è gonk
alle doge nor d' erberch ; in
dokwampeverkeminnelange
snoat im mè verozjeken iz oat.

En Jan wo enden in e groeët
oeës, en ö iel koets en pjèet,
en oa sliep oep e floere bet, in
oa draenk woan. in oa goenk
allen doege noe d' èrebèrech;
in doe kwamp e vèreke mee
ne lange snoeët, in me vertillingsken iz oeët.

MEE DEN TRAM, ontleend aan Jan Bouchery: De Gentsche Tongval. :-: :-: .-.
"Zeg, vrèwe, me goan vandoage ne kiër in de koetse rije(n)." - ,,'t En ès nie woar,
zekere, Cies? Zijde gij altemets i geld beu?" - "Moar niën ek, mijns ! Ge weet toch wel
da che den dag van vandoage de stad keunt rondrije(n) veur ne niemendalle. Veur nen appel
in 'n ei brijnge z'i van 't Seleskest 2) noar de Brigsche puërte."- "'k Wil da 'ket zoage, zei
den blende." - "Ha, ge geluëf me nie? Awel, kom dan mee mee mij!" - Cies en Mie
weuodegen in e klein (h)uizeke op Ticheldrije 3). Ze trokken over 't sluizeke lanst 't Bèweluëleitse 4) over de Botermoort, verbij 't Sentsoacobs, in kwoame ezüe op de Vlasmoort. - ·
"Doar stoat ons feture," zei Cies tege zijn vrèwe; in (h)ij wees op den elektrieken tram.
"Allee, stap-t-er moar algèwe(n) inne, of (h)ij rij nog veur onze neuze wig." - Cies gijng
veure; (h)ij trok zij Mie omhuëge en duwdeg' (h)eur binne. - "Me zijn al verre genoeg,"
zeit (h)ij. "Me moete wij op de kusses nie zitte; dad es doar d'iëste plaatse, en da kost nen
(h)alve kluit dierdere. V eur vijf eens zulle me der uëk wel geroake." - Den ontfanger
kwam veur de pinne. - "Geef ons ne kiër elk veur vijf eens tram," sprak Cies. - "Hoe
verre meuge me doarveure rije ?" - "Tot in 't Park, vrientse."- "Wa zegt (h)ij ?"vroeg
Mie. "Kost ta nie miër of dade? Zeg, jongen, ge wild ons seker veur de zot (h)èwe ?" "Moar in 't giël nie," sprak Cies. "Hij zal ejij doar ommers nie veur liege! 't es ejij azuë I
Allee, koetsier, rij moar deure !" - "Wel Onze lieven Heere," zei-se zij, "wa rij ta tijnk
toch ziëre ! Me zijn al t' endent tséntsoacobsstroate; me rijjen over de brigge. Kijk ne kiër!
Es da de fabrieke van Loesberge nie?''- "Joa 't sekerel Me rije deur de Sarlekijnstroate.
1) Velours.- 2) Heilig Kerst(-kerk).- 3) T ichelre i, straat aan het water.- i) Baudelooilei-tje.
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Kijk, ginter verre stoa Sentane op 't Artev1ddeplein." - "Ei, 'k geluëve dame ziërder
rijen of den avapeur! 't es goet da 'knie te vele g'ëten hè, anders zoe ..." - "Wil de wel
'n beetse zwijge mee al iwe prietpraat! - 't Es gelijk, ge meug zegge wa da che wilt, dienen
tram es toch 'n schuën uitvindijnge. Kijk ne kiër, zoe de zeggedamenen birg oprije? Joa,
joa mijns, me zijn al op tsenpietersplein." - "Es da doar da te fuëre 1) staat?" - "Moete
da ni nog vroage, veur e mijns van i joare? Begin de gij ni uëk al i memorie kwijt te ge~
roake ?" - "Och Cies, ge moe gij azuë van iwe neuze nie moake! Ge zij gij uëk al nie
meër g'lijk over twinteg joar!"- "Loat da potse moar gedekt; 't geendame g'(h)ad (h)ên
en zille z' ons nie miër afpakken. - Moar 'k geluëve da m' er zijn? Joa, joa, 't is ejij ezuë.
Me moe'n der uit!"- "Woar zijn m'(h)ier?"- "An den Belvedirre! Win~me doar e
peentse goan pakke ?'' - "Zij de nie goe tan? Dad en es gië spek veur onzen bek; 't es
goe veur de rijke mijnsge."- "Gè, gè, kom moar mee. Ge moet al die moeskes nie moaken.
Veur wie moen m'ons zeneeren? Me moe'n wij toch seker nie benijd zijn! M'hên ommers
eens in onze zak?" - ,,'k Zegge da 'k nie mee en goa, zilde! Doar en krijgde gij mij nie
binne! 'k en zoe nie girre(n) in affronte valle; 'k en benekik al diene kiskedie 2) nie geweune !"
"Oas 't ezuë es, dan zille me moar wa wandele; en beetse verder stoa 't Swoantse; doar
keune m' ons loate binnevalle, in e peentse dowele 3) of en flassche Leuves drijnke." ,,'t Es mij allemaal iënder, moar 'k zoetoch liever nog en èndeke wandele; m'hên ommers
al den tijd!"- "G'lijk of ge wilt! Moar kijk ne kiër doar, veur de deure van d'(h)irbirge:
't ès percies onzen Tseef; hij gelijkt erop g'lijk twie dreupels woatere." - "Gè, gè, Cies,
me goan nie lache, zilde! Allee toe, g'(h)êt sekers tsienderke süege 4)? Es dad onzen Tseef?
Azuë ne liëleke marteko, mee rost (h)aar, in 'n blekke veurhuëfd ?" - ,,'t En ès ejij van
tselfs nie; dat weet ek uëke! Moar van verre trekt er hij toch op." - "Ge zil gij mij toch
giën uëren annoaie, en mij wijsmoaken dad onze zeune er aziië ne stommen ezel uitziet
g'lijk da kiekeshuëfd !"- "Moe~de were 't loaste woord hên? Dan zal ek ik moar zwijge.Zeg boas, geed ons ne keer twie peentses dowele. - Moar wa zoe der van dijnke Mie, zoe
me giën misge (h)espe 5) eten?" - "Mijnen buik rechtuit gesproken, Cies, 'ken zoe nie keune!
'k en (h)ê geen goeste veur 't eten. Die sossietses van deze noene ligge nog altijt op mij
moage." - "Ge moet (h)et wete! Om de waarheid te zegge in nie te liege, 'k en (h)ê 'k ik
percies uêk gienen (h)ongere; 't e was maar om i plèzier te do ene. - Weel e wel wade?
Oas m' ons wad uitgerust (h)ên, zille m'hier were den tram pakke; me rij je tot op de Kiiëre~
moort en van doar over de Vleesguisbrigge lanst de Steenstroate en de Slijpstroate verbij
Seleskest noar de Muije. Ezuë keune me giël de stad zien. Zij de content? Of wil~de liever
mee 't biënfetuurke 6) goan ?"-"Neen ek, zilde! 'k en (h)ê, dad alle doage nie; 'k zal der
moar van profeteere! Morgen uchtijnk es 't weeral 't selfste lietse! Ne wirkmijns en ès
toch moar en sloave! Cies wa moe'n die rijke mijnsge toch gelikkig zijn!"- "Dijnkte gij
meschien dan de rijke mijnsge uëk gië miseres en (h)ên? Ge zijt er wel mee ! 'k en zoe'k
ik nog mee (h)ilder nie wille vermangele. Oas de moar genoeg (h)èt, wa moe de miër
(h)ên ?"- 't Es ejij verlore! 'k Zoe 'k ik toch ne kiër wille probeere !"-Toe, toe, schiët
er ni moar uit mee al diene flèwe ziëvere! Ge zij were sossietsesproat aan 't verkuëpen.
Ge weet wel datdaniet meugelijk en ès! Stoa moar algèwe(n) op! Den tram ès gintere.""En beetse loater stond den tram veur 't Swoantse stille. Cies en Mie staptegen er op, in
ze reje veuruit en keken (h)ilder uëgen uit (h)ildere kop deur de vijnsterruite, totda z' aan
de Muijepuiërte kwoame.
a 1897.
0

1) Foire, kermis. - 2) Bluf. - 3) Dubbel gersten. hesp: snee ham met roggebrood.- 6) Te voet.
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4)

Gij wilt mij voor den gek houden!- 5) ·n Musch

Gentsch.
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Hier volgen nu nog een paar teksten uit het Zuiden van het Oostvlaamsch
en Aalstersch taalgebied, heel dicht bij de taalgrens, en waar dus de invloed
van het Fransch nog veel sterker blijkt.
DE KATTENBOÖM in den Oostvlaamsehen tongval van Geeraardsbergen, uit Germa~
niens Völkerstimmen 111. .~. .~. .~. :~: .~. .~. .~. .~. .~. .~. .~. .~. .~. .~.
Mannen euöm saliger 1) was en sanen ~) teid 'ne groote lief'ebber van de jagt. Op sekere
keër dat' en la eet in de nacht noaar 'oys kwam me' sei geweer op den rüg en san weitasse
aan san seije, moest 'a een breeë plein overkommen, genoemt 'et plein van de Goaver,
woaar er in 't midden 'ne groöten eëkenboöm stond. As 'a na dicht ba den boöm kwam,
'eoordeg' 'ä al op 'ne keër e gnjauw; rnaaar 'ä gink toch mor alteid veoort, tot dat 'e on
den boöm kwam, woaar 'ä 't ges~chreë g'öerd 'oo 3). Doaar gekomme seinde sag 'a metten
eësten keër wel 'ondert düsend katten tüssen de takken van den boöm wemelen en 'a sag
soo van varre 'ün gloeijend' oögen s~chitteren. Moaar mannen euöm, die 'em stoater wil~
dege) moaken, as 'e was, sei 4): .. Ah! ge saidt geue er ma seker wille beneaud moaken;
wach isch en betje!" En 'a nam sa 5) geweer en 'a s~choot in 't midde van den boöm.
Moaar soa gaauw asse ma na ges~choten 'eoo, viel er metten eëste keër en kat oyt, die
in 'eur bille geroaakt was. Moaar nauwelaks was die kat op de grond, ofter kwamen me
meër as düsend andere katten van den boöm rond sen beënen geloöpen en gnjauwden en
s~chreëden, dat 'a nie meër en 'eoordege of en sag van al 't laweit da' se moaakten. Na
begeoest mannen euöm beneaud te warren en 'a begon te leoöpen; moaar die katten
vervolgden 'em maar altad op. Eindelek verliete s' 'em; rnaaar mannen euöm liep soo
'ard as 'a nen koest en 'a was soadanig van sen sinnen, dat 'a sanne weg verloor en sag
eindelinge dat 'a deoor den Dalf 6) verlee'en was. 'T was wel vier üre 's margies assem
t' 'oys kwam. - 'S anderdoaags 'eoordege 'ä seggen dat er en groote iffraa te Gisbaargen 7)
in 'eur bille ges~choten was. 'T was, seoo de menschjen see' en, - e mannen euöm docht
eook dat 't soa was,- de teaaverasse welk onder de gedeoonte van en katte döör man~
a" 1850.
nen euöm was ges~choten geweest.
NIEW LIEDEKEN TOT LOF VAN DE BOEREN. Tongval van Edingen (Enghien)
uit Germaniens Völkerstimmen 111. a" 1850. .~. .~. .~. .~. .~. .~. .~. .~. .~. .~.
Wie 'üürt sa lannen me' pläsier?
Wie es~ter de voor (vader) van't land?
Den boer.
Den boer.
Wie drinkt melk in plosche van bier?
Wie war kt me' goe verstand?
Den boer.
Den boer.
Wie leeft~er souher in san 'oäs?
Wie es~ ter die 's marges vrüg opstoot?
Wie vetsche süe menig mouger loäs?
Wie warkt~er vrüg en s~chouves loot?
Den boer, den boer, den boer.
Den boer, den boer, den boer.
Wie wentsche de boekwa, tarv en groon?
Den boer.
Wie slooet sa geld meëst gooe?
Den boer.
Wie moet sörgen vöö' Men'ier,
Vöö' Koube, Titsche, Sisse en Pier?
Den boer, den boer, den boer.

Wie es~ter de steun van 's köniks 'of?
Den boer.
Wie doet san kinners gooen noo 't lof?
(avondgodsdienstoefening)
Den boer.
Wie wert~er letter sat gesien?
Wie geeft den aarmen altaad iet?
Den boer, den boer, den boer.

1) Mijn oom zaliger.-2) Zijnen. -3) Had. -4) Zoudt.- 5) Gij.-6) De geest, -7) Juffrouw te Geeraardsbergen.
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Wie looeft de menschen klaan en grüüt?
Den boer.
Wie geeft den aarmen e stük brüüd?
Den boer.
Wie es 't da' caritouten doet?
Wie trüüst ook süe veel aarmen bloed?
Den boer, den boer, den boer.
Wie es~ ter de vriend van cl' potentoot?
Den boer.
Wie kwekt piarre~(paarden~}volk en soldoot?
Den boer.
Wie wentsch~er piarren grüüt en klaan,
Wie es~ter de vriend van cl' Souveraio?
Den boer, den boer, den boer.
Wie es~ ter een slove in de somer?
Den boer.
Wie warkt me' pläsier en corogge?
Den boer.
Wie 'eet~er lettel röst in 't bedde,
Wie küpt sen' kinners onverletsche?
Den boer, den boer, den boer.
Wie 'eet~er vrinden sü lang assen geeft?
Den boer.
Wie es 't do aarm en raik mee leeft?
Den boer.
Wie es~ter stärk as enen aik?
Wie mokt Madam en en 'eeren raik?
Den boer, den boer, den boer.
Wie es~ ter die sein vrow giarren siet?
(gaarne}
Den boer.
Wie 'eet~er veel moeit' en weinig verdriet?
Den boer.

Wie leest (bidt} eer dat de 'one krooit
Die dan sein vrow al 'eet gepooit ?
Den boer, den boer, den boer.
Wie wentsche vlas en ander goed?
Den boer.
Wie brinkt potogge in overvloed?
Den boer.
Wie es~ ter altaid content me' sa lot?
Wie kwekt sein kinners noo't word va' God?
Den boer, den boer, den boer.
Wie es~ ter de vriend va' a' da' leeft?
Den boer.
Wie es~ ter die alle minsche geeft?
Den boer.
Wie 'otsche dekinners grüüt en klaan
Van dochters die bedrougen sein?
Den boer, den boer, den boer.
Wie es~ter die leeft noo't word va' God?
Den boer.
Wie es~ ter die leustert noo sa gebod?
Den boer.
Wie drinkt~er 's sondougs en pintje bier
Me' vrouw en kinners me' pleisier?
Den boer, den boer, den boer.
Wie 'otsche 't meëste van de pastüür?
Den boer.
Wie geeft oon't word va' God ge'üür?
Den boer.
Wie es~ter gestüürd op karmes dag
En op sein progge ni danssen mag ?
Den boer, den boer, den boer.

Het Brusselsch verdient hier nog een afzonderlijke vermelding. Hier toch
vloeien Fransch en Vlaamsch zóó wonderlijk door elkander, dat het mengsel
onverstaanbaar wordt voor iedereen, die niet beide talen machtig is. Gelijk
vanzelf spreekt, blijft in zoo' n moderne wereldstad het mengproduct echter
volstrekt niet overal homogeen. In sommige standen en stadsgedeelten domi~
neert het Fransch, in andere sociale groepen en volkswijken heeft het Vlaamsch
de overhand. Men zal dit ten volle beseffen na de studie der twee volgende
parallel teksten, die ik ontleen aan Leopolds: Van de Schelde tot de W eichsel,
en waarbij ik denk aan Guido Gezelle' s vraag: Is rood geverruwd water wijn?
Is rogge terwemeel? Is lood met goud- of zilverschijn, en lood, niet evenveel?
Zuidelijk-Aalstersch.
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EN KONVERSOSE IN E' GANGSKE
in den tongval der Hoogstraat *). .~. .~.

UN' CONVERSAUSE DANS UN
GANS' in den tongval der Marollen *) :~:

Me wore ne kieë allemo baaieën in oens
gangske, oep 'nen oved dat 't zoeö laf was
e' zoeö toeffant 1) as iet, e' me sproke zoeö
van alleranne dinge.
Luppe Lieëmans da' 's zoeö ne farse kadé 2)
daai 3), zä 4) zoeö oep inne kieë 5) :
,.Mo wa' sä 6) dat do wel mége zaain, do,
daai duzet miljoene stêre, dat do briljèïre 7)
in de loecht ?"
,,Ba, da' saain stère," repondèïde 8) Tiste
Blaaikers doroep.
,.Da~d~es gieën nies 9). Mo wa~d~es da~de?
Splikèït 10) maai da ne kieë ?"
,.Ge roeegt seekes saain, dat da' fie 11) es, en
da swaainsjelt attaai gelek as kjèse, wodat
de windjs oep speltsjs. Mö oe aadt dat do 12 ?
Waai, èèt dat do oep daai ploeisjs gepla~
cèïd 18), wodat da~d~attaai terig kompt? Do
en verstoei~j~ek maai ni~d~oeit !''
,.Da' gaai apgrenti gewes~d~oeit 14) ba roosje
Quertelet, dén oeHe da kinne stidèïre 15),"
zä Lowitje Stoempnees.
,.Quertelet ?" zä Mie zieëp do tisse 16), ,. wa'
fee bieëst es da~de? Kan da zwumme ?"
,. Da~d~en es gieën bieëst ; da~d~es de dirc~
tèë 17) van de konservatoeör o den boelvaar,
do tèïge de Schoerbèïkse poot 18)."
,.Van den oepservatoeër. wildje zeggen; ge
trompèït 19) à!"
,.Lotsjs ma mo trompèïre; 't es toch allemo

On était un' fois tous dans not' gans 1). un
soir qu'i' fesait laf 2) comm' tout, et on par~
lait de tout' sort' de chos'.

.~.

Luppe Leemans qu' est comm' ça un drol' di
corps, y dit :
,.Mo 8) quoi' s' que ca poudrait bien étr' do 4)
ces mill' millions de stêr' 5). qui brillont là
dans I' ciel ?"
,.Bèh 6), c' est des stêr' ," répond Tiste Blijker.
,.Ça est malin, ça! mo quoi' 'se' que ça est.
ces stêr' là ?"
,.C' est bien sûr que c' est du feu et que ça
swangl' 7) toujours comm' des chandell'. que
Ie vent soufH' dessus; - mo comment c' que
ça tient? qui 's qu' a ça mis à cett' plac' là ou
c' que ça revient toujours? Je m' comprends
pas la dihors!"
,.Si t' aurais été apprenti chez mossieu Quer~
telet t'aurais ça su apprendr'," y dit Lowitje
Stoump' neus' 8).
,.Quertelet?" y dit Mie Zieëp, ,.quoi 'se' que
c' est ça pour un' bêt' do? ça va sur I' eau?"
,.C'est pas un' bêt', c'est I' directeur du con~
servatoir', au boul'vard, près de la port' de
Schaerbeek."
,.De I'observatoir' tu veux dir' !"
,.Och! c'est tout I' mêm' boultje 9), ç'uilà

*) Eene zeer lange straat, die naar de Hallepoort leidt, *) "De rnarollen zijn zeker kwartier van Brussel,
en waarop een groot getal steegjes uitkomt: de Marollen door de geringste volksklas bewoond, en waar men
zijn er dicht bij. In de taal der Hoogstraat heeft het een mengeltaal van W aalsch en Vlaamsch spreekt,
marolsch of m arollen-fransch genaamd." Zie:
boeren-dialect van St. Gillis, Ukkel, Vorst, enz. sterke
sporen achtergelaten ; een blik op de kaart verklaart Schuermans, op mar o I. - Ook de bewoners worden
dit verschijnsel. Er komen nog al Fransche elementen met den naam Marollen bestempeld.
in het Hoogstraatsch ; wij geven er telkens het rechte
!)Gans, gangsken, straatje. -2) Laf, zwoel-3)Mö,
woord van op.
maar.- 4) Dö, daar.- 5) Ster', Ned. sterren.-1) Toeffan t, étouffant. - 2) Ka d é, cadet, farceur. 6) Bëh, bah. - 7) Swangl', letterlijk zwengelen,
3) Daai, waai, dane, voor die, wie.- 4) Zä, zei.
waggelen; hier blikkeren. - 8) Lowitje, Stomp'
- 5) Inne kieë, eenenkeer.- 6) Sä,zou.-7)Bril- neus', Louis Stompneus. Dergelijke bijnamen zijn bij
de Marollen zeer geliefd.- 9) B o u 1t je, boeltje, gedoe.
jèïre, brillent. - 8) Repondèïde, répondit. 9) Nies, nieuws. - 10) Splikèït, expliquez. 11) Fie, vuur.- 12) Oe aadt dat do? Hoe houdt
dat daar? Hoe blijft dat daar zitten?- 13)Geplacèïd, placé.- 14) Da' gaai apprenti gewes-doeit, dat gij leerling geweest hadt (waart), ofindiengij enz. -15) Stidèïre, étudier.-16) Tisse, tusschen.
-17) Di re tèë, directeur. -18) S_c hoer bèïks e poot, Schaarbeeksche poort. -19) Tromp èït, trompez.
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Brusselsch.

't aaigeste boeltje. Awel. dane kadé à en
boeis 1), wö dat ge mèï in de moon kos sien."
.,In de moon? es dö iet te zien?" zä blinje
Zjef.
.,Onze maîtr' as ek nog 't school freken~
tèïde 2), danen é ne kië gezèït, da se prese~
mèïde 3), dat er minsjen in demoon wieunde."
.,Da kinje kommen höle 4)! Oe zän ze dö
kinnen in blaaïve? Ze zeggen oemmes, dat
de moon elen toer 5) roemmetoem c) de
wèreld mokt?"
.. Vrög et mö ö maine gameng 7), di ö 't
stadsschool goot: dan en è~g~et in de boekke
gelèïze."
.,Da~d~es allemö flave kil 8)," repondèïde 9)
Jan Sjik dor oep, .,dat de savangs 10) oeit~
vinne, om ons te doen inm_azjeèïre 11 ), da' se
mieë wèïten as waaile 12). Et er al va~z~lèïve
ne persieun gewest, daai in_de maan of in
de zonne gaan kaaiken es ? Et er al ne man
gewest, dieë van dö terig kommen es? Da~
d~es persies 13) laaik as d' elle en den émel.
De gieëstelaaike rezenèïre H) dö attaai fan,
en ze 'n emmet fa z-lèïve ni gevisitèïd 15)."
.. En dè komme ze nog assrèïre Hi), da' g'in
d'elle attaai moet branne. Da~d~es dè gieë fie
da' de ! As da fie zä zaain, dè zä da toch wel
ne kieë oeitgön," za Lowitje.
.. Allo, allo! lotsjs ons dö oep ni dispetèïre 17),"
za Zjef. ..As me dö oep päze, dè kimm' er
ni mieë oeit 18) ! Da, saain dinge boven ons
verstand!"
.,Zoe je ni segge, da' me te bieëst 19) saain,"
zä Luppe döroep: .,me zaain pertang 2") ge~
formèïd 21 ), lek as d' ander minsje !"
.. Luppe.'' zä Zjef, .,me moetten ie niet dis~
petèïren ; mor as er zaain dat da' vers toon,
dè moe~ je 22) konvenèïre 2:!) dat da' kan ver~
staan weudde."

avait des lunett' a vee quoi' c' qu' on voyait
dans la lun' ."
.,Dans la lun' 'se' qui gn' y a quet' chos' 1)
là d' dans tu crois ?" y dit Jef2) l' aveugl'.
..Nat' maïtr' d' école a un' fois dit qu' on
croyait qu' i' gn' avait des gens dans la lun' ,"
.,Bouf-lala! cernment 'se' qu'y tiendriant dö,
puisqu' on dit que la lun' tourn' à l' tour de
la terr'?"
.. Demande plutot à m' garçon qui va sur l'
stadsschool et qu' a ça rappris dans les livres."
.. Tout ça c'est de bêtis'," y dit Jan chique,
.,que les gens appris' i' z'inventont pour faire
croire qu' i' sant plus malins que les autr'.
C' qu'i gn' y a un seul qu'a jamais été vair
dans la lun' au dans I' soleil? Cqu' i' gn' y a
jamais un qu' est rev' nu de là pour I' raconter?
C' est comm'l' Paradis et I' enfer. Le curé pari'
taujours de ça et i' n' a jamais été là !"
.. Et qu' i dit, que dans I' enfer on brûl' taujours. C'est pas du feu alours'! Si ça s'rait
du feu, ça finirait toch bien un' fois de plus,
brûler," y dit Lowitje.
.. Allo, allo! parlans pas d'ca," y dit Jef.
.. Ouan' se' qu' un' fois on pense là-d'sus, on
sait plus en sortir: c' est des chos' trap ha ut
pour notr' verstand."
.. c· est just' on n' est que de bêtes nous~autr',"
y dit Luppe, .,on est c'pendant fait comm'
les autr' homm' ."
.. Luppe," y dit Jef. .,Si gn' yen a qui com~
pernont, c'est qu'on peut comprend'."

1) Boeis, buis, kijker.- 2) Frekentèïde, frequen1) 'Sc' qui gn' y a quet' chos, est-ce qu'!l y a
tais.- 3) Presemèïde, présumait.- 4) Da kinje
quelque chose. - 2) Je f, Joseph.
k o m m en h ó Ie, dat kunt gij komen halen, d. i. : dat
moet ge mij doen gelooven; 't is eigenlijk: .,maak daar
staat op!"- 5) Toer, tour.- 6) Roemmetoem, rondom. -7) Gameng, gamin. - 8) Fl ave kil. flauwe
praat. - 9)Repondèïde, répondit. - 10) Savangs, savants.- 11) Immazjenèïre, imaginer. 12) Waai Ie, wij lieden. - 13) Pers ie s, précisément, juist. - 14) Rezen è ï re, raisonnent. - 15) G cv is itèïd, visité.- 16) A ss rèïre, assurer.- 17) Dis petèï r~. disputer.- 18) Kim m' er ni mi eë o eit, kunnen wij er niet meer uit. - 19) Bieëst, bêtes.- 20) Pertang, pourtant.- 21) Geformèïd, formé.22) Moe-je, moet ge.- 23) Kon venèïre, convenir.
Vlaamsch en Fransch.
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"Ze moek' er ne samblang 1) van, da~d~es "I' fesont semblance de comprendr', ça c'est
persies 't faain van de mis!" zä Jan.
I' malice," y dit Jan.
"Nieë, skusèït 2)," zä Lowitje, "oem dat te "Non," y dit Lowitje, "pou' comprendr' i'
kompernèïre 3) moeje attaai mee ä nees in faut toujours lir' dans des livr' comm' l'
de boekke lig ge; gelèk dan en ieër, dieë dö mossieu qui' log' chez Susse l' houlanger d'
baai Sussen den bakker in de rue de Minim' la rue d' Minimes; c' uila i' dort pas trois
oep de mansarde wieunt; danen es gieën heur' dans tout' un' nuit."
draai ure oep ne gieële nacht, dat em 4)
zaain rist nempt."
"Merci dovan," zä Tist Blaaikers, "ik hem "Merci," y dit Tiste Blijker, "j'aim' 'cor
den nog lèïver van niks dovan te wèïte en meilleur pas savoir c' qu' i sait et bien dormir ."
te slöpe lek en marmot."
"Dömèëzeddegaai attaai nepover overieë 5) "Avec ça tu rest' toujours un pauv' ouverier,
blaaive mee twieë och draa frangskes pré 6), qui gagne deux och 1) trois francs par jour,
en danen ieêr van boven den bakker daai et l' mossieu del' houlanger i' s'ra pe't~êtr'
zal masschie 7) nog minister weudde, en de un' fois ministr' et i' gagn'ra des mill' et des
cent'."
wintsjs em duzenden en duzende."
"Aai' zal masschie wel feftig kieëren al he~ "I' s'ra pe't~êtr' mort cinquant fois avant,"
gröve zaain," zä Mie Zieëp.
y dit Mie Zieëp.
"Hawel, Mie, de zal em va' niks ne mieë "Ha bien, Mie, alours' il aura plus busoin
vandoen hemroe 8)," zä Zjef.
de rien," y dit Jef.
"Dö zal em veul mee gevessèïd 9) saain," "I's' ra bien avancé d' avoir si tant travaillé,"
zä Nelleke Kajoehher 10) do tisse 11), "ik lach y dit Nelleke Kajoubber 2), comme ça, "je
ekik da wa faain oeit."
ri' tout ça dihors."
"G'et gelaaik," zä Jan, "ik en prentendèï~ "T'as raison," y dit Jan, "et rooi 'z'aussi je
ekik vé maai pöt 12) ieuk ni fa minister te n' d'mand' pas d'êtr' ministr' rooi! Si j'ai mon
weudde; as ekik moo main alfscheet 13) em alfscheut 3) tous l' jours, zut pour I' rest."
alle döge, dè vège ekik de rest ö maain
pollevië 14)."
f "on n• t • d' man d' ra
"Ge moet gieë vervèïd emme 15), da' se 't " A s pas peur, " y d"1t Je,
pas."
ä 16) zelle vrooge," zä Zjef.
.
"Amme dooid saain, emme gieë plezier ni~ "Quand' on est mort on n'a plus d' plaisir,"
mieë, en as 'toep es, es 't koke gedön," zä y dit Nelleke, "et dimanche je dans'rai à la
Nelleke zoeo, "ene zondag zal ekik gö flik~ kermess' d' ons liev' vrà ten Roeië 4) !"
kere 17), en ne kieë wel kajodder 18) emme
oep de kermis van Ons Lie~V rä ten Rooie 19) I
Dö edde 't frävolk wèï," zà Lowitje; "da "V'la les femmes!" y dit Lowitje, "ça ve~t
1) Och, of. - 2) Kajoubber, voddenraapster.1)Samblang, semblant. - 2) Skusèït, excusez.
3)Alfscheut, halvescheut,borrel.-i) Ons" Liev"
- 3) Kom pernèïre, comprendre.- i) Em. hij.
V r ä ten Roe i ë, Onze Lieve V rouwe ten Rooie.
-- 5) Pover overieë, pauvre ouvrier.- 6) Pré,
paye. - 7) Masschie, misschien. - 8) Letterlijke
vertaling van 't Fransche: il n'aura plus besoin de
rien - 9) Gevessèïd, avancé. - 10) Kajoebber, vodden- en beenen-meisje. De roep: "ê-je gieèn vodden och bieën ?"klinkt dagelijks geheel Brussel door.- 11) T is se, tusschen. - 12) Ik en pretendèë-eki k
vé maai pöt, je ne prétends pas, pour ma part. - 13) Alfscheet, halve scheut, borrel. - H) Dè
vège ekik de rest ö maain pollevië, dan vaag ik de rest aan mijne hielen: pollevie is een schoenmakersterm voor hielstuk. - 15) Vervèid emme, vervaardheid hebben, Fr. avoir peur.- 16) ä, u.17) Flikkere, dansen. - 18) Kajodder, luidruchtig pleizier: vanwaar 't woord komt, is moeilijk op te
geven.- 19) Kermis van Ons Lie-Vrä ten Rooie. Zie over de kermis, "Vonder Schelde bis zur
Maas," von lda Von Düringsfeld, lil, blz. 246.
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Brusselsch.

wil mee ons rezenèïre! gö, wieg~d~à 1) kind~
sjs! 't es nà al wel. zelle 2)!"
,,'t Fràvolk," zà Pèïke de Napoleonist dor~
oep, .. daai en emme nimieë verstand."
.. Ieud is 3)!" riepe Mie en Nelleke gelaaik;
,,'t es 't mansfolk daai alles verstoïn !"
.. Wa fé zièëverèèrs 4) dat daai à") manne
toch zaain, o wo n) ?" zà N elleke.
.. E wa fê kiek es dat daai jonge manne zaain,"
zà Mie.
,,'t Fràvolk! wetje gaaile wat da 't fràvolk
es? Gaaile, dat do zoeoveul van àven nees
mokt 1)? Ik en wils ") 't ni segge.
.. Sprekt àn boeik mo recht oeit :1), zà
Luppe, ,,' t es wö, Lowitje."
.,Jo, jo! ge moetsjs ä ni zjenèïre 10)," zä Jan.
.. K oe t .' pa de ruus 11 ) ... za- z·1e f .
"G'en dét ni 12)!" riep Nelleke.
.,Nêï, mö ik wil ni."
,,' t Mansfolk, daai moejen attaai gelant zaain
vé de seks fèïbel." lapte l:l) Pèïke do tisse .
.. Awel. zeg et dè," zä Mie.
.,Jo mö, ge meegt a nie fäïsjèïre 14)," Mieke.
.. Ge moeje~et em ni fröge," za Nelleke, .,aai
zal wèï betieze 15) zegge; da' mansvolk daai *)
kinne niks as betieze zegge."
.. Nèï, aai moetem splikèïre 1G), wa' 's dä na
dè 17) ? allo Lowitje !''
.. Awel. nä en zeg ekik et ni, wa' maaind je
wel. hè 18)? Da~d~es toch sterk, o wö? Da
fraavolk, daai wille wèite wat da~dat es ....
da wet seulf ni wat da~dat es, en da kompt
ie bagoeize moke in ons kom pen ie lD)? As ge
wiltsjs ne minsjs zaain, moeije beginne mee
ä zeulvete kinne: ~ .. Connais vous même!"

discut er a vee nous autr'; .. allo! 'tes wel,
zelle 1) !"
.. Les femmes," y dit Péke 2) l' Napoleonist,
.. ça n' comprend rien."
.. Béh," y dit Mie et Nelleke gelijk, .,c' est
les homm' qui compernont tout!"
.. Les vieux hommes sont i' bêtes," y dit
Nelleke .
.. Et les jeun' hommes sont i fous," y dit Mie.
.. Les femmes! sais tu c' que vous êtes vous
autr' femmes?" y dit Lowitje ... ~ J' n' veux
pas l' dir'!"
.. Dit' le !" y dit Luppe, .,c' est vrai, Lowitje."
.. Oui, fa ut pas te gêner ," y dit Jan.
,,'Coutez! faut pas faire de ruse 8)," y dit Jef.
..Tu n'os' pas!" crie Nelleke .
.. No, j' n' veux pas."
.. Les hommes i' doit être taujours galant à
l'en vers le sexe," y dit Peke.
..Ha bien, dit' Ie alors," y dit Mie .
..Mo pas vous fächer Mieke!"
.. Faut pas le lui d'mander," y dit Nelleke,
..i' dira d' bêtis'; les hommas i' ne savant
dire que d' bêtis' ."
.. No', i' doit s'espliquer; allo Lewitje!"
.. Ha bien no', j' n' l' dis pas! C' est tout de
même fort hé'? Les femmes ça veut savoir
c' qu' ça est! ~ Ça ne sait pas ç' qu' ça est,
et ça veut faire de son nez 4) près de nous~
autr'? ~ Connais~toi même!

I) 'tEs wel, ze! Ie! 't Is nu wel, hoor!- 2) Péke,
I) à, uw.- 2) Al wel. zelle, basta!- 3) Ieud
oudje.- 3) Ruse, ruzie.- 4)Ça veut faire de
4) Z i è ë ver è è r s, zeeveraars,
ö! hoor eens! s on n e z, letterlijke vertaling van 't Vlaamsche .. dat
kwijlbaarcis- 5) à, oude. - 6) 0 wo? niet waar. -wil hier van zijnen neus maken," d. i. den wijsneus,
7) Van à ven nees mokt, van uwen neus maakt;
den snoeshaan, enz. uithangen.
zooveel beslag maakt. ·· 8) W i Is ; waar die s van
daan komt? Is 't het Duitsch ich wil! es?- 9) àn
boeikmorecht oeit, uwhartmaarrechtuit.10) Zjenèïre, gêner. ·-I!) Koet! pa de ruus,
écoute, pas de ruse (ruzie).- 12) Gen dé t ni, ge durft niet.- 13) Lap te, wierp. De oude waseen spotvogel,
die gaarne 't spel op den wagen (de poppen aan · t dansen) had gezien. - 14) F à ï s j è ï re, fàeher. *) De geslachtsverwarring der relatieve pronomina is eengevolg van 't Fransche que; men zal overigensbijna
overal Fransche wendingen aantreffen in dezen tongval, die als een toonbeeld van verbastering gelden mag.
15) Be ti ezc, bêtises.- 16) Sp !i kèïre, s'expliquer. -17) Wa's dà na d è? wat is dat nu dan?- 18) W a
maaind je wel, he? wat meent ge wel?- 19) Bagoeize, mokeinde kompen ie, beslag maken in
't gezelschap.
j
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da stöt in de lief de lektuur 1) va maine
galopeng 2). B:+et beet?"
Me zaain den allemo in oeis gegön, want et
begos te dresse 8), as of onze lieven ieër de
sloeize van den Niemeule in den emel viekant
J. A. van Droogenbroeck.
opegezet ä.

Ça se trouve dans Ie livr' de mon petit galo~
pin ... attrappe champagne 1)!"
On est alours' tous entré dans notr' cahut 2),
pare' qu'i' tombait un' si fameus' drach 8),
qu' on aurait dit que'l bon Dieu y laissait
couler tous les Nieuw~Molen 4} de I' ciel
V. L.
dihors.

1) Lief de lektuur,livredelecture.-2) Galopeng,
galopin, gamin. - 3) Dresse, regenen dat het giet.

1) At trap p e c ham pa g n e, vat je hem? 2) Cah ut, huis.-3) Dra eh, Vl. dialect d res, stortregen. - 4) N ie u w-M o I en, zwemplaats bij Brussel.

Wie in deze Babelsche spraakverwarring van Brussel belang stelt, kan nog
meer bijzonderheden en teksten vinden bij Leopold t. a. p. S. Willems: Over
den zoogenaamden niesklank in het Brusselsch. De Toekomst 1872. J. E.:
Locutions et Prononciations vicieuses usitées en Belgique. Bruxelles 1889,
Librairie Moens. G. Cohen: Le Parier beige. Actes du congrès International
pour I' extension et la culture de la langue française 1905. J. Salverda de Grave:
Franse spreektaal buiten Frankrijk. Taal en Letteren. Dl. 16, 1905. Comte
de Caix de Saint~Amour ,.Revue hebdomadaire" du 12 août 1911. Léopold
Courouble: N otre Langue. Paul Lacomblez. Bruxelles 1900, en veel materiaal
in de Brusselsche romans van Courouble: La familie Kaeckebroeck, Pauline
Platbrood, Les Cadets de Brabant, Les Noces d' orde M. et Mme Van Poppel,
alle uitgegeven bij Lacomblez, en ten slotte in de onlangs te Parijs opgevoerde
comedies: M. Beulemans, enz.
Ik citeer ten slotte nog eenige Flamingismen naar Salverda de Grave:
Sur la rue, op de straat; jouer Ie piano, piano spelen; on sait pas de chemin avec, men
weet er geen weg mee; cela ne sait pas dedans, dat kan er niet in; jouer sur sa patte, op
z'n poot spelen; je l'ai parlé, ik heb hem gesproken; comment va~t~il avec lui? hoe gaat
het met hem? il ne sait pas là~contre, daar kan hij niet tegen; ça goûte bien, dat smaakt
goed; je ne peux pas de ma mère, ik mag niet van m'n moeder; est~ce que je veux les
chauffer? wil ik ze eens opwarmen? cela ne vient pas à huit jours, dat komt er op geen acht
dagen op aan; soif ça j' ai, maïs faim pas, dorst heb ik, maar honger niet.

HET BLOED DES VOLKS ROEPT VLAAMSCH!- EN GIJ, GE EN
HOORT HET NIET!- DIE GEENTAAL HEEFT- IS GEEN NAAM
WEERD, - WAAR GEEN TAAL LEEFT - IS GEEN VOLK! GIJ ZEGT DAT 'TVLAAMSCH TE NIET ZAL GAAN: 'TEN ZAL!
DAT 'T WAALSCH GEZWETS ZAL BOVEN SLAAN: 'TEN ZAL!
-DAT HOPEN, DAT BEGEREN WIJ- DAT ZEGGEN, JA, DAT
ZWEREN WIJ- ZOO LANGE ALS WIJ ONS WEREN WIJ- 'TEN
ZAL, 'T EN ZAL- 'T EN ZAL.
GUIDO GEZELLE.
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ZESDE HOOFDSTUK.
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HET LIMBURGSCH~FRANKISCH.

oogstwaarschijnlijk is het Limburgsch~Frankische taaleigen de recht~
streeksche afstammeling van de taal der Ripuarische Franken, in 451
het eerst genoemd, die woonden bij Keulen aan beide zijden van den
Neder~Rijn en verder tot aan de Maasoevers in de Opper~Maas~
gouw en de Haspengouw. Dat in de:z;e gouwen ook eep. sterke oer~Euro~
peesche inslag aanwezig is, blijkt uit allerlei gegevens. De Aduatici (Aduatica
Tungrorum) waren öf Kelten öf sterk met Kelten gemengd. Door natuurlijke
grenzen als de Maas en de heiden, maar veel meer door de herhaaldelijke
wisselingen van kerkelijk en wereldlijk bestuur, hebben zich hier weer verschil~
lende tamelijk scherp afstekende ondergroepen ontwikkeld en gehandhaafd.
1°. Het Zuid~Limburgsch van Roermond over Maastricht tot Eupen in de
Duitsche Rijnprovincie. L. Simons: Het Roermondsch dialect, Gent 1889.
J. Houben: Het Dialect der stad Maastricht, Maastricht 1905.
2°. Het Oost~Limburgsch met Heerlen en Sittard. J. Jongeneel: Proeve van
Vormleer en Woordenboek der dorpsspraak van Heerle, Heerlen 1884.
3°. Het West~Limburgsch in de Belgische provincie Limburg. L. Grootaers:
Het dialect van Tongeren. Leuvensche Bijdragen VIII en IX 1910. DeCors~
warem: Benige bijzonderheden van het Hasseltsch dialect. V erslagen Vla.
Academie 1907. J. Tuerlinckx: Bijdrage tot een Hagelandsch Idioticon, Gent
1886. Tuerlinckx en Claes: Bijvoegsel aan de Bijdrage tot een Hagelandsch
Idioticon, Gent 1904. Rutten: Bijdrage tot een Haspengouwsch Idioticon,
Antwerpen 1890. In deze laatste boeken is echter niet alles Limburgsch.
4°. Het Oost~Brabantsch of Meierijsch. H. v.d. Brand: Proeve eener gram~
matica der taal van Oostelijk Noordbrabant enz. Onze Volkstaal I.
5°. Het Noord~Limburgsch van Arcen over Venloo tot Overpelt in Belgisch
Limburg. J. Dupont: Het dialect van Bree. Leuvensche Bijdragen IX en vlgd.
Cuypers: Iets over het dialect van Neeritter. Onze V alkstaal 111. A. Mertens:
Het Limburgsch dialect. Onze V alkstaal 11. Duqué: Het Limburgsch taaleigen.
Limburgsch Jaarboek. 1892. Ook hier is nog niet alles geschift.
6°. Het Limburgsch~Geldersch van de Landen van Cuyk en Nijmegen, de
Lijmers en de Duffel. M. Bruyel: Het Dialect van Elten~Bergh, Utrecht 1901.
Ook dit is, gelijk men ziet een groote groep, maar in zich sterk gedifferen~
cieerd, want al deze tongvallen wijken tamelijk veel van elkander af. Daar
bovendien het verschil met het algemeen Nederlandsch zeer groot is, kan er
weinig wederkeerige assimilatie opkomen. De Zuid~ en Oost~Limburgers
vooral, moeten het Nederlandsch als een bijna heel nieuwe taal aanleeren,
en velen hunner brengen het in deze niet zoo heel ver. Ook hoog beschaafde
mannen, met name Maastrichtenaars, blijven dikwijls, ook al leven ze sinds
Limburgsche taalgroepen.
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jaren in beschaafd~Hollandsche omgeving, de algeroeene Nederlandsche taal
zeer houterig en gemaakt hanteeren. In de geschiedenis onzer Noord~Neder~
landsche letterkunde der 19de eeuw, vind ik buiten Dautzenberg (Heerlen
1808} en Frans Erens (Schaesberg} geen enkelen Limburger, die het algemeen~
Nederlandsch als voertaal van zijn kunst heeft gebruikt. Toch zit er litteraire
aanleg genoeg. Dat blijkt uit de tallooze verre van waardelooze in 't Lim~
burgsch geschreven tooneelstukken en novellen, o. a. die van Seipgens.
't Zou trouwens wel wonder zijn. Immers de Limburgers zoowel Zuid als
Noord, West als Oost, zijn de Italianen van ons land. Juist als hun oude stam~
genooten bij Keulen aan den Rijn, zijn zij lichthartiger en vroolijker, veel he~
weeglijker, veel veranderlijker, maar ook veel rijker van geest dan de Hol~
landers niet alleen, maardan Noord~ Brabanders, VlamingenenAntwerpenaars
bovendien. Zij hebben veel meer met de LuikerWalen gemeen, die even wis~
selend en vol zijn als zij, met evenveellust in feesten en optochten, gaarne
opgewonden praten bij een glas zwaar rinsch bier: Lambiek of Maastrichtsch.
Daarbij hoort en komt een levendige, dolle verbeelding, zich uitsprekend in
allerhande vertellingen en sagen, en soms ook wel eens in tamelijk avontuur~
lijke daden. Veel aanleg voor zang en muziek. Velen kunnen het den Rijn~
Jander Rückert nazeggen .
.. EIN DENKENDES GEFÜHL. EIN INNERLICHER SANG
IST ALLES WAS ICH BIN. WAS MIR ZU SEIN GELANG."

Toch zijn ze verre van oppervlakkig en gewoonlijk veel scherpzinniger en
geestiger dan hun Noordelijke taalbroeders, die ze, fijne menschenkenners als
ze zijn, o zoo graag beetnemen, en bij wien ze dan wel eens niet zonder reden
den indruk van sluwe geslepenheid wekken, die ze zelf liever als voorzichtige
wijsheid betitelen. Veel geleerden van grooten naam zijn in Limburg geboren
en getogen. In Limburgsche kloosters bloeien mystieke rozen. Ietwat neiging
tot chauvinisme en opvliegende woede ontsieren dezen schoonen aanleg.
Kortom tegenover de perseveratie of secundaire functie der Hollanders, wordt
het temperament der Limburgers heel en al gedomineerd door de primaire
functie: d.w.z. den oogenblikkelijken indruk. Bovendien zijn zij óók emotio~
neel. hoewel ietwat minder dan de Vlamingen, die mede door hun vlugger he~
wegelijker activiteit, even als zij, scherp bij de kalme Hollanders afsteken.
In het Oosten van Noord~ Brabant vindt men een overgangskarakter tusschen
West~Brabant en Limburg. Ik heb de Oostbrabanders vroeger eens met den
geur hunner boekweitvelden getypeerd. En ik geloof nog dat het beeld juist
is: in de verdrukking ietwat dof geworden zielsparfum. Met de scherpte van
hun Oostelijke taalbroeders, zijn zij toch sympathieker om hun matelooze
goedigheid. Smullen doen ze graag en wel wat te veel. Ook wijn drinken en
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Limburgsch karakter.

bier. Hun lichaam is ontzaglijk goed verzorgd, ze staan bijna allen rond en
loopen er ook al hoekigen tusschen, de mageren zijn er zeldzaam, als zenuwlijden of gebrek niet prangen. Bijna allen Roomseh-Katholiek zijn ze toch niet
zoo godsdienstig als de Westelijke Noord-Brabanders.
In de Lijmers is de Duitsche invloed zeer goed merkbaar. De Overbetuwe
kweekt echter boeren breeder, opgeruimder en vroolijker, en vooral wordt
dit nog sterker, zegt Blink, in het Land van Maas-en-Waal met toenemend
aantal Katholieken. De kleeding en de gewoonten wijzen op den overgang
naar Noord-Brabant. Dit is het land der steenbakkers.
In het land van Cuyk en Noord-Limburg is het volkskarakter hetzelfde als in
de aangrenzende streken van Noord-Brabant. Hierbij is vooral opmerkelijk
hoe een totaal gelijke bevolking door verschillende landsgrenzen een heel ander
dialect kan aannemen. Het Land van Cuyk heeft in de geschiedenis eeuwenlang tot Gelder en Cleef behoord. Welnu, het Cuyksche dialect, met dat der
stad Grave incluis, behoort dan ook niet tot het Oost-Brabantsch, maar tot
het Geldersch-Limburgsch. Oost-Brabant dankt zijn nauwe aansluiting bij het
Tongersch aan het feit, dat het reeds in den tijd der Romeinsche overheersching onder het bisdom Tongeren behoorde. Juist als in Duitschland leven
dus ook ten onzent de vroeg-Middeleeuwsche bisdomsgrenzen nog voort in
de afscheidingen onzer tegenwoordige dialecten. Of die oude bisdomsgrenzen
misschien weer op nóg oudere stamgrenzen berusten, is zoowel in Duitschland
als ten onzent, zeer waarschijnlijk, maar nog niet uit de bronnen te bewijzen.
Nog verder wijkt de Kempenaar van den Limburger af. Droomende maagden en uitterende jongelingen, zegt August Snieders, vindt men schaars in de
Kempen. De mensch is hier nu eenmaal niet overgevoelig. Hij is sterk gebouwd,
onverpoosd aan den arbeid, opgegroeid in het besef, hoe moeilijk het is om aan
het dagelijksch brood te komen en daardoor eer verstoffelijkt dan verwijfd. Wij
denken hier onwillekeurig terug aan Stijn Streuvels' Vlaamsehen landenaar.
De Kempensche boer is een mengeling van goede en slechte neigingen, maar
het goede heeft de overhand; niet zelden zeer zonderling in z'n manier van
doen, hardnekkig aan oude gewoontes hechtend, hoe kleingeestig die soms
ook zijn mogen, onverzettelijk in zijn godsdienst, schijnt hij dikwijls op' teerste
gezicht wat passief en zwijgend, maar blijkt hij later toch nadenkender en
slimmer dan men aanvankelijk dacht. Een groote dosis volkswijsheid bespaart
hem de weelde, er een karakter op na te moeten houden; hij neemt hetleven
zooals het nu eenmaal is; en met weinig tevreden, wil hij toch heel graag wat
spek op de boterham er bij verdienen, en niet zonder goede reden.
Nog meer dan het Westen van Noord-Brabant is het Oosten en ook Limburg
in kleine sociale groepjes versplinterd . De textielarbeiders van Tilburg, Helmond enz. vormen zeker een voornamen kring; verder de sigarenmakers en
Kempensch karakter.
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tabaksbewerkers, bierbrouwers, leerlooiers, steenbakkers en steenbakkers.
Eindelijk de turfgravers. In Zuid~ en Oost-Limburg komt in de laatste jaren
met bijna koortsachtigen groei de groep der mijnwerkers op. Ook in Hol~
landsch Limburg vormen de boeren weer kleinere afgezonderde groepen;
een op het zandgebied in het Noorden, een op het Lössgebied in Zuid-Lim~
burg, en een in den weelderig en kleizoom der zachtgroene MaasvalleL
Algemeen
Nederlandsch.

Maastrichtsch.

Heerlsch.
S =Sittard.

Tongersch.

schaap
haak
staan
jaar
mijn

sjóap
hóak
sjtóan
joor
mi en

sjoap
hoak
sjtoa
joar
mie(n)

sjoeep
ho eek
stun
jo eer
ma in

rijk

riek

riek

raik

wijf, blijven

wief

wief

waif

vrijen
voet
boek
groen

vreje
voot
hook
greune

huis

hoes

vréje
voot, S. vout
hook, S. bouk
greun,
S. gruine
hoes

d(r)uif
zuigen
zuur
huren
bruid
bleek
deel(en)
steen
geit
dood
oog
koopen
hooren
gelooven
lief, dief
bier
kuiken
duur

d(r)ouf
zoeke
zo er
hure
broed
bléik
deilen
sjtein
géit
doed
oug
koupe
hure
geluive
leef
beer
kuke
deur
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Limburgsche

d(r)oef
zo er

-

broed
bleek

sjtee
geeet
doeed
oog
koope
hure, heure
geleuve
leef
beer
kuke
duur

-

voet
boek
gruun
haus
dauf
zauke
zo er
uren
braud
bléik

Oost-Brabantsch.,
schaop.skaop
ha ok
stóan
jóar,joor,jour
mijn, mren,
maein
r(z)ijk,r(z)rek,
reek
woif, wèif,
weef
: vrijer,vraejen
' voet, voeët
boek,boeëk
gruun

NoordLimburgsch.

schöp
hök
stön
jöer
mi en

sjaop
ha ok
staon
jaor
mi en

-

riek
wief

wief

--

-

booek, hook
grueun

voet
boek
gruun

hoes, huus

huus

--

d(r)oef
zoeke
zooer

doef
zoege
zo eer

-

broe(w)d
hleik

bruud
bleek

hois, höäs
huies. hous,
ha os
zooer, zuur
hure

-

blèik, bleek
dèil, daeilen
stein
stéin
steen, stjèn
gret, göit, geit
géit
dood,doud
dood
oug
oug
oog
koupen
koupe
heure
heure
heure
gluive
gelöüve geleuve
lief
lief
bier, biër
bier
kaike
kuike
dueur
duur
duur

-

El tenBergsch.

-

-

--

---

-

steen

-

dood
oog

-

heure
gleuve
dief
kuke
duuer

Algemeen
Nederlandsch.
dagen. dragen
graven
haan
laat, haat
baard
hand
dansen
kalf
oud
geven
aarde
paard
hart
recht, slecht
hemel
kind
ding
hitte d. Hitze
vogel
boven
volk
goud
veulen, leugen
rug, rups
tong
hond
korst, kort
gracht. zacht
lucht
schrijver
schenken,
scheef
wasschen
visch
os
kwaad
verkleinings~

uitgangen
ik, jij, hij
wij, jullie, zij
persoonsuitg.
praes. enkv., mrv.

Maastrichtsch.
dage,drage
gràave
hàan
haat
baard
hand
dänse
I kaaf
oad
geve
eerd
peerd
hart
rech
hiernel
keend
di enk
hits
vogel
bove
volk
goud
veule
ruk
tong
hond
koors. kort
grach
loch
sjrieve

~eerlsch.
daag. drage
grave
haan
laat
baad
hand
danse
koaf
oad
geejve

Tongt!rsch.
I

droge
grove
hon
lot
bod
haand
daase

dàage

hóan

--

sjrieve

a ad
greve
éid
péid
hat
rêcht
hîmel
kind
ding
hits
vogel
boeeven
vollek
gouwd
vüöle
rög. roeps
tong
hond
kos(t), kot
graach(t)
loch
sjraive

sjienke

sjinke

sjinke

wasse
ves
os
koed

wesje

wasse
vis
os
kood

-

1

péèd
hat
sjlech(t)
hieemel
kink
dink
hits
vooegel
boave
vook
gooed
leuge
ruk, roepsj
tong
honk
koeesj, kot
zach

OSS

-

koad

~(a)b.~sb.~sja ~b. ~sb, ~ja

~(e)b.

~. ~s. ~(t)
~a. ~(t), ~a

-haand
-aawd
geve
pêrd
herte
r(z)echt
hemel
kijnd, kingd
ding, dink

vogel

boven
volk
goud, gaud
veulen
r(z)ug, ruk
hond

-

graft, zoft

schrijve,
os
kwaod

··Sb,

NoordLimburgsch.
drage
grave

--h,andj
ka of

oad, ald
greve
rerd
prerd
hert

kin dj
dink
hitst
vooegel

-

gold
vceule
rög, roeps

locht
hondj
koost

sjrieve
skrijven
scheef, skeef sjink

--

~sja

iech, d/tiech,
hêr
vêr, gêr, zèij

I Oost-Brabantsch.

~b(n). ~sb(n)
~ja(n)

vês
os

-

~b. ~ska. ~ja

El ten-Bergsch.
drage
grave
haan
haat
baad
hand

--

old
geve
a ad
pêad
hat
recht
hemel
kind

bove
hets

vollek
gold
veule
rög. roep
tong
hond
kös, köt

-

loch
srieve
schief
wasse
vis
os

--

iech, doe
iech, zjé:i(doe), ik, gaej, haej iech, doe, hai ik. gH. hH
(dich). hè hê
v(i)er. ier. z(i)e vê(laj)zji(laj)zaj waej, gaej, zaej wai, gai, zai wH. gilü, zi-j
~. ~(t)s. ~t
~ •... (~d). ~(d)
~. ~t. ~t
~. ~st, ~tj
~. ~(t). ~(t)
~a. ~t. ~a

~a. ~(d), ~e

~a. ~t. ~a

~a. ~tj, ~a

klanktabel.

~a. ~(t), ~a
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Algemeen
Nederlandsch.

Gerundium
verl. deelw.
verl. tïd

Maastrichtsch.,

Heerlsch.

Tongersch.

I Brabantsch.
Oost-

NoordElten-Bergsch.
Limburgsch.

-

-

loopentêre

loopentêre alloupetêre

ga~a. ga~(d/t)

ga~a. ga~t

ga~a. ga~d

ga~a. ga~d/t ga~a. ga~tj

~da

~da

~da

da, ta

~d·a

-

ga~a. ga~(t)
~da. ~ta.

De Oost~Brabantsche sk~ voor sch~ hoort men te Uden. Oorschot. Boekel. Helmond enz.

Het eerst opvallend verschijnsel der Limburgsch~Frankische klank~ en bui~
gingsleer is zeker het eigenaardig muzikaal accent van sommige silben. Daar
deze afwijkingen echter pas voor het Tongersch en Maastrichtsch nader zijn
onderzocht, moet ik het voorloopig bij een korte aanduiding laten. Naast de
tweetoppig dalende silben, die bijna in alle Nederlandsche dialecten voorko~
men, bezit het Zuid~ en West~Limburgsch ook silben met stijgenden sleeptoon,
die op ons Hollanders en Brabanders een zeer vreemden indruk maken, maar
over de grens ook bijna in heel Rijnland voorkomen. Het zijn op de eerste
plaats de klinkers die op W.germ à, ö, ê, ai, au, ëo teruggaan, en die dus in
onze lijsten doordewoordenschaap, voet, jaar, bleek, dood en lief ver~
tegenwoordigd zijn; maar verder ook alle andere klinkers voor een vroegere
ongeaccentueerde zacht~beginnende silbe, die meest door verlies der a bij de
voorgaande lettergreep werd ingelijfd. Daarover kan men behalve Grootaers,
die deze twee gevallen niet voldoende onderscheidde, nog naslaan: J. H. Kern:
Zum V erhältnis zwischen Betonung und Lautin niederländisch~limbürgischen
Mundarten. lndogermanische Forschungen, Bnd 26, 1910, blz. 258 vlgd. en
voor de Duitsche dialecten, behalve de door Kern genoemde literatuur nog:
J. Ramisch: Studien zur niederrheinischen Dialektgeographie, Marburg 1909,
die ook nog voor verschillende andere Limburgsch~Frankische klankonder~
zoekingen als model mag genoemd worden.
Een tweede eigenaardigheid der Limburgsche dialecten, die misschien in
nauwen samenhang staat met den sleeptoon is de anticipeerende assimilatie
in de volgende gevallen waar de overige N ederlandsche dialecten perseve~
reerende assimilatie vertoonen:
Nederlandsch : Maastrichtsch

lo. ik doopte:
ik gaapte
:
ik gebruikte :
ik knikte
:
ik belette
:
ik praatte
:
hij blafte
:
hij stofte
:
hij bluschte :
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döibde
gäbde
gebrüGde
kniGde
beledde
praodde
blevde
stovde
blözde

Nederlandsch : Maastrichtsch

hij danste
:
het paste
:
het bruiste
:
hij biechtte
:
hij hoestte
:
hij rustte
:
hij kletste
:
hij pitste
:
2o. hebben jullie :

Zuid-Limburgsch accent.

Nederlandsch : Maastrichtsch

danzde
liggen jullie : liGder
pazde
schrijven jullie: sjreivderenz.
3o. breedte :breidde
het bröezjde
bêgde
diepte
: dêbde
hözde
droogte
: drügde
rözde
grootte
: grüdde
kledzde
rondte
: roende
pidzde, enz.
warmte
: werremde
höbt~er: höbder 4o. achtste
: agde.

De grenzen van deze beide verschijnselen zijn jammer genoeg nog niet met
voldoende zekerheid bekend. De d voor t hebben reeds de Mnl. Limburgsche
Sermoenen, en hoort men nog in Venlo, St. Truien en Tongeren, niet meer
echter in Diest, Zuurbeemden, Oost-Brabant en Gelderland. Een derde bijzonderheid vormen de overeenstemmingen met het Middenfrankisch, waarvan
de grenzen door Dr. Schrijnen, Tijdschr.Mij Dl. 21 blz. 249 vlgd. Dl. 26 blz. 81
vlgd. zorgvuldig zijn nagegaan, en op onze kaart in roode lijnen staan aangegeven: a DE BENRATHER LINIE of de grens der Hoogduitsche klankverschuiving. Ten Zuidoosten dezer lijn heet slapen: sjlofen, tijd: tsiet, water:
wasser en maken: machen. Maar de d, en dep na r en 1 blijven in "daag,
dragen, gelden, werpen en helpen", en ook de t van "dat, wat, it, dit" blijft
onverschoven. Hier zijn we dus reeds op Middenfrankischen bodem; b DE
UERDINGER LINIE of de grens der k/ch-wisseling indewoordjes(mij, dij),
ik en ook: ten Zuidoosten dezer lijn hoort men overal mich, dich, ich en auch.
De twee woordjes mich en dich worden echter nog gehoord in Venlo en omstreken, waar toch ik en ook alleen gebruikelijk zijn, de grens hiervan noemen wij c DE MICH-LINIE: d DE PANNINGER LINIE: allen die ten
Zuidoosten van deze lijn wonen zeggen voor spek : sjpek, stank: sjtank, smid:
sjmid, snep: sjnep, zwellen: sjwellen; eDE PANNINCER-ZIJLINIE: allen
die ten Oosten wonen, spreken sch- in het begin der woorden als sj- uit, dus
schaap : sjaap;f, schrijven : sjreiven. Dit laatste gebied komt vrijwel overeen
met de oude gouw Masalant, Vgl. P. Bellefroid: Limburgsche Tijdschriften en
Dialecten, Gent 1906.
Een vierde eigenaardigheid, ook reeds in de Limburgsche Sermoenen voorkomende, is de vervoeging van conjuncties en relatieven. Vooral in het
Heerlsch dialect zijn wij hier goed over ingelicht. Hier toch nemen de voegwoorden es, wie en wen en de betrekkelijke voornaamwoorden dè en die, eene
-s of -t achter zich, naargelang ze gevolgd worden door een der beide werkwoordsvormen van den 2den persoon enkel- of meervoud, die respectievelijk
op -s of -t uitgaan: "wies doe wills, wens doe kums, dès doe kins, dies doe
brings," naast "wiet ier begint, went ier huert, est ier wilt, dietier sjnapt, dèt
ier wit". Ook dat heeft twee verschillende vormen: "das doe zuus, das doe
bis" of "daste bis" maar "dat ier darflt''. Wen wordt zelfswentsin "wents
doe trieëts''. Beckering Vinekers Taal- en Letterbode III, blz. 165 vlgd. heeft
op dergelijke feiten in het Kampensch en Groningsch gewezen: "Jullie durft
niet.,_ Niet durven? Offen we durven. Assen ze komen; datten ze komen, enz.
Gron. Lummel dyste biste. Wijste waste duste. Schriif ofste komste. Denk ijs
eerste vragste." Verschillende Duitsc:he dialecten op Oud-"keltischen" of
Oereuropeeschen bodem vertoonen juist hetzelfde verschijnsel, zoo het Beiersch, Oppersaksisch en Silezisch. Grade in Kuhns Zeitschr. Bnd 20, blz. 200
Limburgsche Isoglossen.
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heeft dit indertijd door Slavischen invloed willen verklaren, want het ver~
schijnsel komt inderdaad in het Slavisch voor, maar hoe kwamen de Slaven
tot in Limburg? Zouden wij hier opnieuw niet met een Oereuropeesch taalver~
schijnsel te doen hebben, dat zoowel in Slavische als Opper~ en Nederduitsche
dialecten voortleeft? Temeer, daar een vijfde merkwaardig klankverschil in
deze dialectgroep ons dezelfde richting uitwijst. In Oost~ Brabant, d.w.z. het
grootste deel der Meierij, met de landen van Cuyk en Ravenstein, tot in het
Westelijk deel van Maas en Waal in het Noorden, en tot in Peel~ en Kern~
penland in het Zuiden, komt in plaats vander een ratelende z voor, die men
gewoonlijk als zr, rz en rs omschrijft. Deze lettercombinatie is evenwel in zoo~
ver misleidend, datder en de z of stegelijkertijd gehoord worden; want terwijl
de tong ratelt, is de afstand tusschen de tanden zóó klein, dat tevens een suizend
dentaalgeluid voortklinkt. Welnu, volgens de nieuwste phonetische onderzoe~
kingen van Chlumsky, Revue de Phonétique 1911, blz. 33 vlgd., is deze klank
volkomen gelijk aan de bekende Boheemsche r, die niet slechts mede in Moravië
en Silezië, maar ook in eenige Nieuw~Grieksche (Tsakonië, Skyros, Patmos,
Nisyros, Kalympos) en last not least in verschillende Hoogschotsche en
lersche dialecten voorkomt Vgl. H. Pedersen: Den Böhmische Udtale. Nor~
disk Tidskrift for filologi. Dl. 11. Daar tot nog toe alleen Brabantius (Onze
Volkstaal 11) in' t voorbijgaan van dit verschijnsel heeft melding gemaakt, voeg
ik hier nog eenig materiaal aan toe uit den tongval van het dorp
BOEKEL.

raden
reiken
roepen
rekken
verrijzen
ruiken
regeer en
roeren
roemen
rekenen
regenen
rooven
reizen
roeien
berouwen
berispen
rooken
regel
reden
ruimte

: rzaoie

: rzaeike
: rzoeë
: rzekke
: verrzieze
rzuiche
: rzegeere
: rzuë
: rzoeë
: rzaeë
: rzaeë
: rzouëve
: rzaeize
: rzoeie
: berzouwe
: berzispen
: rzouëke
: rzegel
: rzeje
: rzuimte

:
roede
:
rogge
:
rank
:
ring
rein (+ zindelijk?):
:
rug
:
rok
:
riem
:
rond
:
ros
:
roos
:
rups
:
rijk
:
rechtvaardig
:
rijp
:
romer
:
rooker
:
rooster
:
rimpel
:
rib

rzoei
rzog
rzank
rzènk
rzaengdelek
rzug
rzok
rziëm
rzond
rzos
rzouës
rzups
rzijk
rzechvierig
rzijp
rzeumer
rzouker
rzeuster
rzimpel
rzib

r,ij
raap
reep
ruit
ramp
gerucht
rijst
roet
rusten
rieren (sidderen)
wierook
knorren
kar
star
scharen
lantaarn
morren
verwarren
scharrelen

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

rzij
rzaop
rzaeëp
rzout
rzamp
gerzucht
rzijst
rzoeët
rzuste
rzeiëre
wiezrouëk
knörze
karz
stärz
skarze
lantarz
mörze
verworze
skaarze.

En bijna evenzoo te Gemert, Oss, Vlierden, Lieshout, Cuyk, waar o.a. nog
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voorkomen: ark : arzk, perk : pèrzk, kurk : kurzk, dwars : dwaris, gras : grzas,
moeras : moerzas, enz. Te Schijndel schijnt de sisklank stemloos, men schrijft
ten minste regel : sregel. regen : sregen, riet : sriet, regeeren : sregeere, roeren :
sruere, rok : srok, riem: sriem. Te Someren en St. Oedenrode komt naast rz en
rs ook rj voor. St. Oed. : gaarne : gärs, teer : tärs, romer : rjeümer, rooster :
rjeussel (Oss: rjeuster); Som.: scharrelen: schaarze, knorren: knorze, verwar~
ren: aarze, teer (pik): taars, romer: rjemmer, enz. Misschien heeft zich dit ver~
schijnsel vroeger veel verder uitgestrekt. Zoo vinden wij heel in 't Zuiden van
ons taalgebied te Edingen, Halle, EvE~rbeek o.a. rug: drugge, reus: dreus,
rand: drand, rok: drok, ring: drink, rooster: drooster, enz. Later zullen wij
zien, dat behalve in de Kempen vooral in deze streken, o. a. te Uden en Kaats~
heuvel. ook nog vele oude kramersgeslachten leven, die het meeste kans heb~
ben op een afstamming van de oude oerinwoners.
Een zesde eigenaardigheid dezer dialecten, die ook weer een exotisch tintje
heeft, is het frequente isosyllabisme van de nominale meervoudsvormen met
die voor het enkelvoud. De meervoudsvormen hebben dikwijls den Umlaut
of gewijzigd muzikaal accent, maar geen van de twee afwijkingen is regel
over het heele gebied: het essentieele van het verschijnselligt in het ontbreken
van den meervoudsuitgang of het isosyllabisme. In het Oost~Brabantsch en
Geldersch~Limburgsch is dit verschijnsel nog tamelijk beperkt, zoo b.v. in
Elten~Bergh dröt:dröj, worram: wörram, bal: bel. darram: derram, döan:döan,
boek : buuk, stoel : stuul. stok : stök, vat : veet, glas : glees, boom : beum, slag :
sleeg; in Oost~Brab. boek: buuk, voet: vuut, perd: peerd, rad: raoi, blad:
blaoi, doek: duuk, schoen: schoen, been: been, hoed: huuj, boom: beum, glas:
glaos of glees. In 't Noord~Limburgsch worden ze al talrijker: hook: beuk,
hook : heuk, kook : keuk, enz., bol : böl,. kop : köp, mol : möl. wolf: wölf, enz.,
böf: buf, hóntj: hunj, boum: buim, droum: druim, toum: tuim, enz.,loes: luus,
moes : muus, bêin : bein, stêin: stein, bank: benk, drank: drenk, enz., bantj :
benj, hantj: henj, vrintj : vrinj, wintj : winj, enz., kraag: kraig, staak: staig, enz.
Heerlsch: däachj: daag, bee: bee, deuj: deuj, péèt: péèt, zung: zung, bekker:
bekker,noaber: noaber.Maastrichtsch: ha·ls:hels, start :stert, hö'f:häöf,wo·rd:
wäörd, brök:breuk; kno·k:kneu·k, kno·up:knö'ip, maog:mêg, stroek:strük,
moer: mör, draod: dräöj, höd: heuj, pOE~t: pü, stoet: stü, vloej: vlü, ha·nd: hen,
vru ·nd: vrun enz. V oor het Tongersch zie men nog meer en weer andere ge~
vallen bij Grootaers, t. a. p. blz. 171 vlgd. Ook in de Bommeierwaard komt dit
verschijnsel voor, maar niet in West~Noord~Brabant. Het is hier zelfs het
kenmerkend onderscheid tusschen Oost en West.
Eer ik nu tot de teksten overga, geef ik eerst nog een vergelijkend overzicht
van de vervoeging der hulpwerkwoorden hebben en zijn, in de verschillende
dialecten van de Belgische en de Nederlandsche provincies Limburg.

12
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Akensch

Vaalsch

leb ban
ben
Doe bas bes
Hee hat,hot es
Für bant send,sönd
Uehr bat sed, söd
Seofseihant send,sönd
leb hau
Doe hoasz
Hee hau
Für hauë
Uehr hoat
Se hauë

woor
woors
woor
wo ren
woort
wo ren

Gulpensch

leb ban
Doe bas
Hee bat
Fuer bant
Uehr bat
Ze bant

leb hau
Doe hoasz
Hee hau
Fuer hauë
Uehr hoat
1 Ze hauë

I

Heerlsch
bin
bis
is
zunt
zut
zunt

leb ha(n)
bin
Doe bas
bis
Hè bat
is
Vier bant, bont zint
Ier bat
zeet
Zeofziehant,hont zint

woar
wo ars
wo ar
woare
wo art
woare

leb hau
Doe hoasz
Hè hau
Vier hauë
Ier hoat
Ze of zie hauë

bin
bis
is
zunt
zeet
zunt

leb hub
Doe (de) bubs
Heer (er) heet
Veer(ver)hubbe
Geer (ger) hub(t)
Ze hubbe

leb houw
Doe houws
Hè hou
Veerbauwe
Dur hout
Zie houwe

waor
waorsj
waor
waore
waart
waore

leb had
Doe hads
Heer had
V eer hadden
Geer hadt
Ze hadden

ben, zin
zied
és zied
zin
zied
zin

leb hub
Doe hubst
Hai heet
Waihubbe
Gai hubtj
Zie hubbe

leh hö
Zje hoed
Hèhö
Ve hoë
Zje hoed
Ze hoë

wöes
wórd
wöes
woore
word
woore

leh haai
Doe haatst
Hai haai
Wai haaie
Gai haatj
I Zie haaie
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bin
bis
is
ziin
zeet
ziin

waor
waars
waor
waoren
waart
waoren

Neerittersch

leb (h)ub
Zje (h)éd
Hè (h)éd
Ve (h)ubbe
Zje (h)éd
Ze (h)ubbe

Limburgsche vervoegingen.

I

woar
woasj
waar
wo are
woat
woare

Maastrichtsch 11

Maastrichtsch I

leb hub
Doe bas
Hè haat
Veer bant
Dur hät
Zie bant

Tongerensch

Sittardsch

ben
best
is
zeen
zeetj
zeen
waas
waarst
waas
wo are
woartj
woare

leb héèb
De héèbs
Er heet
Ver héèben
Ger héèbt
Ze héèbben

bin
bis
is
ziin
zeet
ziin

leb hub
Doe bubs
Hè hèt
Veer hubbe
Geer hubt
Ze hubbe

ben
bes
is
zunt
zit
zeen

leb hau
Doe hoasz
Hè hau
Veer hauë
Geer hoat
Ze hauë

waor
waars
waar
waore
waart
ware

I

Roermondsch
leb höb
Doe höbs
Hre hret
Veer höbbe
Geer höbt
Zi(zie, ze)höbbe

bön
bös
is
zeen
zeet
zeen

leb had
waos leb had
waas
Dehads
waars Doe hads
waast
Er had
waor Hrehad waar(waas)
Verhadden waozen Veer hadde
ware
Ger hadt waort.waast Geer hadt
waart
Ze hadden waoren,
I Zi(zie,ze)hadde ware
waozen
Grathemsch
Venloosch
(Horst- I
ben Sev.) zie Ik heb
Doe heest best
Dieh hès
Hè heet
is
Hè hèt
Wè hubbe zien
We hebben
ziet
Gè hubtj
Gèij hebt
Zuj hubbe zien
Zèij(ze)hebben

I leb hub

leb hai
Doe haist
Hè hai
Wè haie
Gè haitj
Zuj haie

waas
woorst
waas
wo re
woort
wo re

Ik had
Dieh hads
Hè had
We hadden
Gèij hadt
Zèij(ze)hadden

ben
bis
is
ziin
ziit
ziin
waar
waars
waar
waren
waart
waren

Ik begin nu met een Maastrichtsch vers, indertijd door Franquinet gedicht.
De phonetische schrijfwijze ervan schijnt echter allesbehalve bevredigend.
En in het algemeen zijn de toonaangevende Maastrichtenaars van thans over
Franquinet's Studiën in de Jagers Archief 111, blz. 251 vlgd. en 343 vlgd. heel
slecht te spreken. Ik vermoed echter met reden dat Franquinet het dialect van
een ander stadsdeel heeft beschreven als thans domineert. Het Maastrichtsch
draagt immers allerduidelijkst de sporen van een tamelijk recent mengdialect.
Met verwijzing dus naar Franquinet' s Studiën geef ik eerst naast elkaar de
lezing van Franquinet, met eene modern~Maastrichtsche vertaling in de spel~
ling van Houhens dissertatie, mij welwillend verstrekt door Dr. A. Slijpen S.J.
SINT PIETERSBE·RtiG

.~.

.~.

Niks is sjoender es tee berreg,
In de mörgenstraol geseerd 1),
Deé, van keends af aon bewonderd,
Leef us waas en leefdeweerd.
Ao! wie déks 2) zien veer gekledderd
Langs zen steile pedjes op,
Zonder angst dat soms en duus'ling
Ons bevangen zou de kop.
En dan waas 't dao boven vreûgde !
Boeten auwers oug en weet,
Kropen veer door struuk en heûltens,
Wat eus kleier 3) déks verreet 4),
Plukden veer wél eerebeisen 5),
Blumkes; bessen, rukend kroed,
En in boegverheven spleten
Haalden veer de néskes oet.
Later wie 6), nog jonk, de wereld
Mich al kömmernissen bracht,
Vlugden ich ze nao de berreg,
Deurstig nao de vrije lacht.
Ich en dacht tao neet aon zörreg ;
Mer men hart vol roeloclij
Aon de blumkes oppe rotsen
Spraak van leefd' en poezij;
Aon et windje, wat mich speûlde
Roesjenteere 7) door et haar,
Neumden ich et ingelmeidske,
Woe men hart zoe vol van waar.
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Niks is sjöêndar es tê be·rag
In da mö·ragastraol gosêrd
Dê, vän kê'nds aof aon bawó'ndard
Lêf us waar en lêfdawê'rd.
Ao! wie dèks zin var gakleddard
Langs zan stèila pedsjas op,
Zó·ndar angs, dat soms an düzaling
Us bavänga zou da kop
En dän waar 't dao bö·va vräögda,
Böeta awwars oug en wê't,
Krö'pa var dör strîîk en höltas
Wat eus klè'iar dèks varrê't
Plökda var wel êrabèiza
Blumbs, bölbs. riibnd kröed
En i'n hoegvarhêra splê'ta
Hoalda var da nèsbs öet.
Lätar, wie nog jó'nk da wêrald
Miech a·I kummernissa broch,
Vlögda iech za nao da be·rag
Deu·rstag nao da frisscha loch
lech 'n dach dao nêt aon zörrag ;
Me man hart vo·l mêlodèi
Aon da blumbs op da rotsa
Spraak vän lêfda en poözèi
Aon 't windsja, wat mach späölda
Röesjantêra dör 't haar
Neumda ach 't ingalmèiska
Woe man hart zoe vo·l vän waar.

1) Ge seerd, gesierd (getooid).- 2) Dék s, dikwijls.-- 3) K leie r, dikwijls (kleeren).- 4) Ver reet, verscheurd.- 5) Eerebeisen, aardbeziën.- 6) Wie als (toen).-7) Roesjen teere, ruischende(suizende).
Maastrichtsch 11 en I.
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Ziin vervlogen noe die tijen
En verwêid men jonkheidsdaog.
Toch nog nao Sint Pietershuugde
Veul ich mich al déks gejaogd.

Zin varvlö·ga noe die tèia
En varwèjd man jó•nkhè•ids~daog
Toch nog nao Sint Pietershügda
Veul ach miech al dèks gajaog.

Dan doorkruus ik al de weegskes
En verborgen plekskes weer,
En vermeuid, mer g'lukkig. lék 1) mich
Ik et mollig graas tao neer.

Dän dörkriis ach al da wëgskas
En varbo·rraga plekskas wêr,
En varmeujd, me g'lökkag. lè•g mach
In 't mollag gràs dao nêr.

. . .

.

. . . . . .

. .

Boven mich dee grijzen toren.
Dee al mie 2) en mie zich split,
En vererremp, kaal, verlaoten,
Noe den auwen tiid bekrit 3),

Bö·va mach dê grèizan tö•ra
Dê al mie en mie zach split
En varerramp, käl. varlaota,
N oe dan awwan tid bakrit,

Wie 4) de bûrg, dee heer bewaakde.
Dao nog stond in adeltrots
En, in zonnestraal zich baoiend.
Pronkden op zen steile rots.

Wie da bö·rrag dê ar bawäg·g·da
Dao nog stó•nd in ädaltrots
En. in zónnestraol zach baojand.
Pró•nkta op zan stéila rots.

En ich zeen in men verbeeling
Langs de kromme herregweeg
Ridders. freûles, pagen rijen
Van 't kastiel nao 't auwt Mastreecht,

En ach zên in man varbêlding
Langs da kromma be·ragwê·g
Riddars. fräölas, pàzsjas rè"ia
Vaan 't Kastiel nae 't àjt Mastrê·ch

Of nao groete jachtpartijen
Métte valk of mét et staol.
Zich in smûl en draank vermeien
In de riik bekleide zaol,

Of nao groeta jachpartèia
Nèt da va·lak of mèt 't staol
Zich in smö·l en dränk varmèia
In da rik baklèida zaol.

Woe, geflest, de minnezenger
Mét aon hierentaofel dronk.
En de freûle. zaankbegeisterd.
Heûm de gouwe beker schonk.

Woe, gafies, da minnezenger
Mèt aon hira taofal dró·nk
En da fräöla, zànkbagèistard
Häöm de gouwa bêkar sjó•nk.

Mer in ins! dao kiert den droum zich
En benauwt mich et gemood.
En dao zweven veur men ougen
Wolken daamp en niev'len blood.

Ne in ins! dao kirt dan droum zach
En banajt mach 't gamöd
En dao zwêva veur man ouga
Wo·lakenda·mp en nivala blöd.

Kreegers zeen ich hei 6) zich nést'len,
Alles sjrikt! den oorlogsdraak
Speit ze vuur. en 't boerenvollek
Vlûcht, beroufd van good en taak.

Lê·gars zên ach hèi zach nèstala
Alias sjrik ! dan örlogsdräk
Spèit za vür, en 't böêravo·Iak
Vlöch, barouf vàn göd en tàk.

Hei, van boven aof de herreg
Brûlt 't metaole störremweer,
En ich zeen zen gleuinde buien
Op eus stad geslingerd neer.

Hèi van bövan aof da be·rag
Brölt 't mêtaob stö·ram wêr,
En ach zên gleujanda buia
Op eus stad gaslingard nêr.

1) Lék, g ik. -2) Mie, meer. -3) Bekrit, bekrijt {beweent). -4) Wie, toen.- 5) Hei, hier. -
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Errem Treecht 1)! wat al veul élend,
Wat al maörderij en braand
Hébste vreuger oetgestangen
V eur et noe ondankbaar laand!

E·r3m Trê·ch! wat a·l veur ê'lend
Wat al mäörd3rèi en bra·nd
Höbst3 vreug3r oetg3sta.nd3
Veur 't nöê ó'ndänkbär la·nd!

Speuien mich die druimgezichter
V eur de geist in touverschiin
- Schélderij woe leecht en donker
Scherrep op geteikend ziin Ouch en ander soort betouvring
Maakt zich meister van men zin,
Es 2) ich zeen dao veur mich liggen
Van de huugde woe ich bin,
't Wikerveld 8) dat pronkenteere 4)
Zich ontrolt en spreidt zoe groet,
En, hoeveerdig op zen riikdom,
Al zen schoenheid mich ontbloet:
Wie 5) zen weien en zen augsten
Greun en goud gewisseld ziin,
En de spitse kérrektorens
Glinst' ren in de zonnesjiin;
Wie de dörper, es gedreven
Door en gekke kinderluim.
Lachenteere zich verbergen
Achter en gardijn van buim 6);
Wie de Maas, dee spiegelklaore,
Dee van keends geleefde stroum,
In zen krumdes en zen drêiers
Puunt 7) en lekt de vruchtbre zoum.
Ao! dat and' ren zich verlustigen
In et vaalse 8) steeds vermaak,
lch en wél met hun neet toesjen 9)
Wat ich hei in 't vrije smaak.
Hei geneet ich rust en vreugde,
Ongesteurd door 't wereldspeul;
Hei is deep men hart bewogen
Door en heilig daankgeveul
Veur ét schoene, wat d'Almachtige
Heet geschonken, breid en wiit,
Urn et steedje woe geboren
lch men levensdaag versliit.

Speula mach die dröimgaziechtar
V eur da gè"is in touvarsjîn
- Sjèl~darèi, woe lêch en dó"nbr
Sje·rap op gatè"ibnd zin O·uch 3n a·nd3r sö·rt batouvaring
Mäk zach mè"istar vän man zin,
Es ach zên dao veu·r mach lig"g"3
V än da hügda woe ach bi"n,
't Wibrve·ld, dat pró'nkantêra
Zich ontrolt en sprèid zoe groet,
En, hoevêrdag op zana rikdom
Al zan sjoenhèid miech ontbloet:
Wie zan wèian en zan augsta
Greun en goud gawissald zin,
En da spitsa kè"raktö·ras
Glinstaran in da zonnesjin;
Wie da dö·rrapar, es gadrêva
Dör an gekb ki·ndarlöim
Lachantêra zach varbe·raga
Achtar a';l gordèin vaan böim.
Wie d3 Maos, dê spigalklaora
Dê vän kê·nds galêfda stro·um
In zan krumdas en zan drèjars
Pünt en lek zana sjoene zo'um.
Aoch! dat a·ndara zach varlöstaga
In 't va·lsa stadsvarmak
lech 'n wèl mèt hun nêt toesja
Wat ach hèi in 't vrèia smäk.
Hèi ganêt ach rös en vräögda,
Ongesteurd dör 't wêraldspeu·l,
Hèi is dêp mên hart bawöga
Dör an hè'lag dänkgaveu·l
Veur 't sjoens, wat d'n Almachtaga
Hêt gesjó'nb, brè"id en wid,
Urn 't stedsja woe gaböra
lech man lêvansdaog varslît,

.

G. D. Franquinet.
1) Treech t, Maas(tricht).- 2) Es. als.- 3) Wik er veld. Wijkerveld.-4) Pronken tee re, pronkende,
schitterende. - 5) Wie, hoe. - 6) Bui m. hoornen. -· 7) P u u n t, kust. - 8) V a a Is e, valsche. - 9) Toes j e n, ruilen.
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HOERA! VIVAT! MASTREEG I!!! uit ..Trijn" Kernikken opera. in dréi akte, door
A . V 0 ., Maastrl.cht z. J. . (1910) • • • • • • • • • • • • .-.
• • • • • • • • • • ·.-.•
Jao dieg hubs us aon 't hart gelege
Doe, blom van Nederlands landouwe,
Mastreeg, door alle iewen heer.
Gegreujt op 't graaf van Sintervaas
Bis weerdig dobbel te besjouwe,
V eer bleeve dieg altiet genege
En deilde dreufheid en plezeer.
Gespiegeld in de blanke Maos.
Veer huurde nao dien aw histories
Ein Staar de witste oet de klaore,
Te peerd op grampeer ziene sjoet.
Besjijnt dieg met heur straole zach
Eur ouge blanke bij dien glories,
En, um dieg zuver te bewaore,
of prevelde bij diene noet.
'nen lngel helt bij die de wach.
En dee van dieg het sjoens wilt prijze,
Wie deks woord ste neet priesgegeve,
In taol. die al wie zinge klink,
Mè heels dien kroen tog opgerieg
Dat dee op nui Maastreegter wijze
En ongeknak bis te gebleve,
Zien aait Mastreeg met us bezink.
Door euze band van trouw aon dieg.
Me zong van dieg ten allen tijje,
Daorum de hand us tougestoke,
Eus mojers zonge bij de weeg,
Het oug gerieg op 't Stareleeg;
En voolte veer us reg te vrijje,
En weurd dat oug dan ins gebroke,
Dan zong ze e leedsje van Mastreeg.
Dan beijt veur us het aait Mastreeg.

.

. .-. .-. .-. .-. .-. .-.

.-. .-. .-. .-.

LÖSTIG PEERKE, DE MULDERSGEZEL. in Roermondsehen tongval naar Leopold.
Te minste det dunkt mich der-van
Me zaet waal: .,Is de meulekerr'
Zoo mit miin dom verstanjd,
.,Mit Peerken op de baan,
Want dronk ins neemes zi glaas beer,
.,Dae vinjt gein herberg nog zoo klein
.,Of Peerke likt 1) ins aan."
Dan had zi geine klanjt!
Mer zeg kt, wie zol 'et meuglik zin
Refrein.
Van dae veurbi te gaon
De bloom kriigt 's morges heuren douw.
Es 't paerdjen aan de herbergsdeur
De kwakvaars zwumt in 't naat,
Van eiges stil bliift staon?
De hommel zingt den heelen daag,
Refrein:
Ich g'luif, ze is altiid zaat.
En altiid, altiid 's aoves laat
V eur mich is ei glaesken alt beer
's Naomiddaags, 's morges vreug
'Et beste van al waat besteit Zit ich mer ronjdom in 'et mael
Zuug, es ich neet drink van plezeer,
En 't mael- dat is zoo dreug!
Dan drink ich van leid!
Refrein.
V eur waem ouch zol ich spaarzaam zeen,
lch höb jao kinjd noch krei,
Lest had ich ins ei stöksken in
Zelfs neet 'n spaarpot, wo ich 't geljd
Zoo van ei glaes of teen;
Kan indoon van de pei. 2)
Miin leefste zag: .,Gank, schaer dich weg!
En wiist mich miine baas de deur
Ich kan dich neet meer zeen!"
D'rom geit 'et mich neet slecht;
Det zoo get 3) eemes durstig maakt,
Dao zeukt waallicht 'nen ang're baas
Det sprikt toch waal van zelfWeer nao 'nen ang're knecht!
lch ging ouch weer de herberg in,
En dronk-t-er dao nog twelf!
Refrein.
Refrein.
Mi vader dronk ouch alle daag
E. Seipgens.
Ei stevig pintje beer,
En mooder, die de herberg hildt
1) Likt: legt.- 2) Pei (payer): betaling.Haet dao aan heur plezeer
3) Get : wat, iets.
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Voor het Oost-Limburgsch geef ik eerst een stukje quasi-algemeen Limburgsch
uit de Camera Obscura (De LimburgscheVoerman) met een zuivere Heerlsche
vertaling ernaast van Jongeneel.
.,Goeden mergen heern!
Stappertje! opgepast vandaog, zulle!
Ge kraogt het nuwe vliegennet over den
baste, en de nuwe bellen.
'En biesjen achteruut maot; ziede ga niet,
dat ga de poes op de poot trappen zult.
Zie zoo; kaaik, we zullen eenen goeden oop
ooi in den zak doen.
Dan roodde ga ook goed stappen, zulle ... "
Het is opmerkelijk hoeveel bijhangseis er tot
de optuiging van een Limburgsch paard behooren, .,allien maor voor den sieraod".
Daaronder tellen een groot getal korte riemen en touwen, die van het hoofdstel tot het
haam gaan, terwijl toch het beest enkel door
stem en zweep (met .,hot en her") geregeerd
wordt.
.. Hoeveel tijd rekenje, dat er noodig is van
hier naar Quaadmechelen, voerman?"
.. Laot zien," zei hij, •.'t mag drie uren gaons
wezen ; dats begens vierdehalf uur met de
ker." - Men merkt op dat de huifkar een
uitmuntend middel van vervoer is voor personen die niet gaarne willen dat al wat zij
voorbijrijden hun geel en groen voor de
oogen wordt. -Voeg hierbij, dat deze manier van vooruitkomen niet duur is. en dat
gij behalve ,.een gloaske bier" aan den voerman, met geen verdere onkosten te maken
hebt. Hoe .. vrundelijk de mogendheden van
den Ollander" zijn!

Godde murge, heëre !
Baijke, opgepas huuj. zalste!
Doe kriesz et neui vleegenet euver der zak
en de neuj sjelle.
Truek huuj e bietsjke, kammeroat! Zueste
neet. dasz toe de kat oppen peuet zosz treeje.
Zich zoë, kiek! vier zullen inne goowen
hervel huij in der zak doeë.
Dán mosz doe ooch flink doersjtappe. hu er!..
Alling maar vuer seeroat.

0
Hot en haar.

Loat ins zieje. 't zal zóë get dreej oere goans
zieje, dat is bekans veerdehaaf oer mit de kár.

0
E gléèske beer.
Wie vrundlieg de grorete hersjafte van Holland zint.

VERGELIJKINGEN in 't Heerlsch zeer gewild, naar Jongeneel.
Zoe bang as inne wieezel
zoe bot es e kootere
zoe dom as inne uel (wie ullichzoat, wie
borenestruë)
zoe doof as ing kwattel
zoe erm as der weg
zoe gries as ing totteldoef
zoe gemeejn as de stroat
zoe gek wie kook (wie ee rad)
zoe hel as sjtee

.-.

:... :

..... ..... .....

Zoo bang als een wezel
zoo stomp als een kouter
zoo dom als een uil (als uienzaad, als boonenstroo)
zoo doof als een kwartel
zoo arm als de weg (straatarm)
zoo grijs als een tortelduif
zoo gemeen als de straat
zoo gekkelijk als koek, als een rad
zoo hard als steen
Heerlsch.
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zoe kloar as de zon
zoe lech as ing veejr
zoe Heiig as de nách
zoe mager as en hoot
zoe naat as ing kat
zoe oabstenaat vrech, es ick weet neet wat
zoe oat as der weg noa Kulle (noa Oake)
zoe rech as ing kéèts
zoe sjwat as peèk
zoe valtsj as ing spin
zoe vet as sjpek
zoe vrech as der duvel
zoe wit as kniet
zoe zat as ee loak
zoe zieëker as twiej kieere twiej veer is
zoe zieëker as get van de welt

zoo klaar als de zon
0
zoo licht als een veer
zoo leelijk als de nacht
zoo mager als een hout
zoo nat als een kat
zoo onverbeterlijk brutaal. als ik weetnietwat
zoo oud als de weg naar Keulen (naar Aken)
zoo recht als een kaars
zoo zwart als pek
zoo valsch als een spin
zoo vet als spek
D
zoo brutaal als de duivel
zoo wit als krijt
zoo zat als een gat
zoo zeker als twee maal twee is vier
zoo zeker als iets ter wereld.

DE PARABELVAN DEN VERLOREN ZOON.
Sittardsch naar

J. Winkler.

11. 'Ne minsj hèèt twee zeun.
12. En de joengste van dèè zag tèègen zi
vader: Vader I gèèf mich 't theil van 't go ut
wat micb toukump. En hè verdeelden onger
heun 't gout.
13. En nèèt vuil daag d'rnoa is de joengste
zoon, dèè alles bi een gesjrapt hau, d'r door
gegange noa 'n landj, doa wiid van doan,
en dè bèèt er alles opgemaak, in gjemèène
streke.
14. En wie er hau alles opgemaak, koom
'nne groote oengersnood in datlandjen doe
begoos er elendj te lië.
15. Doe goeng er noa èème van de Iu van
dat landj, en dèè sjiikden 'm noa 't feldj om
de verkes te euje.
16. En hè wol geer zine boek fulle mit 't ète
wat de verkes ote: mar nèème goof 't eum.
17. Doekoom er bi zi verstandjen zag: wie
vuil knecbs en mèèg van mi vader bubbe te
veul brood en ich vergaan van a enger.
18. leb zal opstaan en noa mi voader gaan
en ich zal eum zekge: Vader I ich hub ge~
zoenigj tèègen den emel en veur uch.
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Heerlsch naar Jongeneel. in Duitsche spelling.

11. En Hä saag : lnne sikere miensch ha u
twieh jonge.
12. En der jöngste van hön saag täge der
vadder : V adder. gäef mich dat deel. wat
mich towkömpt. En hä dilde hön het good.
13. En innige daach dernoa is der jöngste
jong votgerees noa ee wiet afgeläege lank
en hat doa alle sie vermöge durgebrach,
good derva läevende.
14. En wie hä alles vertäert hau, koom inne
grûëte bongeschnut in datselfde lank en hä
begos mangel te lieje.
15. En hä ging vot en wool beej inne bürger
ut dat lank komme, en disze schikden höm
noa sie velt üm de verkes te höjje.
16. En hä wool sich der bûk völle mit der
draaf, dä de verkes vroote, mä niemes goof
höm däë.
17. Ma wie e sich ins good bedach bau, sät
hä : Wie vöel knechs va mie vadder hont
üvervloot van bróut en ich vergoa van hon~
ger.
18. leb sal opschtoa en noa mie vadder goa
en ich sal aan höm sage: V adder, ich ha gesöndigt täge der hiemel en tägen öch.

19. En ich binne nèèt mèè wert eure zoon
genuimp te werre; maak mich mer zoo wie
een van eur knechs.
20. En doe staeng . er op en gong noa zi
vader. Wie er nog wiid woar, doe zoog zi
vader eum alle en hau mitlië mit eum; hî
loopde noa eum tou, vool 'm om den als en
peunden eum.
21. En de zoon dèè zag tèègen eum: V ader!
ich hub gezoenigj tèègen den emel en veur
uch en ich binne nèèt mèè wert eure zoon
genuimp te werre.
22. Mer de vader zag tèège zi knechts:
bring noe recht toe zi gou kleer en doog ze
'm oan en gèèf eum 'nne rink oan ziin enj
en sjoen oan de veut.
23. En bring 't vit kauf en slach 't; loat ver
ète en get de gek afgève.
24. Went mine zoon woar dood en hè is
weer lèvetich gewoorde, hè woar verlore
en ze hubben 'm weer gefoenje. En doe begos te ze ins veur goud de gek af te gève.
25. En den aautste zoon dè woar in 't feldj,
en wie er evesj koom, doe heurden hè 't
zingen en 't dansen.
26. En doe roopde hè een van hun knechs
en vroog wat dat woar.
27. Dèè zag tèègen eum: di brour is gekome
en di vader hèèt 't vit kauf geslach, omdat
er weer gezoend truk gekomen is.
28. Doe woor er kooad en er wol nèèt evesj
goan. Doe go engzivader oet en bèèddeneum.
29. Mer hè zag tèègen zivader: zèèt, ich
deen uch noe zoo vuil joar en ich hub ze
lève nèèt gedaan wat ich nèèt moos doen
en geer hub mich noch neit 'nne bok gegève,
omdat ich mit miin freunj ooch ins de gek
koos afgève.
30. Mer noe dèè zoon van uch gekomen is,
dèè zi gout mit hoore hèèt deurgebrach, noe
hubde 'r 't vit kauf veur eum goan slachte.
31. En hèzagtèègeneum: kindj! doe bis altiid
bi mich en al wat ich hub, dat hubs doe ooch.
32. Mer veer moste al rnaenter en bli ziin,
went dèèze brour van dich woar dood en
hè is weer lèvetich gewoorde; hè woar verloren en is weer gefoenje.

19. En ich bi' neet mieje weht örre jong geheesche te wehde.
20. En hä schtong op en gong noa sie vadder. En wie hä nog wiet van höm woar,
soog höm sie vadder en kreeg wiehmot, en
noa höm towloopende veel hä höm öm siene
hooas en püende höm.
21. En der jong saag aan höm: V adder, ich
ha gesöndigt täge der hiernel en tägen öch,
en bi' neet mieje weht örre jong geheesche
te wehde.
22. Mä der vadder saag täge sieng knechs:
bringt heej vür het betste kleet en doot het
höm aa en gäët inne rink a sieng hank en
schoon agen vöht.
23. En bringt het mäskoaf en schlacht et.
24. Doaröm dat disze ruien jong woar duët
en hä is wehr läëvent gewuëde, en hä woar
veloare en is gevonge. En sie begoszte pieseer te make.
25. En siene oatste jong woar in 't velt en
wie hä kot beij gen husz koom, hurden hä
hön singen en danse.
26. En hä reep inne van de knechs ut en
vroog wat dat sieje moch.
27. En disze saag aan höm : Uehr broor is
gekomme en ühr vadder hat het mäskoaf
geschlach, ömdat hä höm gesank trökgevonge hat.
28. Mä hä woêt koat en wool neet noa binne
goaë. Du koom sie vadder ut en versoch höm.
29. Doch hä goof antwoat en saag a zie
vadder : Seet, ich han öch nu su mennig joar
gedeent en nuhts ühr gebot üverträë en ier
hat mich nuhts ee bökschke gegäëve, opdat
ich mit ruieng vröng ins koosz schpasz make.
30. Mä wie disze örre jong is trökgekomme,
dä sie good schändlich hat durgebrach, doa
hat ier höm het mäskoaf geschlach.
31. En hä saag täge höm : Kink, du bis altiet beej mich en all het ruient is het dient.
32. Me behür waal vruhe en vrölich te siehe,
want disze die broor woar dûët en is läëvent
gewuëde en hä woar verloare en is gevonge.
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Ten slotte geef ik een verhaal uit het bekende Sittardsche Vastenavondblad.
No. 15.
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DE PAPPEGEL Motto: Schwamm drüber
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Officieel Gazèt van de Sittesche Marotte-Club. Dit blaat verschient eeder daag, oetgenomme de daag dat 't geine
Vastelaoves Maondig is. Abonnees op oos blaat wille veer gaar neit, waal keupesch à 11 oeurtjes per No.
Me wurt aèvels vrüntjelik verzuikt, veur 't gemaak mit zös cent gepast geld te betale.- Annunskes werde mit
11 hauf oeurtjes of alweir veur 't gemaak mit zös cent per regel betaald. Boetengewoon groote lettesch waere
mit den doemstok beraekend.
Feuelletong.

SCHOBSTER HAUW TIG BIE DIENE LIJST. (sch

= sj)

Waat 'en drökte in Limburg mit de Keuniginne-feeste - in V enloo en Mastrijg häeje se
zich bekans van de zökskes gewirkt: wittesch, verversch en wie ze dat nuime: dekrateusch 1)
bloumiste en lampiste, dat toervelde zich doa doorein in de Schtraóte, proent wie ei nest
aomzeike waat langs eine kannendaalder op en aaf draaft, es of ze van ze laeve nijt gedaon
krege. - En - natuurlik -zou den ge zekke - bleef gein hoes van die opknäppeschmanier
verscheunt, en hauw toevällig bie eine van die nuuj rieke ein aardig grepke plaatsch.
Loestert; zie vruike - die zich natuurlik va baoven aaf Mavrouw deig schelje, wie nog mee
van die renteneisch "a kwat soe", zou de Waal zekke- waor nijt katsgrauw en hauw, wie
zoo al verteld woord, "de hoeks aan". Dat scheen dan oug waal hetgeval te zeen.-Mavrouw
hauw het dan in heure bol gekregen, dat de zaal veur aan de schtraot obbe nuuts mous getapeseird en geverfd wäere daomit ze koos laote zeen, es de schtoet verbie kaom, dat zie
oug de nuuj rieke hauwen oetgehange went de raame wagewied aope schtoenge. Mer van
den angere kantj koum heur dat gräpke get duur, went ze hauw zoo al ens euveral de luuj
laamgemaakt - zoue z' in Sitterd zekke - veur dat werk veur 'nen appel en ein ei gedaon
te kriege. Mer mit die drökte hauwe die verschillige werkluuj heur wanjele geschikt en noe
zou z' ens laote zeen, waat zie koos, es se mer wol. - Dao gong het mich schtraot op schraot
aaf, den einen tapeetwinkel oet, den angere weijer in en wie alle groote luuj en de schiek
mit bringt, altijd geflankeird van ein van heur döchter: zoo wäere ze jao oug het beste aan
de man gebragt en me ze bie eerder gelaegenheid zoo deftig muigelikt esposeird. - Die
corvijkes van Mavrouw en heur dochter wollen aevel neit erg vlotten, dao haperde get
aan, merdat leet zig neit altijd goud zekke. Waat de Jufrouw geveil, waor Mama te duur,
en al houlj noe oug de winkeleir mit de jufrouw oem Mama däe of däen dessing aan te
priese: woo de Jufrouw schmaak in hauw (went volgens het zekke van däe winkeleir hauw
zie ein bizoenjere gouwe goesting veur wat schoon en deftig waor) dat koos allemaal neit
helpe. Mavrouw waor der täege, mer altied täege, proent wie in ein keizing en dat zie der
taege waor, dat scheen zien räije te höbbe. Oug dat winkelvisiet voul wie de veurige in
't water en Mama mit de Jufrouw promeneirden weir aeve deftig naohoes, pront wie ze
vertrokke waore, zoenger wie Mavrouw zag, "heur goesting gevoenje te höbbe." Het nahoes gaon van Mama mit de Jufrouw waor aevel van däen aard gewaest wat men
in de wanjeling "schpassig" heischt, went kaolik woare ze benne, of de Jufrouw begon te
kriesche en zag dat ze noots mee mit Mama nao eine winkel ging, went dat zie zich de ouge
oet de kop geschaamt hauw, zoo oenverschtendig es zig Mama dao gedragen hauw: de
luuj alles laoten oetpakken, etaleire, expliceire en zoo mêe en wie ze van pries hoord, waar
het voort: nei, dat venj ig tog te boentj, of te klaor, neit genoeg gedistengeird en zoo mêe,
bis dan oug entjeliks den tappissier zag: "Jae Mevrouw, het schpit mig, mer es veer nog eins
1) Décorateurs.
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nuuj patrone make, dan komme vur ug roape", -rolde zien schpille bieein en leit oes schtaon;
dao mit kooste veer aaftrekken."- Het ensigste waat Mama d'rop veur antjwoord gouf,
waar, ,.dao kent der allemaal niks van geer,~- mörge vruig gaan ich mit den eeschten trein
nao Luuk, dao zal ik miene keus waal venje, zit dao zeker van." Papa woord neit ens euver
de zaak gespraoke; waotoe zou dat aug deine, Mama hauw jo tag de backs aan. - 's Anger~
daags mit den eeschten trein trok Mevrouw nao Luuk en begaas de corvei door Luuk
precies wie in Maastrijg : magazien in - maç1azien oet - euveral waar en ditje of en detje
aan, wat men heur zien lijt, en voenj ze de priese zelf nog hoàger es in Maastrijg. Daobie
hauw ze het schlijpe mit zoo' e pak nog op den ho up toe. - Dat ging heur niks, dat schooi jen,
want es ze gedurfd hauw, koum ze aug zo enger tapijt weer na hoes, mer dao koos zie heure
kop neit toe buige, zie hauw a gezagt noe zou ze oug b zegge en mit bragt ze ter al goeng de
kop draan.- Nao lang zuike voenj ze mich entjeliks wie ze meinde heur affaire, in ei groot
magazien, woo eine massa tapeeten waren oetgewinkeld mit de priezen geteikend en woo,
wie altied, de beste koupe wäerde veurop gezat, trok ze benne. Dao woorden heur aller~
hande soorte veurgelagd en aangepreze, mer oug alwijer voenj ze alles te duur, woo zie
goesting in hauw en get oirdinairsch wol zie neit eins bezeen. Entjeliks koum het tot akkoord
dat zie eine coupoog zou numme (eine restant); mer noe waor de vraag wie veul rollen
Madamme mous höbbe. Dao schtoeng het schpeel: Mevrouw die alles het beste woest
hauw vergaete ens te vraoge wie veul rollen waal in heure zaal zouwe gaon, mer de koup~
man, däe natuurlijk gäer verkocht, woest seffens raod. Hä vraagde wie grootoengeveerde
zaal waar, wie veul vinstesch endeure draan waore, waat natuurlijk aaftelde, en hauw voort
begrepe, dat däe koupang in kwestie zoo get oengeveerde maot waor,- get mee, -mis~
schien get minder,- en went het al get minder waor, waat koos em dat schäele, die Dame
hauw hem al zoo lang embeeteird, dan mous zie mer zeen wie ze gewaard; zie waor jao van
boete de schtad, hauw ze gezagd, en van inkommende rechten geschpraoke, -die bragt
tog niks mee trök. Häe deij alzoo zien best veur heur dae restant aan te plekke; zit geröst
Madamme, geer höbt nog ein deil euver, dao koent geer altied nog eins get mit repareire
en zoo mee, bis ze entjliks beet en daomit hauw s'hem. -Ze häeijen heur gaer het pak nao
de schtasie laote brenge, mer per toeval waor nèmes bie de handj en koos Mevrouw zich
zelf het pak oenger den erm kriege en nao den trein scheeze. -Aan de schtasie hauw ze bei
aankoems ein auwt reiskoeffer neijergezat in het depot, wat zie gewönelik mitnoum es ze
in de vräemde karweikes ging cloon en dao neit veul tied mee euver waar, eê ze vertrok,
schnapde zeè mergauw het koeffer en dag, iu zal het in den trein waal geheurig inpakken,
dan zulle de Commieze dao waal niks van gewaar waere. Wie gezagd, wie gedaan, seffens
in den trein het pak tappeet los gemaakt en in het koeffer gestampt; dao baovenop ein ga~
zet en eine schnoefplak gelag, daomit waoralles klaar en goeng het pouf~pouf mit den trel
nao Maastrijg. Zie hauw zich in het rieje nijt verväeld, went van Luuk bis Maastrijg hauw
ze niks angesch es plaane gemaakt euver heure zaal. en waor ze al regt in heure schik wie
ze dae gewigtigen daag de rame wagewiet zou eupene en ens veur eederein dae prechtige
salon op de blink zou zette, proent wie geschoerd koper en blaek in ein boere keuke. Ein
zaak waor heur get laat te benne gevalle, zie hauw neit ens konne de Haute N oevotées
winkels afloupe, went bie die groote feeste mous tog veur heur en heur döchter nog veur ei
fien modesch costüumke gezörgd waere en in Luuk venje de Dames jao altied baeter hun
goesting es in hun eigen schtad. Mer enfin, dao waor later nog tied genoeg veur, dacht ze,
zie mous ümmesch tog nog in karts op reis veur het ein of het anger dan zou ze de döchter
mit nümme, went ein Daam kan toch oug al slech veur drei man schmoekele, en dao bie dae
ganzen ervel tap eet. - Daomit, flöt de trein en heisch het: ,. Maestricht alles oetschtappe!
Mevrouw raapt zich zoo gauw meugelik heur schpille bieein, en dao mit wie de gauws, dialect.
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de ein veur - de anger nao - de visitatiezaal in. Mevrouw droeng erg veuraan, veur mit
van de eeschte te zeen en zag aan den ambtenaar dat ze erg gepresseird waor, dat heur voituur boete schtoeng te wachte en toch niks aan te gaeve hauw; dat ze mer aeve nao Luuk
waor gewaest heur dochter bezuike. die dao in het Penschenaat waor en niks hauw mitgebragt es get voel wesch. Mae daen heer ambtenaar dae erg nuujscheerig waor, wol ens aevekes zeen wat in dat reiskoeffer waor, en of Mevrouw al zag: ..Vünj ig noe de schleutel
mer, es ig dae mer neit verlaore höb, mer dao is tog niks in es ein paar hümmes, haose en
zoo get," -dat kaos allemaal neit helpe, aope gemaakt mous het waere en zoo gebeurde
'het oug. Mevrouw voenj entjelik het schleutelke, mer zie koos het bekans neit aope kriege
van angst, en oenger het aoppe cloon zag zie al taegen den ambtenaar: .. das aug waor, ig
höb aug einige stale van tapeet drin, betaalt dat soems get ?" .. Dat zulle veer zeen" woord
heur geantwoord. Mer wie mig die parpluuj oetgepakt loug. doe waore gein hümmes en
nog minder haose te venje niks es tappeet, ein gazet en ei schnoefplekske. Nou Mevrouw
zag drop den ambtenaar, geer höpt misschien mit eine schammeteur gereist, dae lig eur
hümmes en haose in ein schoon tapeet verangert haet ; veer kenne dat, wie veul waerde
haet dat?- Mevrouw, gans bedüd, sproek get van 15 gul je, en aangezeen die aangifte hem
hoog genog scheen. en zie veur schtraof toch al angst genoeg hauw oetgeschtange,leit heur
mit betaling los, en schuufde Mevrouw gans beteuterd mit den Aomerebös, wie ze vruiger
zagte, mit heur tapeet in de reiszak nao hoes, woo zie bie aankoemst, kwansies zich erg kaod
aanschtelde dat de Maad en de Jufvrouw neit aan de schtaasie waore veur heur aftehaole en
zie allein mit dat zwaore pak hauw motte schleipe. Heiroelik dacht ze aevel angesch; went
sie heij toch neit gaer gehad dat ein van neur Jufvrouwen gezeen en gebeurd heij wie dat
gräpke van de voel wesch tösschen heur en dae fiskusman waor aafgeloupe; dan hei zich
dat erm kendj weijer ens moette scharoe euver den eine doemme schtreek al baeter es den
angere van Mama. - N ao het soupée- woo Mevrouw neit erg van profiteerde, schoon ze
de gansen daag op reis niks hauw gebroekt, door dat ze het te drök hauw gehat mit oetzuike
en draave schtraot in schtraot oet- klaagde ze van koppien en trok vruig nào bed. Zie bevaul aevel eesch nog de Maad van dadelik mörge vruig nao het kaffee-water eine kaetel pap
te kaoke. Mörge vruig woordt getappeseird, datwaoral wat ze zag ... Nach Mevrouw" zag
de Maat, mae dacht toch ... -Papa koum aeve nao·teen oet de Soscheteit en vernoum van de
kenjer, dat Mama trök va Luuk waoren bie de nuej tappeet oug een paosche kop pi en hauw
mit gebragt, dao bie al nao bed waor ; oug dat Mama de Maad beschtelt hauw mörge vruig
veur pap te zörge dat mörge de salon woordt getappeseird. Het schaelde neit vöel of Papa
hei aug koppien gekrege. wie er dat nuuts vernoum,_ mer wat wol er cloon, hae kende jao
Mama, en waat die veur hauw, dat mous mer gebeure, en aongezeen mörge dan toch mit
poetsen en knooijen ei begin woordt gemaakt, trok alles get eerder nao baove, es gewend.'s Angerdaags al vruig waor Mevrouw in 't ruire, zie hauw slecht geschlaope mit die
koppien, zag ze oenger het kaffee-drenke, mer Papa hauw nog schlechter geslaope of lever
Mama hauw hem gaar nijt laote schlaope.- vertelden hae op zienen toer,- Mama hauw
de ganze nacht hel op gedruimpt. van wesch. van mien Dochter, die in 't Penschenaat
is, -van Commiese, -van Tappeet-van inkoemende regten-en God witwaonog al
mee van. - Mevrouw woord ei hitje rood en zag bitsig: dat zuls toe gedruimd höbbe,
daoveur höb ig oug zoo schlecht geschlaupe. Aevel jufvrouw Marie (die zelfde die de
Tappeét-karweikes mit Mama hauw mitgemaakt) die hauw het voort begrepen, en ging heur
ei lijg op wooroem Mama zoo erg kaod van Luuk waor gearreveird en kwinkde heure Pa
ein uigske- dao bie bleef het. Mevrouw dacht oug mer .. schwamm drüber" is het beste
en dao mit kleerde het zich in de lijmkoel. of lever. zie zate vrüntjeliker gezicht op en begoos
mervoort te regeleire dat vandaag nog getappeseeird moost waerde.- .. Mae, wae moet
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dat koemme cloon, dao is toch gein minsch veur beschteld," vraagde juffrouw Marie . .,Ta
ta, ta, dao höbbe veer aug neme veur neudiu," meinde Mama, .,dat zulle veer oenger ös
waal klaar schpeele; wae zou zich allewiel van dat wirkvolk laote op de naas danse; gaar
nijt, waat man, dat gaan veer hem vandaag ens fien flikke.''- .,In Gaods naam" zag Papa
en leit eine züch; .,ig mot tich aevel zekke dat ig dao niks va ken in noots gedaan höb.''.. Noe, zoo völ te beter," meinde Mevrouw, .,ig zal dich dat waal ens wieze; bie oes tappe~
sierde ig veur mienen trouw altied." - .. Dat geleuf ich gaer," zaet drop Papa mit ei schelms
lächske - .,doe höbs tig veur niks neit 36 laote waere eeschte trouwdes." - Mor gif, dat
waar nijt aangekaart 1) en zoenger de maad die mit de papkaetel koum benne gezeild. -woo
zich natuurlik mevrouw mous veur inhauwte, waat zeer verschtändig waar, bezünjer woo
mäeg bie zeen, is het mer altied het beste niks zekke, dan würdt aug niks out het hoes euver
schtraot gedraage,- verbeet zich Mevrouw en ging de buuj gelökkig weir euver.- Het
neudig materieel woordt noe de zaal benne geschlijpt, traplödder, ein paar keuketaofels
woorden aaneingezat en dao mit begaas mig de tappiseirderie; alle man mous ein händje
helpe. Papa veurop, Mama en de jufvrouwe al aeve zeer, Mama deilde de lakes oet, dae
mous dit en dae mous dat cloon, dan zou alles veur den aovend kantj en klaar zeen, went
die wirkluuj van vandaag dat zeen toch mer schliepesch, meinde zie. W aat ze op einen daag
kenne cloon, dao maake zie ter drie op schanjig, bezünjer noe ze per oer wirke.-Schilderieje,
schpijgel. en zoo mêe van die kikschoozeriekes ~) van oetgesneejen hout, en van die kloemmele
in papier gemaakt, - waat de Dames allewiel meê op kostschoolleere es schtrikke en nëen
en die euveral in de hoeser in de huik hange wie schpennegewaef, - woorden aafgepakt
en opgerüumd veur de rnaere bloot te kriege. De Piano woordt verzat en zoo mee, dat
ging alles nog al goud, want van den hoespoets hauwe ze allemaal goud slaag, bezünjer
oenger directie van Mama.- Dat losmake van de schpijgel baove de groote schouw ging
aevel zoo gemaekelik neit, dat waar het werk van Papa en dae waar schrikkelik oenhenjig,
en het gedöld waar bie hem aug neit ein van zien grootste duigde. Nao lang sükkele mous
de maad hem koemme ein handj helpe. dat, went hae van achtere de kaarde los maakde,
zie de schpijgel mous vashouwe, dao mit hae nijt veureuver schoot en koos braeke. - Mer
op hetzelfde moment dat 'er los gemaakt waar, würd gebeld, en de maad gewend voort
te gaan aopedoon es gebeld würd, leet los en dao mit pardaaf vilt dae groote schpijgel
veureuver op de vloer in alle schtökke! Dao waore de poppe aan 't danse, ei laeve wie
ein oordeil, den eine waar het zien schout en den angere der zien, Mama hauw natuurlik
het grootste regt, behalve dat zie toch de oorzaak van dat alles waar, en hoort me later
in den daag van niks es van dat schoon familiestök, en zoo meê. -Wie het dan toch nijt
angesch waar, woordt zich getreust zie zouwen einen nu je koupe .,meê modern" zag Mama.
Dat waar aevel veur Papa mer neît kaoder bloud te make es er al hauw, went dae schprouk
van niks meê of minder es van de kraam dao neijer te schmiette, dat waar jao nonsens:
get gaan te beginne woo me niks van kende. - Schaester hauw tig bie diene lijst, zag er
drop, en de kenjer gouven hem geliek. - T og woord mit tappeseire veuraan gegange,
mae nao ei paar baane te höbben opgehange, waat hem erg schlecht vuigde, koum er aan
einen houken doe schoot hem zie verschtandj te kort. Dat denk koum nijt goud oet! Nao
ze ei paar maal opgeplekt en aafgetrokke te höbbe reet zich de tapeet kapot. N oe goeng
hem zie gedöld ten enj en reet er de ganse baan van de moer, mit de weurd: .,dat noe tappe~
seirt wae wilt. mer ig schtaek dao geen handj mee aan.''- Doe zou Mama het cloon, mer
zie hauw proent zoo vöel verschtand daovan es Papa, en nao ein hauf oer gesükkeld en
zich mit de handj in ei näegelke- waat nog per oengelök in de moer waar blieve zitte1) Maar, lieve hemel! dat viel niet op goede aarde. - 21 Snuisterijen.
dialect.
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gewoendj te höbbe, hauw ze de rest van de tapeet nog mit get bloudvlekskes beknooid
en koum ze tot de euvertüging, dat het euverige werk waal van hetzelfde kaliber zou
zeen. - allemaol boter aan de galg kletsche - en gouf ze 't op, oenger preutele van die
mansluuj, die zeen oirges baeter veur, es dröpkes drenke, cigare rouke, kaarten of schtöpke
schpeele; woo z i e aevel het beste goud veur waor, dat schweeg ze toevällig. - N oe gouf
eedereen zien oordeil en meinde, dat Mama mer baeter hauw gedaon, zoo ei werk van
luuj van schtiel te laote make en dao toe woordt dan oug beschlaote. - Waat eigenlik
hie bie de grootste slaag gouf. dat Mama zich dao aan oengerwoerp, waor aevel het meiste,
dat ze bang waor dat zie mit heure coupeeng tappeet gaar neit oet koum, bezünjer noe
nog ein paar baane verknoeid waore gewoorde mit aafriete en waat zie mit heur bebloude
handj hauw bedoerve.- Noe woord op nuj veur wirkvolk eetgeschikt en zou nao niks
gekeke waere, kost wat kost.- Gein van de Juffrouwen wol aevel mee oem einen Tappeseir oettrekke en raode Mama aan, de maad te schikke, um den eeschte de beste dae het
cloon wol, te laote koemme. Natuurlik veil dat karweike alweir op het jak van de maad,
mer aangezeen die oug leelik de lamp hauw oemgeloupe door de schpijgel te laote braeke,
woo ze, wie alle maeg altied zekke, .,neit veur koos" 1) schtrabbelde ze veur dees keer ens
neit taege, en schtelde zich erg gedeinstig aan ... Zie zou mörge vruig, es ze heur werk
gedaon hauw, ens dao en dao gaon, dan zal dae knooi gauw oet de vuit zeen, en waal
ei paar gouw werkluuj bezörge die dao voort mit klaor waore." - Zoo gezagt, zoo gedaon! 's Angerdaags trok T ruuke - zoo heischde de maad - nao aafloup van heur werk,
op engagement oet, en koum aeven hauf zös 's aoves trök mit de compiemente aan Mevrouw
van den einen en den angere baas, dat het oenmuigelik waor heur nog veur de keuninginnefeeste te koenoen helpe; dat alle daag verschpraoke waoreen noe nijt ens woestte woo ze
alle klantje, die allang gewacht hauwe, kooste koentent schtelle, mer ze waal wolle koemme
zoo gauw es de drökte veurbie waor.- Höbs te van mie laeve zoo ein .... de rest zal ig
mer schwiege went waat ze zag waor neit erg fien .... nao den duvel loupe. Noe dan blift
de zaal mer dood einvoudig zoo en hauwte de rame einvoudig geschlaote, lever es mig van
die käels op de kop te laote danse.- Wie Papa s'aovends bie trökkoemst dat nuuts verneum, waor er recht koentent en mit ei schuins lächske op Mama kiekend: - .. Schoester
hauw tig bie diene lijst," waore zien weurd.

V oor 't W est-Limburgsch geef ik eerst denzelfden tekst van Conscience, dien
wij boven op blz. 151 vlgd. in drie Brabantsche dialecten hebben vergeleken.
'T SPOOK ih den Tongersehen tongval. door mij omgespeld naar den phonetischen
tekst van Grootaers.
.•.
:-:
:-:
:-:
:-:
.•.
.•.
.•.
.•.
:-:
:-:
.•.
Ae is een tweeklank beginnend met aa en eindigend met een helderen ee-naslag, (in de tabèl ai geschreven). G
is de Duitsche g, è is a::, i is de i van w i I met een korten naslag, ii is een tweeklank bestaande uit één heldere
en één dolfere i (in de tabèl éi gespeld).

Jan. Wui, ich sal ech na nz en zaog fertille wó woor gebeurd is, op te Sjopsmèrt, e bietse
vadder as te Knaenepaep, in 't Frans siGGe ze .. la pipede lapin".- Kobes ... Lapin"? dad
iz eng kat; zje ziG et mies. - Jan. Eh. doe snotsnaos ! Lapin is ta, 'ng kat? Nin, poez iz
eng kad in 't Frans. Ze roepen ummez alted op ten aa Waol van op te Riedaek: ..voleur
de poes", kattedief. Zoo iet wiel tîigge miech Frans kome kalle. Eh, doene koojong! hid
zjîi van ze lèven in Laek chewirrek? iz oere graampeer soldaot chewez in de Franse taet?
Zwech na, zujj, wand eg begien op naus. Wui. do stoend in da stroeëd en haus mit fier
I) Woo ze ... neit veur koos= wat ze niet kon helpen.
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staose, sonder de zolder, ève grood in ève sjoon az et pallès fan de keuneng. Meddó
woul nieme(n)t ni in dat haus woone, in ed bleef joeëren en joeëren liich stun, wand et
spoGde trin. - J e f. Aa! dat sal sjoon zin. -- J a n. Stil, hod oere mont. Wui : op slaoch
fan twellev oere koom do iedere keer e spook, wo in dat haus fan onder tod boeëve de
trappen ob en aofloep; in as ta tan allang genoech chedoert hao, dan koom et spook rond
iin oer aater de stroeëddeur stun, in begos soo sjau te kèken in te haelen, dad alleman
kompasse temit kreech. - K ob es. Zied zjii dad Zjef, wo do zuch? - Frans. lz bang, e
biebelt, 'eh wiin 't chewaor. Wao'n bangsjiet!- Jan. As Kobe sene mont ni huul, tan
stamb ech em van 't rabad 1) aof.- Wui. do dos toch niement ni dat hauz ingun, sjuns
tad et spook ni aanez deug as roepe : verlos men zeel, verlos men zeel ! - Doen zaachte
ze, in ich cheleuüv ed ouk, az et te zeel wus fan de liste heer bo 2) dat haus fan gewes wus,
in as tèen at chierechedz en groote kies choutstukke foertchestèeke hao ; in zje wit wui. az as
to iinne sturref mit soo vul geld op sen konsjense, as tèene dan in de hil moed biinne
blaeve tod asse 't chelt finne. Waj dat na al ene heele toer gedoert hao, koom do ins ene
soldaot fan den orloch truG.- Dè soldaot hoet stèreke Jan, in e hao in'n hèrebèrech che~
zaach. aster vur iet fan niks, kom vur ze plezier, e naag in dat liich haus sow wille sloeëpe,
as em hondert chullen op furhaant wowle gè:ve. - De baoz aate hèrebèrech saach tiigge
Jan: is tat woor? zud zjii in dat hauz daare sloeëpe gun? - Sja jaa, zaach Jan, wand ich
feech men botten un de heel spooken in de heel duvele van de heele wert. Wo God he~
waord is choed bewaort. - W ul zaacht te baos, gef mech too 'n haand op. ve zien t' ak~
koeët. Wao moej hubbe?- Heurd ins hae, ::aach Jan, gef mech mer vur te beginne 'nne
goeie klats howt, en dezaen flesse waen, ene pot fol diig in'n goei pan vur boekesekoek te
bakke.- Dat suu hubbe, zaacht te baos, in wae 3) ter em dat chegève hao. stoet Jan, un
den oeëved un, mit sen heel proviezen et hauz in. - Wae vier oeren e bietsje geslaoge
wus, droech ter zen howd in zene pot mid diig eng kaomer in op 't jiste staose; do stoent
nog en toffel mit twee stuul. - He beg os to e vuur te stoeëke wae 'n hil, in ternève zatter
zene pot fur de diich duun op te gun.- Terwael as te diig ob un 't chun wus. begos Jan
d'iin fles noeë d'aander aut te beuüze. inne kreech te lange listene stuG in zene kraoch,
wae nen aa Zwietser; mè wus toch nie aut sene biebel, in e wies noch fil goet wo ter deuch.
Dat wus na goet, me wae ter lang genoech chedronke hao, begos sene bèer te growze.
e zat sen pan ob et fuur, in howden ene goeie potleupel diich trin. De koek begos seffes
te kiesen, en 't roeëk so lekker as 's noenez un de kaldervienster van e raek haus.- Dat
wuz ammel goet: in Jan zene koek wus un iinne kaant sjoon braun gebakken, in e goiden
em omhooch tod in de sjow vur em um te drèë. Me wae ter em truG op 't fuur gezatte
hao, vielt mech to 'n inz ied aut te sjow, in poev! in de pan, in de koek loog in d'asse.ledere keer as Jan ene koeG aut te pan wowl pakke, voel do d'iin of 'taander minsebiin
in: da toerde zo langtoop 't listen ene dutskob in voel.- Jan woeënd blaa 'n gruun van
de gief, inne goide de dutskop so vaar as ter vliege wowl. Doem begoster op se gemaok
te bakke, inne hao al en sjuttel kuuG op toffel gezatte, vur beginne t' èete. Wae ter na goed
un toffel zaot, in mit smaok un 't knabbelen in un 't luppele wus, beurde ter en inz ene
slaoch;- Jan tilde, 't wus twellev oere.- Jan sliit sen owgen op. in e ziet to in de hoeG
bo ter biin gegoit hao, e liit cherempte stun. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kom zje van God, sprek, kom zje van ter duvel vertrik! roep Jan. Mè 't spooG bleef stun
inne teuch ni aanez as winke met sen viengere as Jan noeëm moes koome. Mè Jan goenk
fotsmid èten in e próbiirde noeë 't spook ne mi.1) rabat, trottoir. - 2) b o, waar. - 3) w a e, als.
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Nau woeënt Jan vur goet kot: e wowlet spook faspakke 'n tiigge de gront choje, mè
dat choenk nie, wand as ter minden as ter et fas hao, dan vuulde ter niks ne mi. Huud
ech, keGde Jan, da toert na allang genoech: zik na' merins chauw wöj va mech hubbe
mut. Wao kom zjii hae ruze zuke? 'eh uh mid oeg of mid oer femielze gin efère. Lut
mech mit free, in moG eg ewèch. -- Mè 't spooG deuch ni anez as winken in noeë de deur
waeze. --Te lange lis te paGde Jan zene luuchter op, in zaach tiiggen et spook: allee, wiz
meg ins waoj hubbe mut. Gut mer veurop, ech sal ech noeëkoome,-- 't Spook trok te
deur oeëp. in wees noeë onder, mè Jan wus feul slummer as soo, in zaach mer altet: gud
iiges feurop: wand as hè veurdur gegun hè, dan hè 'm et spook sjeker en vas te nak che~
broeëke. -- Te lange liste kome z'onder in de gank, in doo loog en zerrek, mid enen aezere
rink, wo trun vas chemok wus.-- 't Spook weez un Jan da ter da zerrek moez opliechte.
Mè Jan dè begos te laachte, zje hot mech sjeker vur de gek saach ter: a zii ge getaeg in
er maol hit, zuu(j) nog allang mooge waachte, want tat kan ech nie. 't Spook liegde de stiin
op, in doo onder wuz e groot koet, ho drae groote aezere pud in stoente, hèel vol gowt~
chelt.-- Zied' zje da drae put chelt, froeg et spook?-- Ao, doekwas I zaach Jan. Zje kal
toch Duuts.-- Nau, beginne ve melkaander te verstun. Mè Frans kanechtoch owk seuj.
wand eg bin vaef joeër onder de troep chewes, in vief Napoolejong! Ja, ech sienalied
blinke, wo sjau triG op stukke van twintech frang.-- 't Spook hulde de drae pud aut, wo
't foertchesteke hao ee 't tood wus. -- Dat sin drae put chelt, wo 'ek foertchesteke hob ee 'g
doot wus, zaag et.-- Ee zje doot wort, roep Jan, heel verwondert. Zied zjii doot? Dat soj
nie zigge: 'eh cheleuüv ae meg ied ob bint. -- Mè 't spook laesterde do ni heen in 't saach :
'eh up soo lang moete biinnen in de hil, tod as te put chevonne woeënte, in zjii hit meg ate
hil verlos.-- Hub ig oeg ate hil verlos, roep Jan? Dao hub ech sjau spaet fan. Zje zied
anes nog al ene sjoone jong. Kom 'eh sal mer zwaege want me bloet koeëG imme laef. Nau, biin ech ne mi, zaag et spook: alli doo's men haant, vuuld ins trun, wae kaad a's
is.-- Zje zied bedank fur oer goetechits, zaag Jan, bod oer peu mer stillekes mid ech. Zo
wenech komplemente meugeliek. -- Ech kin oech fogel, zje ziet ter duvel te plat. -- Kiek.
saag et spook, van da drae put chowt, ferzuuG eg oeg iinnen un den erme te gève, iinnen
un de kirrek, vur misse te duun vur men zeel. in ... -- Holt, roep Jan, dat ziej van haj, hed
zje me chistere gehuurd, ech hè 'eh fan dao chedient. Zje ziet nog al mitter haant: in wao
zal ich tan kraege? Niin, mè as to wa drinkchelt aoffield dan zal ech e tuun: zje ziet toch
raek chenoech, sjunz ae zoo sièeg ungedunt sied, in dat nog in de winter. Wui, wao zig
zje do op?-- De derde pot, zaag et spooG is fer oech.-- Ver miech, keGde Jan, zo blaj az
iet. Dzjuzzes chod! ech wii noch chek tevan. Kom haj 'eh sal ech ins poonen ob oer por~
selène melke 1), In Jan daazde van plezier: mè sjrenkelde, in ze liech wuz aut.-- Nau, zoot
Jan in de donkel.-- Pietsje de dood! keGde ter, zo haod as ter kos, boo zied zje? hèia, me
lief spukske, kom ins haj: az ieg oeg ate hil verlos hub, dan mog zje meg owk wui a tiet
koet ferlosse. -- Mè ·t spook was foert. -- Jan kièverde mit feul moeten ad et koed in robde
zeng kaz op. -- E goenk em e bietsje werme, in wae ter noch twee flesse waen aut hao,
voel ter in sloeëp.-- 's Aanderduz deuch Jan wo 't spook om gezaach hao. E goov ene
pod un den erme, ene pod un de kirrek, in e hoel ene pot fur hum.- In Jan wunden in e
sjoon haus, in hoel koets en piid, in e sloeb ob e floere bit, in e dronk waen, in e goenG
alle daoch te bier, en ... dokoom e verreke mid en lang snaut in de zaog iz aut. ao 1910.

0

D
1) me 1k e, muilke, gezichtje.
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DE HEKS. Tongval van het platte land tusschen Hoegaarden, Landen en Borgloon (Looz)
uit Germaniens Völkerstimmen 111 .~. .~. .~. .~. .~. .~. .~. .~. .~. .~. .~. .~.
Do was ene keër 'ne joager dei gung no 't veld ver wild te s~chieten. Hä hä 'nen heëlen
dag gejaagd sonder iet te vinnje, en had dovan köe sinne: allo, dat hä malcontent woar!
Heä see: .,lch goon e stök eten, want ich kräg' grooten hunger. Dan was~ter en ekster
boven sene kop: en als hä se sag, seit er tegen heur: .. Wa' komte gä mich temptéren?"
en hä pakt seffes sen geweer en s~chiet no dei beëst: en wa' valt er af? da' was ene riessel
me' sleuters. De man was verwonderd en see: .. Tiens! wad es dat?" Ma hä rapte s' up en
gunk dormee no de häreberg en hä vroeg e gelas bier en 'ne boteram. Ma de boas see da'
sen vra ni t' aas en was en dat hä wachten most. Dan see dei man: ,,Sie, ich hemme do
sleuters gevonde: sie och dat~' ergeenen op past." Soo gau als de boas dat gesien hä... Ah!
da' sin men sleuters, seit er.- .. Dan es oer vra en heks. seit den andere, want ich hem se
van 't leif van en ekster ges~choten."
a 1850.
0

DE WANDELING NO D' 'EL. Tongval van Thienen (Tirlemont) uit Germaniens
Völkerstimmen 111 :~: .~. .~. .~. .~. .~. :~: .~. .~. .~. .~. .~. .~. .~. :~: .~.
Da vroeg mich lest e vies gesel,
E venke vol vrümde figüre:
.. Wel! wilg' ins wandele nao de 'el
En käken et düvele spel?"
'E sprak: En set toch nit in pän,
Den upperkok is mene cosän,
Dé iedereën 'oven (houden) mag
Vrä van sen drinkgelag,
Want 't es 'er kermesdag.
We gunken längs d'achterpokjen in,
En d'schilwacht dé riep in 't begin:
.. Qui va là ?"
'E trok sene saber op mä,
lch gaf e plakéken, 'e was seer blä,
Dan liet~e mich góën verbä.
We ginken eëst de keuke rond,
't begast daoä so blixemss te roeken:
En ich en me lief cosänkje vond,
Dé lachte mich toe terstond.
'Ne kreupele düvel drooiden et spet
En dröpten et wild me' gierigars~vet.
Se kokte mes~chin me' negen och tien,
We mogde geën potte besien.
De kermes~refter wid gelöät,
We mos te medeëne de keuken öät.
Doen kamp de gastweerd 'eël verblred
En sprak tot ons me' vrindelek'red:
.,Gee alle bei dee willekom sred."

13

Se dienden en pap 'eël swet gebrokt
Van Belsebübs kamenier gekakt.
Ich prüfde dovan en kreeg ene s~chrik,
Want siet! up deselven oägenblik
Widde me neuske so s~chrömmelek dik.

'T gebrood was van en tigersbil
Me' gestoovde flieremöäsen
En dobre 'nen aë crocodil
Dovan krege w' ieder en' pil.
Ma als mene meemaat dovan at,
'E kreeg twie oere gelek en' kat .
We besagen malkaar
Me' drüvig gevaar
En winssten ons ver van daar.
Me docht dat dat ons nit geleek:
We trokken längst ander wegen
En kwampen aan d' els~che apotheek,
Dao ich all' de potte bekeek.
Den apotheker. ene viese boas
Dé presenteered' ons düvelss kaas
En elk e roemerken 'els~chen traoën:
We nampen ed aoën en lieten et staoën,
En sen stillekes 'ene gegaoën.
adde na fraoi ons ronde gedaoën.
Den aoved begast te vallen.

w· .

lch sprak et lakeike van Lücifer aoën,
Dat ich gäre naor 'öäs sou gaoën,
Zuid- en West-Tongersch.
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En sprak in 't franss: "Man compagnon,
11 se fait tard, viens vite, partons !
Ou bien nous serons
Pris pour des espions,
Comme je vous dis, garçon."

I eh dood' et lakeike wat in sen 'and
En stak längs achter de s~chöät vacant.
Paast iemand dad ich 'ier leuges vertel,
Dat er selfs e toerke doet nao de 'el.
a0 1850.
'E sal vingen mier als ich vertel.

Voor het Oost~Brabantsch hebben wij nog maar heel weinig vertrouwbare
teksten, wat te ongelukkiger is, daar hier de dialectverschillen van dorp tot
dorp zoo opvallend groot zijn.
GELDRUP in Geldropsehen tongval. Uit Leopolds: Van de Schelde tot de Weichsel.
Geldrup is 'n durp in de Maaiera i vaan den Bosch, in die cantraai ,....... dè witte wel- dor
de mense nog zo stom zoin en altoid 'n voiftig jaar aachter aander cantraai vaan ons laand.
Toch zoddew 1) vergisse, as ge op deproot vaan aander mense gingt geleuve, dè 'ter hè~
jer 2) zo miseraabel oitzie. Neê, as ge dè mènt, kom daan mer is in Aindouven en Heirnut 3)
en vuiël aander platse van de Maaieroi, kom mer is in Geldrup kèke en ge zelt hjel 4) aan~
ders praote. Ik zeg mer, al zittew 5) he~jer in de haai 6), 't is ter nog zo kö 7) nie, en is de
grond al wè schraal, we prakkezeire mer wa~j~aanders 8) urn oän de kost te komme. War
zie de zo vuiël 9) en zo'n schoän fabrieke as in Tilburg, in Aindouven en in Helm ut? En,.......
Geldrup spuit oäk op gjinne 10) klomp 11 ) ........ Geldrup he vruger Gelderdurp gehèite. Wor dè
vaan daen kunt? Dè za'k oe zegge........ V rug er- vur 'n honderd jo ar of veef, zes, misschien
zuiven,....... hurdent 12) oän de groave óf hertouge van Gelder, Die baauwden d'r 'n kerteel
me~j~ennen hjellen dikken torre 13), wor de mure vur jenige joare nog aaf stonne, mer new
vur'n aander naai kasteël plats gemakt hebbe. Loater hebbede groave van Hörne 'tin
leën gekrigge en durrum ha Geldrup vruger, krek as new nog verschaaie urnliggende ge~
maint, drie hörres in z'n woapie 14). Die hörres zoin in drie hartjes veraanderd, wurrum,
dè zö'k nie kunne zegge, en dè's jömmer genog, waant op ezaard 15) zei 't z'n beteikenis
toch wel hebbe ........ Geldrup moet al vruug 'n knap durp geweist zo in. In 'n aauw boek hè
'k is gelèze, dèt 'r in' t jaar dartien honderd en zovul- waanneer percies dör wi'k af zo in H>),.......
d'êgeste mergte 17 ) die new nog bestaan, al druk bezocht wierre. endeter toen Vraidegs
zón drukke weikmergt woar, dèt die van Heirnut en Aindouven d'r niks baai woare. Die
weikmergte zoin evvèl in laateren toid verslabbakt 18) en op de lange weg hjel aachterbaks
geblivve........ In den toid van de republiek mot 'ter he~jer nie krek gegow zoin. New, onder
ons gezè 19), diën toid hoeve waai, Nörd~Braobaanders, gjen van alle terug te wense. Vur
'n voiftig jaar zaag 't Geldrup niet geloik 20), dè 't zo'n schoän, flink durp zö geweist zoin.
Ge zaagt gjen eën fesoenlijk hoisin 't hjel durp, en de stroate? Me nat weir moste toe oän
de knêst 21 ) dur 't sloik baaien, en me dreuig weir konde 't nie haauwe van 't mouwsel 22 )
Mer tegeswörrig kum 'ter wir hjel houven op. As ge die schoän heus, die fermfabriekeen
die flinke stroate ziet, zödde denke, dè ge in 'n stad waart. En 't blief er nie baai ! Alle
1) Zoddew, zoudt ge u.-2) Hè-jer. hier.-3) AindouvenenHelmut, EindhovenenHelmond.4) Hjel. heel.- 5) Zi ttew, zitten we.-6) Haai, heide. -7) Kö, kwaad; ö als in om.- 8) Wa- j -aancl ers, wat anders. - 9) V u i ë I. veel.- 10) G jin n e, geene. - 11) SpuIt o ä k op g jin n e k I om p! op geen
klomp spelen= niet achter staan.- 12) Hu rd ent, behoorde het. -13) Me-j-ennen h je !Jen dikken
to rre. met een heel dikken toren.- 14) W oa pie, wapen. -15) 0 p ez aard (op basaard ?), waarschijnlijk. - 16) D ö r w i 'k af zo in, daar wil ik af zijn, daar wil ik niet om twisten, dat weet ik niet juist. 17) D' êge stem erg te, de zelfde markten.- 18) Verslabbak t, in verval geraakt.- 19) Ge z è, gezegd.20) Zaag 't Geldrup n ie g elo ik, zag G. er niet naar uit.- 21) K nês t, knieën.- 22) Mouw se I. stof.-
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daag wurren 'r naai heus baaigezet. ......- 't Volk he~jer verdient zenne kost meëste paart 1)
mit fabriek. Boer hè d'r zo te zegge nie, as nen enkelde op Braokeze 2), en dè zoin daan
nog mer truggelers 3). N ew as ge noagaot dè Geldrup kloin va grond is, dè 't groätste paart
haaigrond en de rest nie hjel vet is, dan za'k ew nie hoeve te zegge, wurrum de boere he~jer
niet veul in 't muik 4) te brakke hebbe 5). Me:r de fabrikaante zovul te meër. Ge het he~jer
zes groate stoamfabrieke en nog 'n stuk of twêlf. voiftien aander. 't Djerde paart zowè is
loine~. 't aandre wu1lefabriek 6). Vruger woar 't niks as loake, dèt 'r gemakt wier en dor
ging ze daan de mergte meej~af. 't Geldrups loake woar toen de hjel wirreld deur bekend.
't W oar ok aaltoid steivig en goëd, krek as 't volk êges . ......- Ge kaant begrèpe, det die fabrieke
vuiêl drukte en vertejer geive. As ge zaagt, wè he~jer in Geldrup ......- en 't is toch mar 'n durp
van 2300 man ......-af~ en oängebrocht wurd, dor zodde of ston te kèke. Alligget nie oän
't spaar, toch hebbew veuël geleggenighaid urn op rais te gow 7). Behaalve de postkaars,
die tweè kjerres he~jer ovver raid, gjet 'r nog aa11e doag drie kjerres 'ne waoge nao+Ain~
douven. We hebbe tegesworrig oäk 'ne post en 'nen ti1legroaf. Urn kort te gow, 't is 'n
durp. dè hard vuroit gjè . ......-De Geldrupsche mense zoin, krek as aal'tvolkoändeeskaante,
vieze 8) maanne; mer goei volk ees 't, dè mot geze wurre. As ze oan 'r putjen bi~jer zitte,
me 'n peepof 'n s'goar, daan zoin ze 't bêst content en durrum hebbe ze nog aal vuiël mit
de herreberg op. Die zoin d'r daan oäk 'n hjel partaai en 's Zondags zoin ze opgestampt
vol. Dan kum 't fabrieksvolk as hjerre ten blakke 9) en gon er baai vuiël verschaaie dub~
beltjes dur de kêil. Toe jonges van voiftien, zêstien jaar doen aal goëd mai, en as die der
traeterneut nie grot genog is, daan witte ze Zotterdaags nog wel 'n voifje te ketsen lU).
Sneivel 11) drinke ze 's aachteres 12) nie, dè zo schaand zo in. Mer 's mèrreges? N èw! En
thois .... toe de wees 13) toew. Mer alla 14), dör za 'k mer aaf zwège. Dè zoin d'r daan ok
mer enkelde . ......- Ik geleuf nie, dèt 'r jen 15) durp in de wirreld is, do ge noavenaant zooveul
compenie of gezelschaappe het as he~jer. Ge het 'r bekaantin ieder herreberg éën. Sins
't kunnigsfjest hebbe ze aa1lemol e vendel. dör ze me+oittrekke, as ze teire ; waant baai
ieder gezelschap is 'nen artikel in 't rigglement ......- dè ste'vaast ......-.,daze jens in 't joar ze1le
teizen en smeire net as ons vuraauwers gedow hebbe." Gin grotter fjest in 't jaar as Geldrup~
kermis. Dan is 't volk kompleit gek van plezier. 't W o~uifl 6) en 't djirske 17) muigen daan ok
meinode herreberg. Dor wurt daan gedaansten gedow, toe dè 'tlichtoängestoktwurt.En
as daan aalles in eir en duigd is afgeloëpen, daan brèngt de jonge z'n djirske no hois ; en
as gedaan urn 'n huukske gingt stow, dan zödde wel is kanne heure dèt ie zo~j~astraant 18)
was urn te zegge: .. Kom, Mieke, 'k hè ew nèw van te mèntjen 1D) af vraai gehaauwe, ge
heb êr 20), schullekes 21 ) en bHer me soiker gehaad, zo vuiël as ge mer wod, new maa 'k
'et toch oëk wel is doew 22) ?" En zo+ondaankboar is Mieke daan nie, of ze lot d'r êge
wel is dur d're vraaier genaacht poene 23) • ......- Ovver de zoinighaid van de Geldrupse mense
kaan 'k new percies niet hard steute 24 ), en urn de worrend te zegge, prouper zoin ze ok nie.
Baai de sommigte is de onnuttighaaid ~5) zo~j~êrg, dè ge te vies zod zoin urn 'r ovver den
hjerd te komme. Mer aHa, weffere 2n) mens is ok volmakt ! Ze hebbe he~jer in de plaats
I) Meëste paart, grootendeels. -2) Braokeze, B1·aakhuizen, een gehuchtonderG.-3)Truggelers•
sukkelaars.-4) Muik, me\k.-5) Nie veul in 'tmulk te brokke hebbe. niet veel in de melk te
brokken hebben, wordt in de heele Meierij gehoord voor: niet veel te beteekenen hebben. - 6) L o in e- en
w u 11 ef abri e k, linnen- en wollenfabrieken. - 7) Go w, gaan.- 8) Vieze, aardig, wonderlijk.- 9) Ten
hl akke. voor den dag.- 10) Kets en, weekloon acht(T houden. In Tilburg heet het smooren. -I!) Sneivel, jenever.- 12) 's Aac h teres, 's namiddags. -13) Wees, wijven. -14) Mer alla, maar komaan.-15) Jen, één.-16) W o-uif, wijf. -17) Dj i rske, meisje.- 18) Astraant vrijpostig. -19) Te mèntjen,
dezen morgen.- 20) Er, eieren.- 21) Schullek es, (gedroogde) scharren en schollen.- 22) Ma a 'k 't toch
wel is doew, mag ik het toch wel eens doen= kussen. -23) Poene, kussen.- 24) Steute, roemen. Algemeen in gebruik in N. Brab.- 25) Onnuttighaai d, onzindelijkheid.- 26) W effe re, welke, waffoor.
dialect.
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zo vuiël goei dinge ovverum, dè me op zo'n klên bietje nie mot gon legge sikkeneire 1).
Ze zoin, um mar is iets te zegge, zo+erlijk 2) as gaaud. Den tribunooi in Aindouven hit
er nie vuiël laast af. As ze is vur motte komme, ees 't dur de baank 8) um dè ze wè loat in
de herreberg gezeite of mekoare is 'n afremmeling gegivve hebbe. Mer 't lêst gebeuirt nog
nie hjel dik 4). Ruzingmoakers zoin 't nie, dè za'k niet zegge, mer lawaidschuppers 5), dè
wel! Proats hebbe ze zat, en as ze 'n stuksken in krêgen, dan beginnen ze te zinge en
somkjerre t~ lallen 6) dè ge 'r vaan zöd gon loëpe. - De mense he~jer zoin oäk hjel broaf
en Chriestelik. Zegonnet zo gère nö de kerk as nö de herreberg, en as 'ter op oän kumt
um vur d'r gevules oit te komme, dör zoin ze ok gjinnen hond op 7) . - Te goeier traauwer
volk as 't Geldrups volk hedde nie. Dor ste dan ok de hjel Maaieroi wel vur bekênd. Boiten~
durpse wurren he~jer me~j~oupen èrm ontvaange 8), en umdèt die z'n êge he~jer seffes zo
thois vulen, hebbe ze ok doalik den oard 9) he~jer, of 't motte van die pinteneukers zoin,
te gierig um 'n saans 10) te verteire, of vaan die opsnaaiers, die te grjuts zo in dè ze jenne
oänspreike. Zo'n volk is he~jer niks in tel.- En as ge new mènt dè 't Geldrups volk stom
is, daan zeg ik oew, dè'k nie geleuf dèt 'r jenne vaan de voiftig is, die nie leizen en schrève
kaan. Behaalve 'nen enkelde, die thois wè vuiël mot spoewle of new endaan is schoulwaacht
haauwt, komroe ze daan ok traauw node schoul zommer en wointer, toe d'r twèlfde joar
toew.- Mer as ik zo vort ging en alles wö schrèven, wat 'r vaan ons durp te zegge vêlt,
daan kreek wel 'n oäling 11) boek vol. Ik zul.d'r durrum mer is me+oitschaaie 12) en ver~
zujken de mense die d'r mejer aaf wille weëte, um is hejer te komme kèke, daan kaanne
ze d'r êge overteuge, dè 'k niks te vuiël gezè heb en dè 't hejer nog zo'n kö strèik nie is,
as ze wel is zegge. - En nou wens ik oe allemol gezondhaid. Kom, alla haauwdoe 13)!

Van de volgende drie parabelteksten, ontleend aan J. Winkler, behoorende
eerste tot het West~ en de twee laatste tot het Noord~Limburgsch.
DE GELIJKENIS VAN DEN VERLORENEN ZOON

.~.

.~.

:~:

:~:

.~.

.~.

De o ë klinkt als heldere o die door
een naslag van toonlooze e wordt
gevolgd: de o a klinkt tusschen o en
a in, en de èë als een volkomen e,
gevolgd door een naslag van toonlooze e. De o e ë luidt als o e, door
toonlooze e gevolgd : de ö en ê als
in 't Fransch.

De o a en a o klinken beiden tusschen oen a in, maar oa iets meer
naar de o, de a o iets meer naar de
a overhellende. De o o a is een volkomene, heldere o die door een korten naslag van onvolkomene a wordt
gevolgd. De ö klinkt als in 't Hoogduitsch, de è als in 't Fransch.

De klank o a wordt uitgesproken
ongeveer als ö in 't Fransche nötre.
De è klinkt als in 't Fransch. De ej
klinkt zachter dan de Nederlandsche
ei, bijna gelijk aan de ij van de
Leeuwarders in de woordjes hij, mij,
enz. De ö als in 't Hoogduitsch.

Tongval v.h. Dorp Helchteren.

Tongval v.d. Stad Weert.

Tongval van de Stad Venlo.

11. Doë waas ins 'nne mins
deë twie zeuns ha.
12. De jongste van de twie
vroeg ze kindsdiel en de voa~
der luut z'n kinner dèëlen.

11. Doa waas 'ne mins, dè
haai twee zeun.
12. De jongste zagt aan zi
vader: V ader! gè mosjt mich
miin deil gèven van eur good:
en hè schedde 't in de helft.

11. Eine zekere mins had twee
zeun.
12. En de jongste van eur zag
aan de vader: vader ! gèf mig
het deil van 't goot waat mig
toekump: en hè deilde eur 't
good.

1) Sikkeneire (elders: sikkeneure) vitten, bedillen, zaniken.- 2) Zo-jerlijk, zoo eerlijk.-3) Dur de
ba ank, doorgaans.- 4) Dik, dikwijls. - 5) La waidsch uppers, levenmakers. - 6) Lallen, schreeuwend, gillend zingen. - 7) Dor zo in ze ok g jinnen hond op, daar zijn ze niet bevreesd voor.- 8) Boitendurpse wurren he-jer me-j-ou pen èrn ontvaange, buitendorpsehen (vreemdelingen) worden
. hier met open armen ontvangen. - 9) Den o ar d, goeden schik.- 10) Sa a n s, cent.- 11) 0 ä I in g, geheel.
-12) Oitschaaie, ophouden.-13) Kom, alla haauwcloe, kom, houd u goed, vaarwel.
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13. As de jong alles b'ien ha,
trok er op noë e vrumd land
en doë moakde~t~er alles t' r
door met er goed van te
lèëven.

13. Get 'r noa deej hè alles bi
ein en de jong ging wiit reizen
noa anger lenj, doa hè alles
gliik t' r door maakjden met
gekheid en zoepe.

13. En neet vuël doag ter noa
is de jongste zoon, dè alles bej
ein gemak had weggereis in
ein vèr land en hèt ziin good
ter door gemakmeteuveldaad
lèvende.
14. Mer wei alles op woas, 14. Wiej 't ja door waas, 14. En toe hè alles vertèrd
kwoam er 'nne groeten hon~ kwaam urn de brooatsnooat had kwaam der eine groëte
gersnoed in da' land en doen aan tj' liif.
hongersnoëd in det land en
wist er nie mie wa' doeën urn
hè begos gebrek te lië.
nie van honger te sterven.
15. Doen gonk er hum ver~ 15. Hè pakjde zich op en ver~ 15. En hè ging ewaig en veughuren in 'n pachterij, en de heurdje zich vö.r kleine knecht de zich bej eine van de börpachter deu hum de verken en d'n half'r steurdjen um gers van det land en dè schik~
huën.
met d'n verken oet.
den urn noa ziinen akker um
de verkes te huje.
16. Mer hèê kreeg bekans 16. Hè most zi liif vol krige 16. Hè zol waal gèr ziinen
gien 't èëten; o zö er wel met èrpleschelle wie de bag~ boek gevöld hebbe mit de kos
hebbe wille mee èëten van het gen èten.
dè de verkes oote, maar neevoïer van de verken; mer da'
mens goof um dèè.
kreeg er nog nie.
17. Doen woord er wijzer en 17. Hè dacht in zich eiges; 17. En wie~e tot zich kwaam,
hèë zee in z'n êgen: 't hös bê wie veul knech.s hebben heim zag hè: wie vuël werklu van
me voader zên zoevel knechs brooat zaat en doe zoost hej miin vader hebbe euvervlood
dei broed genog 't èëten heb~ honger liën te börste?
van broëd en ik vergaan van
ben en ich moet hêvanhonger
honger.
vergoën.
18. Ich goën trök noë hös en 18. Doe zulst tich oppakkeen 18. Ik zal opstaan en noa miin
ich zal tege voader zeggen: noa di vader toegaan en um vader goan en ik zal umzègge:
voader! ich hem zun gedoën zeggen : vader! ich heb zunj V ader ! ik heb zunt gedaan
tege den hiernel en tegen och! gedaan vör God en vör uch. tège den hemel en tègen ou.
19. Ich bin nie mie wèërd van 19. Ich verdeen neet det jè 19. En ik bin neet mier weèrt
oere zoon genuumd te wèë~ mich nog vör eur wecht kindj. oewe zoon geneumd te wèrzen; neemt mich mer oan veur Dootj met mich wiej met eine de ; maak mig as eine van eur
iene van oer knechts.
van eur knechs.
dag huurders.
20. En wei er da' gedacht ha, 20. Hè ging huivers en wiej er 20. En hè stond op en ging
stont er op en gonk noë ze nog wiit van ziin koês of noa ziin vader en toe hè nog
voader trök. Wei er nog' nnen waas, zaag zi vader urn en wiit aaf waas zoog ziin vader
hielen hok van hös woas, zoag haai meeli met um: hè warp um en woord met innerlikke
hum ze voader aafkomen en zich um zinen hals en kusjden aandooning bewoëge; hè liep
hèë ha kompassi met hum, um.
noa um toe en kuste urn.
urndat er zoë ermoeiig t' r öt
zag. Hèë luup op hum oan,
volt hum urn den hals en kus~
den hum.
21. En wei de jong verguffe~ 21. De jong zaç1t: Vader ! ich 21.En de zoon zag um: vader!
nis vroeg,
heb zunj gedaan vör den he- ik heb zunt gedaan tège den
mel en vör uch ; ich verdeen hemel en tègen og en ik bin
Helchteren, Weert, Venlo.
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D
22. Doen deu de voader seffes
z'n beste klier halen,

23. En e vet kalf slachten um
ins goed körmis te hagen,
24. Dat er zoë bly woas da'
z' nne jong trök gekome woas.

neet det jè mich vör eur wecht
kin dj.
22. Doe zagt 'e vader aan ziin
knechs : laupjt en haaljt voort
't schoonste kleid en doog 't
umaan,aucheinenrinkaanziin
vinger en schoon aan ziin veut.
23. Kriigt dan e vet kaof en
maakjt et dooat; wè zulle fiëst
haoje.
24. Want~mine zooan, dè ge
zeetj, was dooat en wè heb~
ben um vrum gevonje. Doe
ginge z'n aan 't fiësten.

25. Mer wie d' n aodste zooan
oet 't veljd huivers kwaam en
z'n hoes noaderdjen, heurdjen
hè 't geschel van 't gespeul en
't danse.
26. Vroeg er oan 'nne knecht 26. Hè reep ein van de knechs
en zagt : waat es doa?
wat da' betiekende.

25. Onnertusse kwoam den
aadste zoon öt het veld, en
wei er in hös huurde zingen
en dasen,

27. Oer bruur es trök gekome,
zee de knecht, en oer voader
hit e vet kalf doeën slachten,
umdat er zoë bly is.
28. Wei den aadste da' huur~
de, woord er koëd en hèë wö
nie in kómen,
29. Umda' ze voader ze leë~
ven veur hum zoë niks gedoën
ha.lch hem alzoeveljoërgoed
gewerkt, zee er, en veur mich
hemmen ze ze lèëven zoë gien
körmis gehagen.

27. Hè zagt um: eur broor es
vrum gekome en eur vader
heet e vet kaof doen slachte
van bliidschap det hè gezondj
es vrum gekome.
28. De broor ergendje zich en
wooi neet ingoan. Mer de
vader kwam eiges boete en
neudjen um vör in te kome.
29. Hè antwoordje: ich heb
uch nou zooaveul joar ge~
deendj en jè hebjt mich nog
nooit 'nne bok gegève um ens
met miin vrunj te fiëste,

30. Boeveur moeten ze dan
körmis hagen, veur iene dèë
weg geloëpen es, dèë z'n hiel
fortuun t'r door gemoakt hit?

30. Mer as eure zooan doa
huivers kumptj, dè ziin geldj
en good met slechte mèchtjes
er door geholpe heet, dan
dootj jè e vet kaof dooad.
31. Mer de voader zee: jong I 31. Mine zooan I zagt de va~
gèë zêt altêd bê mich en al der, umdet jè bi mich gebliëve
wat ich hem, es o 't oer I
zeetj. es al miin good vör dich I
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neet mier weèrt oewe zoon
geneumd te wère.
22. Maar de vader zag tège
ziin knechts: breng bedein 't
beste kleid hei en dood 't
um aan, gèèf eine rink aan zien
hand en schoon aan de veut.
23. En bring 'tvetkalfenslag
't; loat os ète en löstig ziin.
24. Want deze miine zoon
waas doëd en hè is weer lè~
vend gewoare en hè waas
verloare en is terök gevonde.
En ze begoste löstig te ziin.
25. En ziinen aldste zoon
waas in 't veld en wie dèè
kwaam en kort bej 't hoes
kwaam, huerde hè zank en
dans.
26. En wie hè eine van de
knechte bej zich geroope had,
vroog hè waat tet ter waas.
27. En dè zag 'm ; oew broor
is gekomme en oew vader
hèèt 't vet kalf geslag umdet
hè 'm gezond terök gekrege
hèèt.
28.Maar hé woordzoë kwoad
en wool neet binne goan. Zoë
ging dan ziin vader oet en
bèjde 'm.
29. Maar hè goof tot ant~
woord en zag aan ziin vader:
Zeet I ik deen og noe zoë vuël
joar en ik heb noeit oew ge~
booje euvertrèje en gej heb
mig noeit ein buekske gegeve,
det ik mit miin vrinden eins
löstig ziin kos.
30. Maar wie deze oewe zoon
gekomtue is, dè oew good mit
de hoore d'r door gedrejt
hèèt, heb gej veur um 't vet
kalf geslag.
31. En hè zag um, kind I dich
bis altiid bej mig en 't miint is
't tiint.

32. Mer van doag mos te vèë
wel bly zên en körmis hagen;
want oer buur woas doed en
hèë es wier lèëventig gewoo~
ren; hèë woas verloren en hèë
es trök gevonnen.

32. Mer djè most fiëste en ple~
zerig zeen, umdet eur broor
dooad waas en nou truk lè~
vendjig es, umdethèwegwaas
en nou vrum es gevonje.

32. Me mos dan löstig en bli
ziin; want oew broor waas
doëd en hè is weer lèvend ge~
woare ; hè waas verloare en
is gevonde.
a 0 1870.

VOLKSLIEDJES uit Cremers Overbetuwsc:he Novellen .~.
DORSCHLIED :~: .~. .~. .~. .~. .~. WIEGELIEDJE
Lange vlêgel. wonderklop,
Sloa d'r helder lochtig op.
Vief en twintig duuzend slag.
lelken korten wienterdag.
Met verdrag.
Vlêgel! klap' em. klep' em. klop,
Die 't niet gleuft. op stuggen kop.
Lange vlêgel. klap en klop.
't Blanke groan u ut vollen dop,
't Groan da'j klopt is minsen brood
En den dorser, klein of groot,
Kriegt geen nood.
Vlêgel! klap' em, klep' em, klop.
Die niet warkt, op luien kop.
Lange vlêgel. klap en klop
't Zwarte zoad uut spitsen dop;
't Zoad houdt licht veur duustre nacht,
Altied warkzoam is Gods macht.
Toe met kracht,
Vlêgel, rep moar, klep moar, klop!
't Wark doar kumt Gods zêgen op.

...... ....... ...... ...... ......
LENTELIED .
Veugeljes moakt er oe nesjes moar kloar,
Goaikes en pöpkes 'et wordt mien zoo roar.
Veugeljes sprei moar oe nesjes van dons ;
Twee is 'en poar, krek van ou as van ons.
~.

. ..... .....
~.

.~.

......

......

:~:

................

...... ......

Sujoa sujoa deine,
Klein jungske mot er niet greine,
Sloapen moar zuutjes ien 't wiegeke zacht
Sloapen tot moeder oe wacht.
Sujoa sujoa deine,
Ge bint zoo'n oarige kleine;
Engeljes speuien urn 't wiegsken ien huus
Duuveljes sloan ze met kruus.
Sujoa sujoa deine
Klein jungske blief altied reine;
Boazen die tieren bij stikduustre nacht,
Reinen, as 't zunneke lacht.
Sujoa sujoa deine
Lachen ien 't lêven of greine;
Sujoa moar kienje. klein kienje wês stil,
't Best wat de hemel oe wil.
Sujoa sujoa deine
Jungske worgroot moar blief reine;
Liefde Gods woakt er bij dag en bij nacht,
Sloap moar klein kienje, sloap zacht.

.
BRUILOFTSLIEDJE .
Hier 'en reuske, en doar 'en flikske
Weer 'en tekske en weer 'en strikske
Bluumpkes moar - bij mekaar,
Rood en gruun veur 'tjonge poar.
~.

.~

.~.

.~.

KEIZER KARELS KLOK. Zamenspraok tussen Hen t en Mie. Een Praatje iin de
N imwigse toal. .~. .~. .~. .~. .~. .~. .~. .~. .~. .~. .~. .~. .~. .~. a0 1839.
Hent. (toe i 'saovonds tl:ius kwam.)
'kWunschoegoeijenaovond,Mieke!
Zeker hedd' al lang gewacht?
_M ie. Joa! ik kon me nie begripen
Waor ge bleeft; 't is al host nacht.
Zeker, docht ik, brengdeneis met
Hedde Hent?

Hent.

Nee niemendal;
Mar op mergen aovend zak oe
Wel vertellen ons geval,
Want toe ik strak op de merret
Med et volk van 't karrewei
Stond te beuren, of er neis waor,
W aor er niemes, die was zei.
Overbetuwsch a 0 1860.
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Hent. Mar bij 't slaon van hallef nege,
Toe de klok as altiit luidt;
Zei in vremde, "'k wou is wete
"Wat of toch dat hier beduidt?"
Toe zei Jaop van 't paepergeske,
Met de mond altiit veuraon,
"'t Waor, urn da de klokkeluijer
"leder dag nie laeg zou staon."
Mar, da wou gin minsch begripe.
Nouw zei Jaop, "die 't baeter wit,
"Moddet zeggen, mergen naovend;
"Eer de klok weer negen het."
M ie. Is da nouw en raede gaeve
Van en zoak van zon gewigt?
Kaek'lars, die 't nie baeter wete,
Houwen hurre mond mar digt.
Hent. Zoude gij 't tan wete, Mieke?
Want ge hed ok zoo veul praot.
M ie. Weten, Hentje? das zou 'k gleuve,
En wagchoed, mak daorop staot;
Menneke, das za 'k oe zegge,
En van wie dad ik et weet;
't Is van meutje, die ons 's aovends
Duk dorvan wat beuren deed :
Die had is en leutje koffi
lin et kleverblad gebald,
En deur 'tschrift, dastong op 'ttuuttje,
Wierd ons duk wa troef betald,
As we soms wa laot uutbleven,
Dat 't al aover nege waor,
Dan zei ze altiit; kiender! kiender!
"Nooit hinde gillie 's aovens klaor.
"lin mien tiid, toe dorst gin maedje
"Zoo laot aover straot te gaon,
"Zoo as gillie taegewoordig
"As 't met luijen is gedaon:
"En dan zagde van de manslui
"Zeker niernes bute 's huus,
"0! toe had zo 'n mennig wiefke,
"Zoo as nou, te huus gin kruus;
"Want daor, zie mar; laes da tuuttje;
"Dor steetop van d' ouwen tiit,
"Toe gin man nao negen ure
"Deur zien vrouw zich wachte liet.
"Keizer Karel, die toe baos waor,
"Had das zoo geordeneerd,
"Dat nao negen uut et bierhuus
"leder waor nor huus gekeerd:

200

Nijmeegsch a 0 1839.

Mie. "En urndat dat alles goed giing,
"En 't gelag wierd afgedaon,
"As de klaepel van den toren
"Onverwachs zou nege slaon,
"Liet i 't leste half uur luije;
"leder makte zich dan klaor,
"Deur ziin glêske Uût te drinke;
"Zoo vertrokke ze allegaor."
Hent. (die er nou as en miraokel aonziet.)
Da 's van hoog en afkumst, Mieke!
Kiek, da haddik nieg gedocht,
Op den blauwen~steen za 'k zegge
Wa 'k van ou heb maei gebrogt.
Hen t. (kumt den andere naovend tuus.)
Mie. (die den hele naovend op den blou~
wensteen wel had wille waeze, urn
zich te heure prleze.)
'k Heb van naovond zitte brande,
Klaor van de neisgierigheid :
Zeg is, Hentje, hedde 't Jöbke
Nou is regt goed uutgeleid?
Hent. Uutgeleid? ja, of ik Mieke;
En nog andere met miin,
Mar, ik heb ook kunne heure,
Dat er nog meer raede ziin,
Mie. (die da nie kan gleuve.)
Nog meer raede, zeg de Hentje?
Hent. Jao, want Knilles van der Snuut.
Die wist et is goed te zegge,
Kiek, die lei et anders uut,
Die zei, daddet ook veur olli,
(Net as ik al had gedocht,
En er mennig med urn gleufde,}
lin de waereld waor gebrogt.
En da 't nied allinig 't bierhuus.
Mar ook koffiepraatjes geldt,
En da durrum 't mist van alle
Zo 'n gelui waor iingesteld;
Ummers as de man, nao 't werrek.
's Aaves nog en praötje had.
As i tuus kwam, 't wief most zurge.
Das ze klaor had, was ze had,
En dus 't laeve wiert vermaeje,
Das zoo mennig erbeidsman,
lederen aovend weer mot schuppe,
Eer dat i weer wak kriege kan.
Mie. (die hierdeur van de koetskar is gevalle, geet aan 't plooije.)

M ie. Heur is Hent, die keizer Karel
Heddet zeker zoo gemeind,
Dat en ieder veur ziin zaoke
Hierdoor worden zou geseind.
Urndat alles in den vraejen
Dur en ieder wierd gedaan;
En gie minsch ziin tiit verpraote,
Of te laat nor ht:u1s zou gaan.
Mar as keizer Karel 's aoves,
Nou kwam kieken urn die tiit,
Zou i zekerlik wel denke
Men 't gebruuk iin waerde liet;
Mar i most gin fissentatie
Houwen iin en ieders huus;
Hoe gaau zou i dan is kieken,
Daddet toch waar nievers pluus;

M i e. Mar wel, daddet met ziin gebruuke
Geet as met zoo mennig een,
Die, nao i regt het geloope,
Scheif lupt met ziin beije been:
Hoe zou i bedroeft u u troepen:
"Ouwen tiit, waar bin de toch?
"Nievers, waar ik ou kan viinde,
"Hoe ik zuuk;- wel 't luije nog;
"Mar ook weer, as das zich niernes
"An ouw klökske nou meer steurt,
"Wel het ouwe wil behouwe,
"Mar net duut, of i 't niet heurt.
"Hoe mot dat toch wiijer loopen?
.. Want de tiit is umgedraeid;
"Daar de nacht gaau za beginne,
,,' s Merges as den haan al kraeit."

DE KWAKZALVEREI IS NOG NIET UUT DE WELT. Meister Maarten Baard~
man in en Darpsvergaodering. (Tongval van De Lijmers: Zevenaar en Duiven.) Over~
genomen uit den Geldersehen Volksalmanak van 1845 en 1846. .~. :~: .~. .~. .~.
Nee, vrinden! de kwakzalverei is nog niet de welt uut," zei meister Maarten, rusperden
es, namen priesken en glimlachte, zoo as i wel es meer doen kan, as i wat snaorigs te berde
zal brengen.- "Jongst ging ik es naar de markt toe, en vond er al wondere dingen, die
me wel waerd schenen, urn er een woordje van te zeggen; 't waoren niet alle practisierzels,
die onder mien duven schoaten, al was het des niet te min veul kwakzalverei, doch et
scheen me niet kwaad de huuslu 1) er et miene es van te zeggen. Went wat mien vak en
et brood angaot en de concurrentie, daar denk ik juustement net oaver as de kleine kat in
de fabel. ... " (Groot geroep) "Wel. wat zeit die fabel?"- Mr. Maarten. En kleine kat
ging veur 'teerst uut, in den ulenvlucht, urn zich en fiks gebraad of liever en vette muus
te zuken, en docht wonder hoog oavel al wat ze doen zol. Roets, daar vliegt en uul hen. Wat doet gei hier? zeit de kleine kat. Ik vang muus, zeit de uul. Zoo~zoo ! denkt de kat,
dat is concurrentie. Gin tien schreei veerder, komt er een aardig stekelvarkentje an ge~
kuierd en leit zich op de loer veur en muzenoaotje, krek of i er op wachtte. Wat doet gei
hier? zeit de kat. St! St! buurman, ik loer hier op en muus, zeit 't stekelvarken. Al weer
mis, zeit de kleine poes, en gaat verdrietig hen. Daar striekt en vosjen hen. Wat doet gei
hier? zeit de kat. 't Is en slechten tied, kind, zeit de vos, hoenders of haas zien er niet
meer, nou gao ik op en dikke vette muus uut. Ook al! sprikt de kat, en geet al bedrukter
veerder. Wat vindt ze? beentjes van en afgekloaven muus en een raaf er bei. Wat hei
daar? Ik vang nog zoo passesjan 2) en muuske tusschen licht en duuster en docht: best zoo,
ik kan er goed op slaopen, zeit de raaf.- He, docht doe de kat, nou is 't alles verloaren;
erst al mien confraoters en dan nog zooveul inkrupers .... - Maar krek doe ze 't docht,
loopt eur en muus in den mond, en wat zeit ::e: kip, ik höb ou.- Nou denkt ze: 't is wel
arg, dat et zoo druk met de concurrentie geet en de inkrupers zoo veul sint, maar 't is toch
nog niet alles verloaren - van daag genog; margen nog es weer. - Krek zoo, vrinden!
denk ik er ook oaver: maar wat ik zeggen wol: de concurrente duut et urn niet, ook niet de
inkrupers, went die doen wat wilu doen, maar wel de kwakzalverei. Daar taegen kan 't
1) Hu u s 1u, boeren. - 2) Pa ss es jan, zoo pasjes, zoo even.
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niernes utholden.- Went zie! et gaot er wonder mee. En eerlijk dokter, scheerezien en
aptheker weet niet meer, hoe i et heit, as i de Opregte Haarlemmer Courant oapenslaet.
lezeren ringen taegen 't ruimatiek, 't vliegt er op nao de maon, smaerzeltjes taegen allerlei
kwaolen, urbanuspillen, pleisters, droppels, oalie, water en ten langen leste nog papierkes
van albespeijers, 1) alles paeperduur betaold, drie dubheld hoog, maor probaat: de dood
vlucht er veur, de krankheid kriegt er hartzeerte van, 't is goed veur tandpien en ekster~ en
negenoogen, en 't koliek, 't is goed veur 't haor en veur de maog, veur de borst en den
buuk, veur alles, krek zoo as 't pampierke zeit bei en eau~de~colognevlesch of en deusken
urbanuspillen.- Nou, daor kan 't niernes taegen utholden vrinden, went veureerst, veur
alles in één ding raod te vinden, is meer dan stark, en ten tweeden, de kwakzalverei ver~
koopt wat niks waerd is, veur dubbelde en tien dubbelde priezen en das en gevalletje daor
is gin strieën taegen; as de minschen zoo 't geld weg geven willen, is alles verkeken. Gansch anders is 't met den aptheker; goeie wàor, veur balf geld, van waegens de concur~
ren tie, das nog te holden, maor taegen niks as puur bedrog te vechten, is te kampen taegen
et mennekeinde maen. Zoo kwiem ik onderlaest 2) es bei en boer, die lag te erepieren van
pien en verging van kramp.- Wat had i? Van en old matroos ut 't Veen en vlesch met
jalappe, aloë, rooie barher en magnesia, schrikkelik stark op laeven en dood, geen dubbeltje
waerd, betaeld met en daolder. Ik smeet de vlesch an gruzelementen en zei: den dood zit er
in, daorum een, twee, drie maor weg. Zoo gaet er dageliks een som gelds weg an allerlei
courantenmiddeltjes; ze koopenduur goed bei kwakzalvers, en starven weg as de muus, of
worden onheilbaar krank deur 't vergif dat ze binnenslikken. Nee, vrinden! lok 3) ou es wat
zeggen: as de doeterskunst en de apthekerei zoo lichtwaoras i 't denkt, dan weet ik niet
wat er veur onderscheid is tusschen studieren en niet studieren, tusschen ondervinding en
gin ondervinding.- Maor 't is niet alleen in mien vak, dat de kwakzalverei nog niet uut
de welt is, o né, 't is naor alle kanten te vinden, waor je maor tast. Ik zal er ou laoter es en
buuksken van oapen doen, waorbei ou beuren en zien vergaon zal, went en boerenminsch
weet wel veul, maor niet et duzendste part van 't gin er gepractiseerd wordt, um hum bei
den neus te hebben.
MEISTER MAORTEN BAORDMAN, in en gesprek aover de ware wiisheid

.~. . ~.

't Was winter in het darp. De huuslui zaten geerne bei den haerd te praoten, en nergens
liever as bei meister Maorten. In de rume achterkeuken stoakte hei in den veurwinter en
groot vuur tot haost januari toe, zoo lang as de keujes niet geslacht waoren, maor dan
kwiem de kagchel; et was bei de kagchel gezellig, maer bei et vuurke nog meer.- Meister
Maorten had en arbeider die stoakte dat vuurke, went um kwiem et toe, de varkes, die hei
't gansche jaar verzorgd had, ook ten einde te brengen. -Die arbeider dan, Gishert ge~
heiten, hielden de meiste minschen as of 'ten hals waor. Meister Maorten zei vaok, hei
hield um veur den wiisten man van 't darp. "'t Is niet alles gold wat er blinkt," zei i dan,
en schudde den kop; "as dat alleen verstand waor, waor minschen respect veur hebben,
dan z' ok het holden, dat eigenlik niks verstand waor, as alleen de zilveren schiiven, of de
golden tekaoten, of de papierkes, die de minschen de kepons numen. Went altiid nemen
ze den hoed het diepste af, veur degeen die 't daorin 't veerste bragt; schoon 't weinig zeit,
dat hoed afnemen, nierneer as dai en potdeksel van en pot afneemt, of en zwaoi met en
gard deur de lucht maakt; went was 't hoed afnemen, wat et wezen most, zoo mosje net
krek op en schaaltjen waegen, wat de mins waerd waor, en nao die beraekening dieper en
1) Pa pierke s van albespeij ers, fontanel-papiertjes. laat ik.
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2) Onder laest, niet lang geleden.- 3) Lok,

dieper den hoed urn neer slaon." ,__. ,.Maor 't is zoo!" 't hoed afnemen ziet eigenlijk alleen
op 't geld. De diepste buging en zwaoi aan den riiksten man, den armen hals, ,.en dag
man," meer niet. 't Is mis zoo! Die de reg te wiisheid kent, zeit: .. 't is averechts verkeerd.",__.
,.Maor roeister" zei Jan Lomdraad ('t was al gedaon met 't staoken van de varkespot.
Gishert was al naor huus, en er zaten nog maor twee of drie buren te keuvelen), ,.niet alle
minschen ziin zoo diep bestoldiert as gei, en ciaorum heit et bei ons ,.de kleeren maken den
man" en daarmee afgedaan, wei kunnen niet verder zien, as onze neus lang is.,__. Mr.
Maorten. Foei Jan! wat zeg ie daer. Gei meint er ook niks van! Zolt gei niet verder zien
as ouwen neus? en straks hai 't nog zoo druk over de finantiën en hoe 't met de grondwet
anders most worden, opdat aon et eind niet alweer de raekening in den zak gevonden wier,
en zoo ik me niet bedrieg woogje met en gold schaaltje al de mannen, die nou aan 't roer
zitten. ,__. De laezer mot weten, dat meister Maorten niks meer hölt van politisieren; hei
laot de kranten critisieren, de ministers allerlei plannen fabricieren, en denkt: als de waore
eenvold en het regteverstand niet weer kumt, zal 't arme volk et toch motten bezuren.,__.
Hei ziet, dat de fout niet zit as alleen in den rninsch; zoo die op gin andere waegen kurnt,
is 't alles mis! 't Gaet met et land zoo as Abraham 't regt inzag: tien ware vrome minschen
zollen 't meer geassecureerd hebben, as hondderdduzende kepons en golden tekaten, en al
et crediet te zamen. ,__. Hei meint maer vast,. dat alles mot uitgaan van de wiisheid, ver~
bonden aen den eenvold, en zoo lang die urn kuijeren geet, het mis zal ziin en bliven. Daorum
holt hei weinig van Jan Lomdraad; 't is in ziin oog de regte man niet. Klagen, schimpen
en den hoed afnemen zoo diep dat i de grond striekt, veur al wat naar geld ruukt, veul
meer duut i niet. ,__. ,.Né, Jan," zei i, ,.ik mot ou zeggen, stoldiert bin ik, maor Gisbert. die
daer efkes nog bei 't vuur zat, is wizer dan ik, en tegen urn kan 't niernes opnemen." ,__.
Jan Lom draad. Meister! nou gek je der mee. Gis hert, die bei gin boer teregt kost, en bei
ou met de vizel te stampen en de varkespot te staoken den tiid deur krupt, Gishert zol de
wieste man, misschien van 't gansche darp ziin! hoe kui ons nou zoo wat op de mouw
spellen?--- Mr. Maorten. Ik wil ou verstand niet taksieren, buurman, maor 't miine is klein
bei 't ziine, en schoons 't weinig gezeit is, went ik heb veul verstandsgebrek, zoo is 't toch
zoo en of 't ou ook zoo geet, weet ik niet, maor ik kan van Gishert alle dagen wat leeren. ,__.
Jan Lomdraad. Nou meister! as je dan alle dagen wat leert bei urn, wat hei van daag dan
bei urn geleerd. Ha! ha! ,__.Mr. Maorten. Da 'k za 'kou gouw es vertellen. Went ik kreeg
en groote les van urn. Hei verpaotte en bed met blumkes. Ik stin er bei. ,.Gisbert!" zei ik,
doe i klaor waer, ,.wat heb ie die grond goed verdeild, wat lupt dat bedje naor alle kanten
gelik af. en toch is het aoveal aover het midden der hoogste." Gishert zei. .. Heur es,
meister! ik wist er niks af doe ik hier kwiem, hoe ik en bed aanleggen of blumkes paoten
most; maor ik deei miin best. En as ik miin best gedaon had en 't was dan nog niet goed,
en gei zei er wat van, dan deei me dat zoo'n leed, dat ik niet ophield te practisieren, tot
dat ik 't goed deei en zoo bin 'k achter de kunst gekommen. ,__. Doe hei dat zei, docht ik:
goeije man, wat zeg ie veul. met weinig woorden. Né, 't is waor, ziin best doen is nog niet
genoeg, maor dan ook de aanmerkingen met zoo'n character opnemen, dai leeddragende
practisiert, of ie niet baeter kost doen, dat is 't waore. ,__. Och buurman! alleman is onte~
vraeien, en alleman wil critisieren, en niernes nimt de aanmerkingen, op urn zelver gemaakt,
met geduld en zachtzinnigheid aan en denkt: ik mot er van leeren; alleman wil 't met
aanmerkingen afdoen. Gishert duut ziin best en heurt dan nog naer de aanmerkingen en
en draogt zoo lang leed, as i et nog niet goed duut, tot i ziin zaak grondig verbaetert heit,
en dan geet et urn niet ligt meer mis. Buurman! en minsch, die ziin best duut, verdient
respect, maor die dan nog naor aanmerkingen umziet, die nog meer, en zoo i de aanmer~
kingen goed opnimt en ze waodik met nut gebruukt, is i op weg tot de waore wiisheid. ,__.
Zevenaarsch.

203

De grootste wiisheid is: alle tiid te willen leeren, en van alleman. 't Is niks te kunnen zeg~
gen: ik deei toch min best; némaor, as de zaak toch knoeiwark is, is 't geen oortjen waerd;
ziin best doen is en zaak goed doen, went as iemes, meer hooi op de vork nimt as i dragen
kan, en laot drie parten in de modder vallen, en hei zeit .,ik deei toch miin best, 'dan moi
urnroers zeggen, .. domkop, daorje bunt, wat deei 't te beginnen?"- Ziin krachten kennen
is goed, nog baeter ziin krachten te wantrouwen, en toch ziin best te doen. - In ons land
hei stuurlui zat, went alle meinen stuurlui te ziin, die aan wal staon, maor as en leerzaom
minsch, die overal bekent, veul verstandsgebrek te hebben, veurt te wandelen, da's de
groote zaak. Uut alles is wat te leeren, maor just, urndat men altiid nedrig vraogt, altijd
wat te leeren, dat is iets zeldzaams.- Jan Lomdraad. Meister, ou woorden ziin kras. Maor
een ding is dan toch raor, dat Gisbert, as i zoo wiis is, zoo'n arme slokkert blieft?Mr. Maorten. Buurman! ou oogen ziin verkeerd. Gei hebt maor respect veur golde schii~
ven. En om dai wat gearfd hebt van Teune~meui, zoo schriifje 'taan ou verstand toe en
ziit er grootsch op. Maor buurman, daorop za'k ou nog es en historieken van Gishert
vertellen, dat ou wel en les mag ziin, en roennigeen met ou! - As Gishert en paar neije
klompen zich aanschaft; dan kui 't urn aanzien, dat i gelukkig is. 't Is winterdag, zeit~i. wat
is 't toch waerd dak kloppen heb, die me warm aan de vuuten zitten; de minschen met
stevels, ze motten in de kark crepiere van kalt. Datzeitien dat roeint i! Is 't zommer, dan
koopt i en paer sèhoenen. Jong ! zeit i dan, wat is toch en minsch zonder schoen, en ge ziet
urn zoo gelukkig met ziin schoenen, as 's winters met ziin klompen. - Hei het geen duffel~
sche jas, maor is 't kold, dan zeit i: God gift kolt nao kleeren, en onderwiil gei bei de
kagchel zit te poesten, warkt hei zich warm, en zingt en psalm.- Is 't zommers warm, 't is
nogaeven goed; en arm minsch heit et nou volkommen, zeit i.- Is 'tal te dreug, zoo dat
de boeren klagen, as of ze zelf verschrompelen zollen; lawe niet klagen, zeit hei, dreuge
zommers geven en goed gewas, as 't ook zoo veul niet is.- Is 'tal te nat, en meinen de
boeren weg te zullen dreven van 't water, dan zeit i: as 't es zoo lang gedreugd had, wat
zol men dan steunen, niernes weet urnroers waor 't goed veur is. - Gishert vraogt nooit
iernes urn iets, groot of klein, wie 't ook waezen mogt! Waorum niet? hei het ligt genoeg,
en dankt God, ook as i ook half genoeg het. - De wereld deur kommen is niks, zeit
Gisbert, maor de groote vraag is: hoe men der uut komt. Dan wordt ie stil. want zie, das
urn en groote gedachte. Jao wonder groot en ernstig.- Ik had vroeger altiid wat te doen
as ik nao de kark zol gaan, nou niet, zeit Gisbert, 't is altijd of ik bli waor, dat et weer
zundag wordt, urn te beuren van 't geleuf en den himmel en de liefde, en waor die te
vinden is? - Dat te kennen is meer waerd, zeit i, as de gansche welt met al eur schatten
te bezitten. Dat nimt en minsch mee aover den dood naor de groote eeuwigheid, en sprikt
i daorvan, dan flonkert en traon in ziin oog. - Gisberts koe starf fluskes! Vrouw, zei i,
laot ons niet truuren. W aort gei of ik of een van onze kinder gestorven, dan hawe raeije
gehad urn te treuren, nou nog niet. - Gisberts vrouw stierf! Ach ! zei i, zei heit et baeter
dan hier, went eur eind was goed, en nou zollen wi ons troosten motten, went et was Gods
wil zoo. - Gishert troost zich ook. Hei zit bei ziin kinder, zoo gelukkig as of ie honderd
margen grond had, en hei heit geen tien voet gronds. Ziin huus gaf urn onze lieven Heer,
zeit ie, went wat de goeije minschen doen, dat leit eur onze lieve Heer in 't hart. -Zoo
raedeniert Gisbert, buurman! Ik neem veur urn miin hoed af, en kan altiid van urn leeren.
Maor gei? . . . . - Jan Lomdraad. Meister! ik zol 't ook motten geleuven, er is nog iets,
dat meer waerd is as gold of zilver! - Mr. Maorten. Buurman! as ons verstand goed was,
dan zol ons en grunen appelboom, met goeije paradiesjes, meer waerd ziin as en zilveren
appelenboom, met golden appelen; maor 't heufd staet den minsch zelden op de regte
plaats. - Dageliks brood is bei den eenen een goed stuk roggebrood, bei den ander al wat
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uut mael kan gebakken worden. De eerste dankt God as ie dreug brood heit. De laatste
mot er koek, pastei, taart en banket bei hebben. Dan is ie nog maor aefkes te vraeijen. Arme minsch ! zoo verbiistert bui in alles. De waore wiisheid, o die is zeldzaam! - Jan
Lomdraad nam, doe i de deur uutging, den hoed dieper af veur den meister as geweunlik.
Van dien tiid af groette hei ook Gisbert. 's Winters daarop kocht i urn en paar neije
klompen, en zommers en paor neije schoenen, en Gishert zei: "dat het urn onze lieven
Heer in 't hart gezonden, vast en zeker, went ik kost et niet geleuven as 't niet geschied
waor," en Gishert nam den hoed nou veur Jan Lomdraad dieper af as te veuren. God zaegene 't urn, zei i vaok. Doe Jan Lomdraad ziek wier wierd nao ettelike jaoren,
waakte Gishert veul bei urn; en Jan Lomdraad gaf urn duk de hand ... Man," zei i, .,ou
verdank ik meer as ik ou zeggen kan!" - •.Ik doe niks" zei Gisbert, .. as wa'k den armsten
man umsonst zol doen, en gei loont et miin tien dubbeld." -En Jan Lomdraad stierf en
Gishert hielp urn begraoven. - .. Die is goed afgestorven" zei Gisbert, doe i de laatste
kluut op 't graf smeet! - Hei schreidde en traan, dreugde urn met den armsmouw af, en
zei : wat geet er toch baoven en zaolig stadbed! - Jan Lomdraads testament wier geao~
pend en Gishert kreeg en margen gronds veur en legaat ! - Doe zei Gishert nog ens :
"wat is onze lieven Heer toch goed; ik armen hals. wie had et gedocht!" - En Gishert
docht ook maor aan onzen lieven Heer, went daarurn gaf Jan boer miin den akker, dat
geleuf ik wis en zeker, da'k God zalloven! ·-Zoo was et ook wel, niet waar? laezer.

Met opzet heb ik van de Lijmers en de Duffel iets meer gegeven, omdat hier
de Saksische invloed zich reeds duidelijk vertoont. Gaarne had ik nog, gelijk
ik beloofde, een paralleltekst voor Arnhem of Doetinchem bijgevoegd, maar
het is mij niet gelukt er een machtig te worden. V oor teksten uit het Oosten
van ons land verwijs ik ten slotte naar de "Driemaandelijksche Bladen", een
tijdschrift, dat reeds vele goede dialect~proeven heeft gepubliceerd, waarbij
echter de plaats van herkomst niet altijd even duidelijk wordt opgegeven.
En hiermee staan wij aan het einde van onze behandeling der autochtone
dialecten. Wij hebben getracht bijeen te zetten, wat op allerlei minder toe~
gankelijke plaatsen verspreid stond, wij hebben het gewaagd hier en daar
den weg te wijzen voor het toekomstig onderzoek, wij hebben er vooral op
gewezen, dat taal in 't algemeen, maar in 't bijzonder het dialect, niet een
weefsel is, dat men naar willekeur aan flarden scheuren, lostornen of uitrafe~
len kan, maar een stuk ondeelbaar volksleven, gegroeid en nog altijd groeiend
uit de gemeenschap, levend zoolang die gemeenschap leeft, behoudend al wat
de volksgroep bewaart, en uitstervend zoodra zich die volksgroep, volstrekt
niet altijd tot haar ongeluk, in de wisselende verschikkingen van onzen tijd,
weer met een grootere maatschappij, tot een nieuwe sociale levenseenheid
heeft verknocht. Laten zij dan, die in de gelegenheid zijn, zich haasten en hun
best doen, om voor de wetenschap te redden, wat voor het leven niet meer
dienstig is, en weldra zal vergaan. Vooral clevertaling der hier bijeengebrachte
teksten van het vorig geslacht, in de spraak van de thans levende generatie,
is een taak gemakkelijk genoeg voor velen die van goeden wille zijn.
Levensbeginsel der dialecten.
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e ondernemingsmeed der Nederlanders, de handelsgeest, en hun
kleine landje, maar deels ook hunne onverdraagzaamheid hebben
gemaakt dat zich nog heinde en verre over de wereld verschillende
groepjes van Nederlanders bevinden, die hunne moedertaal in eere
houden, hoewel deze natuurlijk onder invloed der algeroeene landstalen weer
vele afwijkingen vertoont. Om dit verschil met de eigenlands~dialecten scherp
voor oogen te houden, onderscheiden wij de nu volgende locale groeptalen
met een eigen naam: het zijn de HETEROCHTONE DIALECTEN.
De reis naar Oost~Indië was voor onze 17de eeuwsche vaderen heel wat langer
en bezwaarlijker dan voor ons. De sterfte aan boord was ontzettend. Men
zag dus weldra uit naar een aanlegplaats ter herademing, en verversehing
van water en levensvoorraad. 't Was dan ook een scheepsdokter, Jan van
Riebeek - niets is toevallig in de geschiedenis - die in April1652 op last
der Oost~lndische Compagnie, met drie harer schepen in de Tafelbaai nabij
de Kaap de Goede Hoop aanlandde, en er een kolonie stichtte. Tien jaren
lang bestuurde hij de jonge volksplanting, trok de Compagnie~gebouwen op,
stichtte boerderijen in den omtrek ... maar de kolonisten kwamen slechts heel
schaars afzetten. Naast het schamel getal Nederlanders, kwamen er wel wat
weggelocpen matrozen en gepasporteerde Compagniesoldaten, maar, hoe
de Compagnie ook haar best deed: 't was en het bleef een klein kuddeke.
Maar - men slaagt altijd wanneer men ernstig wil - de waarheid van dit
woord zou de geschiedenis van Zuid~Afrika alleen al, voor ons volkskarakter
afdoende kunnen bewijzen. Beetje voor beetje wisten de hooge bestuurders
toch troepjes Hollanders naar de Kaap te krijgen: allerlei gunstige bepalin~
gen werden daartoe uitgevaardigd. Vooral was het moeilijk de vrouwen tot
den overtocht te bewegen. En toch die waren er zoo noodig als brood, daar
aanvankelijk de nederzetting uit bijna louter mannen bestond. De regenten
der weeshuizen van Rotterdam en Amsterdam deden het hunne, maar toch
telde de kolonie in 1688 nog slechts 88 volwassen vrouwen tegen 254 mannen en 231 kinderen. In dit jaar en de volgende kwam er echter een groote
aanwas aan Walen en Hugenooten; zoodat in 1694 het aantal blanken 1159
bedroeg. Veel specifieken invloed van het Fransch hebben zij echter in de
boerentaal niet achtergelaten, wel was er nog éénigen tijd in hun school en
kerk het Fransch de voertaal, maar dit werd spoedig verboden. In 1724 werd
er voor het laatst in het Fransch gepreekt.
Veel ingrijpender was de invloed van het Maleisch~Portugeesch. Deze Cre~
oolsche taal had zich tijdens de Portugeesche heerschappij in onze Oost als
lingua franca ontwikkeld. Thans wordt ze alleen nog gesproken te Toegoe,
206

Stichting der Kaapkolonie.

0

· ~S.. franclsco

~okoham"

• •.

1t'

~, ..
-- -- t; - - -- -

TERNATE

~Ot7

HALMAHEIRA

TIDOR-fo

~

MAKJANo

~kjï:

f.ennming van

een dia Ie cf.

SATJAN~\_S

c:::::s~

-)

::.:::· . sfrul: waar NedtrlunderJ
wonpn

-

• 'l:.olonie"n en 6udrnlandsch,

6ezif!ingen van Ntcltr!aná.

4-J
~ N.<:UINEA\]

<)

'V

BOERD~·
· 0 ~•M
"~~~~~
BAN DA

~

~~~- Jl1,(-d'eüdl
UITGAVE VAN L.C. G. MALMBERG, NIJMEGEN.

niet ver van Batavia. Jaarlijks passeerden nu ca 4000 à 5000 man deze kolonie,
al de matrozen der schepen spraken Maleisch-Portugeesch, de meeste passagiers toefden er echter slechts even om op hun verhaal te komen. De vertrekkenden naar Java bleven :mo goed als nooit. Maar de terugkeerende
oud-gedienden lieten zich dikwijls overhalen er met hun koelies en baboes te
komen wonen en deze spraken allen Maleisch-Portugeesch. V er der voerde de
Compagnie, daar de Hottentotten en Boschjesmannen niet zoo bruikbaar
waren, vele slaven uit Angola, Madagascar, Ceylon, Voor-Indië en den
Oost-Indischen Archipel aan, in 1658 alleen reeds 398. Ook dezen brachten
of leerden er de lingua franca. Later werden velen hunner vrijgelaten. Men
noemde ze met een Maleisch woord Mardijkers. Eindelijk werd in 1681 de
Kaap tot een vast verbanningsoord van Indische staatsgevangenen: eenige
Makassaarsche prinsen met vrouwen, kinderen en gevolg openden deze rij.
In 1694 kwam Sheikh Jozef met een gevolg van 47 personen. Deze spraken
natuurlijk aanvankelijk zuiver l\1aleisch, maar moesten om met de bevolking
te verkeeren, al heel spoedig ~vialeisch-Portugeesch gaan spreken. Hun afstammelingen: Slamsche menschen of Slameiers genoemd, spreken thans
allen de Boerentaal, evenals de Mardijkers en Masbikers, uit Mozambiek
afkomstig, hun Mohammedaansche geloofsgenooten.
De bewindhebbers der Compa\~nie voor het voortwoekeren van die gemakkelijke Maleisch-Portugeesche taal beducht, deden nu hun best, om de gekleurde bevolking tot aanneming van het N ederlandsch te dwingen. In 1658
decreteerde zoo Van Goens. Aan hen die Nederlandsch konden spreken en
nog aan zekere andere voorwaarden voldeden, werd in 1685 vrijlating toegezegd. Maar het spreekt vanzelf, dat dit nieuw en vaak onder druk aangeleerde uiterlijke N ederlandsch nog vele sporen moest dragen van de MaleischPortugeesche moedertaal, die in hen dacht en leefde.
Hier hebben we dan ook den hoofdfactor gevonden van het Creoliseeringsproces, dat het Nederlandsch der toonaangevende kolonisten tot Afrikaansch
heeft gemaakt. Dit heeft vooral Hesseling bewezen. Want zeker, er leven in
het Afrikaansch nog allerlei sporen van N ederlandsche dialecten, vooral die
der Zuid-Hollandsche eilanden: zoo pars voor persen; blom, trop, most, genog
voor troep, bloem, moest, genoeg; furk en wurm voor vork en worm; seun,
feur, deur voor zoon, voor, door; deus, feul voor deze, veel; oest voor oogst,
pampier voor papier, vremd voor vreemd; de overgang van (doffe} i tot e
zooals: de Wit: de Wet, optel voor optillen, ken voor kin, bietje voor beetje;
de dissimilatie van frisseher tot frister, de meervoudsuitgang -ers b.v. in gesp:
gespers, rups: rus pers, de verkleiningsuitgang -tjie, komen alle in Beierland
of Goeree voor. V oor de overeenkomst in den overgang der ongeaccentueerde klinkers tot a, vergelijke men Opprel § 27-29 met le Roux bl. 50-51; gMaleisch-Portugeesch.
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en h~ worden juist als in Zeeland met elkaar verwisseld. Maar ook andere
dialecten b.v. het Noord~Hollandsch, hebben waarschijnlijk het hunne bijge~
dragen. 't Zou trouwens wel wonder zijn als 't anders was. Wie echter meent,
dat het Afrikaansch de ongestoorde ontwikkeling zou zijn van een Neder~
landsch dialect, dwaalt ten stelligste; en de tegenspraak, die Hesselings betoog
indertijd in Taal en Letteren heeft ondervonden, heeft er bij mij en anderen
slechts toe bijgedragen, de evidentie ervan nog beter in het licht te stellen.
Wel moet echter worden toegegeven dat Hesseling er te weinig aandacht
aan gewijd had, dat toch ook reeds 1° het dialect der Zuid~Hollandsche
eilanden slechts twee vormen heeft voor den tegenwoordigen tijd: ik, jij, hij
past, hoort, leest, breek, geef; en wij, jullie, zij passe, hoore,leze, breke, geve;
dat 2° het Zeeuwsch juist als het Afrikaansch voor wij: ons gebruikt, en dat
3° de analogische verdringing van de sterke werkwoorden door de zwakke,
ook in het Zeeuwsch en het Zuid~Hollandsch der eilanden reeds aardig op
weg was om de Zuid~Afrikaansche ontwikkeling mogelijk te maken.
De voornaamste wetenschappelijke studies over het Afrikaansch zijn: A.
Changuion: De Nederlandsche taal in Zuid~Afrika hersteld, 1844. N. Mans~
velt: Proeve van een Kaapsch~Hollandsch Idioticon, Kaapstad 1884. Trans~
vaalscheSpraakkunstenWoordenlijst, OnzeVolkstaallll, blz.1 06~ 145. Patriot~
Woordeboek, Afrikaans~Engels, Paarl1902. W. Viljoen: Beiträge zur Ge~
schichte der Cap~Holländischen Sprache, Strassburg 1896. H. Meyer: Die
Sprache der Buren, Göttingen 1901. S.J. Ou Toit: Fergelykende Taalkunde
fan Afrikaans en Engels 2, Paarl. z. j. J. te Winkel: Het Nederlandsch in
Noord~Amerika en Zuid~Afrika, Vragen van den dag, Dl. Xl,1896, blz. 337~
362, 418~442, 483~505. N. Hoogenhout: Praktisches Lehrbuch der Kaphol~
ländischen Sprache, Wien (Hartleben) z.j. D. Hesseling: Het Hollandsch in
Zuid~Afrika, De Gids 1897, blz. 138~162. D. Hesseling: Het Afrikaansch)
Leiden 1899. D. Hesseling: Over de Taal en Letterkunde van Zuid~Afrika,
Taal en Letteren, Dl. 10, 1900, blz. 225~51. J. Boekenoogen: Album Kern,
Leiden 1903. E. Kruisinga: De oorsprong van het Afrikaans, Taal en Letteren,
Dl. 16, 1906, blz. 417A39. D. Hesseling: Is het Afrikaans de zuivere ont~
wikkeling van een Nederlands dialekt? Ibidem blz. 477~490. P.J. du Toit:
Afrikaansche Studies, Gent 1905. Th. Ie Roux: Beschrijvende Klankleer van
het Afrikaansch, Leiden 1910. Voor het Maleisch~Portugeesch zelf: H.
Schuchardt: Kreolische Studien IX. Ueber das Malaioportugiesische von
Batavia und Tugu. Sitzber. d. Kais. Akad. d. Wissensch. in Wien, 1891.
Wat het karakter der Boeren betreft, dat is bekend genoeg. Het is Oud~
Hollandsch gebleven. Wij en heel de wereld hebben het in den Boerenoorlog
gezien. Onversaagd en hardnekkig. Meer groot en ruw, dan edel en fijn.
Bedaard en geduldig. Maar ook hier eigenzinnigheid leidend tot twist, ja
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verraad. In Pi eter de Wet, den broer van den grooten voorman, herleeft de
Bataaf Briganticus, die tegen zijn neef Claudius Civilis de zijde der Romeinen
koos. Maar in Krüger en Stein herrezen ook Oldenbarneveldt en Jan de Witt!
Op de eerste plaats heeft het Afrikaansch nu een heele reeks woorden uit
het Maleisch-Portugeesch overgenomen. Ik ontleen dit materiaal aan Hesseling en P. J. du Toit, naar wie ik voor alle bijzonderheden verwijs.
MALEISCH-PORTUGEESCHE WOORDEN IN HET AFRIKAANSCH.
aja : kindermeid
akke(r)wanie : welriekend gras
alla, arrie: uitroep van verwondering
assegaai : werpspies
atjar: zuur
baatje : buis, jas
baar : ongeleerd, ongeoefend
bakklei : vechten
baljaar : stoeien
banja, bajang, baing : veel. zeer
basaar : bazaar
blatjang : dikke saus
boet, boeta, boetie, ou-boet: broer, broertje
roebooti : gehakt met kerrie
borri : geel kleurpoeder
bottel : flesch
bredi : groente met vleesch
broesa : duivel
dispens, spens : provisiekast
doepa : toavermiddel om liefde te verwekken
doerie(j)as : gebloemd neteldoek
fieruurtjes : naam van een bloem
fo(o)lstruis: struisvogel
froetangs : vruchten
goeroe : reus
gonjezak, gonjingzak : zak van grove stof
haai : uitroep van verwondering
haai, hoei : leven, drukte
jamboes : Indische vrucht
josi : duivel
kaaiman : soort hagedis
kabaai : kamerkleeding
kapater : gesneden bok
karba : mandflesch
kardoesi : peperbuisje
katel : ledikant zonder hemel
katjipiering : heester
kiepersol : een boomsoort

14
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klapper : kokosnoot
koedoe : soort dier, dat een beetje op een
paard lijkt
koeli : sjouwer
koejawels : boomvruchten
koerang : valsch (spelen)
koert: hof
kolie, kool : stellig
kraal : omheinde plaats voor het vee
krawwe(l)tjies : oorbellen
kriek(ie), jankriek : krekel
laai : gewoonte
(a)laksel : vermicel
laksman : beul
lamoen : sinaasappel
lieplapper : vagebond
loekwarte : boomvrucht
maai : moeder
rnakou : soort eend
mandoor : voorman
rnaskie : niettemin
mielies : maïs
mo(e)feer: tergen
moesoek (moses) : meerdere
nartji : kleine sinaasappel
nenna : baker
noi : juffrouw
nonna, nonnie : jongejuffrouw
oorlam : slim, dronken
paai: vader
paaiboeli : bullebak, boeman
palaber : gesprek, vergadering
paljas : toavermiddel
piekel : torsen
pienang : pinangschotel
pierinki : schoteltje
pikanini : klein kind
pondok: hut
Indische invloed.
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rabbedoe : wild mensch
ramkie: snaarinstrument
rissies : spaansche peper
sambal : toespijs
sambalbroek : breede Maleische broek
sambok, smok : karwats
sambreero : strooien hoed
sambriel : parapluie
sammejoa : geheel hetzelfde
sarani : christen kleurling
saroet, seroet : sigaar
sies, ties, sie : bah ! foei !
soebat : vleien, smeekend

soesatie : stukjes vleesch aaneengeregen
tali: rond
ta, tata, outa, outata : papa. oude kleurling
tamaai, groot
tassal : gezouten vleesch
tet, tette, tettes, tettas : vrouweborst
tjalie : sjaal
tjap : stempel
tjoema: om niemendal (bij 't spel)
toering : punthoed
trassie : kween, onvruchtbaar dier
trawal : tuchthuis, zwaar werk
tronk : gevangenis

Eindelijk gaat ook het praepositioneele lijdend voorwerp van persoonsnamen
en persoonlijke voornaamwoorden op het Maleisch-Portugeesch terug: ek sal
fer jou slaan; ek het fer hom gesê; fra fer hom self; ek het fer Jan gesê. V ergelijk Mal.-Portg.: nos atja ponta per eli: wij kunnen schieten (fer} hen; eo lo dali
per bosé: ik zal slaan (fer} jullie. Schuchardt t.a.p. blz. 226 vlgd. Maar op de
tweede plaats is het niet zoozeer het overgenomene, alswel het feit der vermenging zelf, dat op het Afrikaansch zijn karakteristieken stempel heeft ingedrukt van Creoolsch. - Creoolsch noemen wij elke flecteerende taal, die in
den mond van inboorlingen, niet aan flexie of althans niet aan dien bepaalden
vorm ervan gewend, bijna al hare declinatie- en conjugatie-vormen heeft ingeboet, en in haar syntaxis een eigenaardige kortheid van zinnen, een houterigheid van constructies, en een opvallend groot getal pauzes en afbrekingen
vertoont. Zoo het Pidgin-Engelsch in den mond der Chineezen, het Negerfransch op Mauritius, in Louisiana en elders, het Annam-Fransch in CochinChina, het N egerspaansch op San Domingo en Trinidad, het MaleischSpaansch op de Philippijnen, hetMaleisch-Portugeesch van Bataviaen T oegoe,
het Negerengelsch en het Negerhollandsch der Antillen. - Min of meer
is ook het Engelsch, dat door de Romaansche Normandiërs zoo geducht
is beïnvloed, een Creoliseerende taal. En het Vlaamsch der Franskiljons
heeft er althans de stooterigheid en het abrupte van. - Welnu, onder
den invloed der talrijke uit Batavia aangevoerde Maleisch-Portugeesche
slaven, die vooral in het begin der kolonie tegenover de nog niet in hun
nieuwe positie ingegroeide kolonisten, een machtige en vaste sociale taalgroep vormden, heeft ook het Zeeuwsch-Hollandsch in Zuid-Afrika al heel
spoedig vooral in z'n werkwoord bijna al de nog overgebleven vormen verloren.Van persoons- of getalvormen is geen sprake meer, de stam volstaat
ook vaak voor de onbepaalde wijs en het verbaal-abstract. De sterke werkwoorden zijn verdwenen. Het imperfectum en plusquamperfectum bestaan
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niet meer. Alleeneenige hulpwerkwoorden: had naast het, sou naast sal, was
naast is, werd naast word, kon naast kan, moes naast moet, wou naast wil,
toonen duidelijk, uit wat voor taalstructuur dit gebrek aan structuur is voortgekomen. "Di Afrikaner, zegt Du Toit, gebruik in Eerhalende styl meesal
die teenwoordige tyd met di historise bijwoord toen, wat di saak des te
anskoueliker foorstel". Het Maleisch-Portugeesch doet juist hetzelfde en de
Indische taal der Sinjo's evene,~ns . ...- Langzamerhand echter is in den mond
der Boeren zelf dit Creoliseerin,gsproces min of meer gestuit. Niet, dat men tot
de oudere flexie terugkeerde, maar wat er nog was, bleef van nu af zoo ongeveer bewaard. Het Maleisch-Portugeesch toch begon bij 't dalen van den
Portugeesehen invloed op Java, meer en meer te verdwijnen, zoowel in Batavia
zelf, als bij de slaven in Zuid-Afrika. Bovendien verwijderden zich vele der
kolonisten al langer hoe verder van de kust, en onttrokken zichzelf en hun
slaven aan de Creoolsche haventaaL die alleen in het groote logies der Compagnie een vasten taalkring vormde . ...-Toch geloof ik met P.J.duToit dat
de Creoliseering niet heelemaal heeft opgehouden. Ook de naturellen d.w.z.
Kaffers, Zoeloes, Hottentotten 'en Grikwa' s spreken het Afrikaansch en maken
er natuurlijk nóg weer korter stroo van, gelijk wij hieronder zullen zien . .Het Afrikaansch kent verder geen geslachtsonderscheiding meer, behalve in
hij, hom, sij, haar. Het bepalendlidwoord is altijd di; di man, di vrou, di kind;
en het voor de impersonalia wordt vervangen door dit. Het betrekkelijk
voornw. heeft maar één vorm: wat. Onder de aanwijzendevrnw. zijn di-een,
en cl-ander-een (this one, the other one) een Anglicisme. "Hiir-di boek is mooier
as daar-di" lijkt primitief. maar zou toch een Gallicisme kunnen zijn (celui-ci;
"celui-là) deus-kant-sijn boom draag beter as ander-kant-sijn" doen ons
heel vreemd aan, en zijn misschien aan 't Hottentotsch ontleend. Misschien
het voornaamste echter van alle Creoolsche verschijnselen is de dooreenwarring der rededeelen, vgl. Schuchardt t.a.p. blz. 203-09. Welnu, daarin gaat het
Afrikaansch zeer ver .P.J. duToitgeeft daar een reeks treffende voorbeelden van:
1°. Zelfstandige naamwoorden als werkwoorden, b. v.: die man tolk goed;
die skape dood bij hope; hij doring (vrijen) daar; ons tjap (stempelen) ons
fee; ek sal fer jou ghoen (slaan, eig. een soort knikker); kapater (eig. een
gesneden bok), snijden; koeël (eig. kogel), schieten; skuld (eig. schuld), schuldig zijn; enz . ...- 2°. Zelfstandige naamwoorden als bijwoorden. b.v.: ek het
'n sloot (goed) geslaap; die pêrd rij 'n bars (goed); die noi sing 'n hou (mooi)
(ook: 'n ou-hou) ; hij rij knipmes; hulle lê lepel, hulle sit felling; die pêrd rij
'n kniehaltersteek ; enz . ...- 3°. Zelfstandige naamwoorden als bijveegelijke
naamwoorden, b. v.: ek is honger; hij is dors; hij is droë lever; hulle is
hoenderkop ; ons is lekkerlijf; sij is baing skaam; die mense maak hom hond ;
ek het die kossies sommer kaf Heloop; hij het die fentjie sommer stof getrap;
Verwarring der rededeel en.
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ek is jammer ; ek is spijt; ek is faak; sij is skellem ; die kalf is snoep; hij
is liefhêr (liefhebber); enz. - 4°. Werkwoorden als bijvoeglijke naamwoorden, b.v.: sij het 'n flekflooi tong fan die eerste water; diefrou het 'n skinder bek; hij het fandag so'n sukkel-sukkel lopie; enz. - In vele gevallen
kan men hier evengoed een samenstelling aannemen. - 5°. W erkwoorden als bijwoorden. b.v.: hij loop fandag sukkel-sukkel; jij kan sing-sing die
entjie loop; dit is 'n skande om lê-lê te eet ; as jij rus-rus werk, dan sal jij dit
fluit-fluit kan doen; ek knijp hom lat hij dans-dans foor mij uit loop; enz. 6°. W erkw oorden als zelfstandige naamwoorden, b. v. ; 'n snij brood ; Efa
het die eerste 'n bijt in die appel gegé; net één grijp fan hom is al genoeg
om 'n mens te laat bang word; enz. -7°. Bijvoegelijke naamwoorden als
werkwoorden, b. v.: hij los die gevange Kaffer; hij fars (versch) die balie
uit; enz. 8°. Bijwoorden als werkwoorden, b.v.: jij tjoerang (bedriegen) fer
mij; enz.- 9°. Bijwoorden van plaats als bijwoorden van graad, b.v.: die
lemoen smaak hier-na-toe; die noi gesels foren-toe (of na-foren-toe); die appels
smaak so-heen-toe; enz. -10°. Bijwoorden als bijvoeglijke naamwoorden,
b. v. : dit is 'n baing noi; hij is 'n reg-uit man; dit is 'n reg-op kêrel; enz. 11°. Transitieve als intransitieve werkwoorden, b.v.: ferniel: ekfernielbaing;
enz. - 12°. Intransitieve als transitieve werkwoorden, b. v.: stormloop: hulle
het die fijand stormgeloop; enz.
Verder is, juist als de ongelijkvloeiendheid der sterke werkwoorden, de verandering der klinkers en slotmedeklinkers in den meervoudsvorm iets, dat
vierkant tegen de Creoolsche neigingen indruischt. Vandaar zien we bij hoe
langer hoe meer woorden dit verschil verdwijnen. Het meervoud van kerkhof is : kerkhowe, kerkhoffe ; pad : pa je, patte; dak : dakke; gat : gate, gatte;
mierkatgat: mierkatgate, mierkatgaje, mierkatgatte; God: gode; afgod: afgode, afgotte; hottentotsgod: hottentotsgotte; fat: fate; lid; lede, litte (Ned.
ledematen); lid: lede (Ned. lidmaten); skip: skepe, skippe; gebed: gebede,
gebette; hol: holle; smit: smitte of smits; aanbot: aanbotte; rat: ratte (Ned.
raden en raderen); slot: slotte; potloot: potlote; rand: rante; kwaad: comparatief kwat er; raad: ra te; afgrond: afgronte.
Eindelijk zijn eenige echt-Hollandsche woorden onder Maleiseh-Portugeesehen of althans Indischen invloed van beteekenis veranderd. Vgl. P, J. du
Toit, blz. 68-73 en Prick vanWelyin vocibus: lekker: halfdronken, aangeschoten; seuntjie: jongetje; met... saam: met, b.v. gekomen met den trein:
hij het met di trein saam gekom; dogtertjie: meisje; kapok: sneeuw; roep:
noemen; fris: gezond; wat maak jij : wat doe je; maak die fuur dood: doe
het vuur uit; min: gering, weinig, enz.
Ten slotte vertoont het Afrikaansch, gelijk bijna alle Creoolsche talen, een
opvallende vereenvoudiging in de moeilijke medeklinkers en vooral de mede212
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klinkergroepen: veer: feer; visch: fis; rivier: refter enz.; graven: grawe; duiven: duiwe; straffen: strawwe; haver: hawer; beven: bewe; kalven: kalwers;
over: oor (o'er); avond: am'nt, aant; wrang: frank; wrat: frat; kapabel: kapawel; Koba : Kowa; tabak : twak; zout : sout; bezem : besem; bezwaar :
beswaar; sjerp : serp; shilling : sieling ; Charles : Sarel; machine : mesien ;
logeeren : lo( e )seer ; courage : ko( e )rasie; George : Jors, Sors ; plagen : plae ;
bogen : boë ; ploegen : ploeë; leugen : leuen, leun ; vlieger : flieër; bruggen :
bruhhe; wiggen: wihhe ; vogd: fooi; plagen: pla; bedriegen: bedrie, krijgen: krij; weegluis: weluis; oog en: oGe; bruggen: bruGGen; ruggen: ruGGen;
hoog er: hooGer; wilgeboom: wilGerboom, wilkerboom, Jozef: Josop. Verder
wordt iedere vocaal voor een nasalen consonant genasaleerd. Dikwijls valt
de consonant dan ook weg. Eindelijk dat: lat, laat; voordat: foorlat; nadat:
nalat; zoodat: sodat, solat; schade: skare; gezaaide: gesaaire; mode : more;
ledig: lerig; nijdig: nijrig; middag : mirrag; koddig: korrig; na die dorp : na rie
dorp; (deze overgang van d: r is bij de oude menschen van thans nog niet voltrokken) chocolade: tjokkola; chèque: tjek; schaap: skaap; schoen: skoen enz.
Deze Afrikaansche taal is nu evenwel over haar heele rijksgebied volstrekt
niet zoo eenzelvig als vroegere schrijvers ons hebben willen doen gelooven.
't Zou trouwens wel wonder zijn, dat op zulk een uitgestrekt terrein, waar
de verkeersmiddelen vaak nog zoo uiterst gebrekkig zijn, dat in een maatschappij waar zooveel veruiteenloopendevolksstammen, elk toch met huri eigen
raskenmerken en volslagen vreemde beschaving, plotseling de assimilatie zóó
de overhand zou krijgen en alle differenciatie zou beletten. Maar het verder
onderzoek vooral van P.J.duToit enT. H. Le Roux is dan ook in de laatste
jaren mijne theoretische vermoedens ten volle komen bevestigen. De vroegere
constateeringen berustten op gE~brekkige kennis. Ook in Zuid-Afrika hebben
wij weer een heele reeks van onderling verschillende taalgroepen te onderscheiden, die, zoover wij kunnen nagaan, reeds grootendeels vóór den
Groeten Trek tusschen 1834 en '40 moeten bestaan hebben:
1o HET WEST-AFRIKAANSCH.

.-.

.......

....... .-. ....... ....... ....... ....... ....... ....... .....-.

Dit dialect wordt gesproken in d~ Westelijke Provincie (met uitzondering van
de districten Paarl en Stellenbosch) en verder in alle streken, waar de Boeren
in de 19de eeuw uit deze Westelijke Provincie zijn heengetrokken, dus tot in
Angola toe, waar zich ca 1880 eenige honderden Boeren te Humpata gevestigd hebben. D. Postma: Eenige schetsen voor eene geschiedenis van de Trekboeren, Amsterdam en Pretoria 1897. Welnu, dit West-Afrikaansch is natuurlijk het oudste en meest onvervalschte, hoewel de Hottentottismen onmiskenbaar zijn. De eigenaardigheden zullen wij het gemakkelijkst in een vergelijkende woordenlijst onder het volgende nummertje behandelen.
Afrikaansche dialecten.
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Hiertoe rekenen wij T ransvaal, Oranje-V rij staat, het midden en het Oosten
der Kaapkolonie vanPaarlen Stellenbosch af tot en met Natal. Dit dialect is
veel meer afgeweken, vooral onder invloed der Malbaren, Masbikers, Slameiers
en Kaffers het meest. Ter juister beoordeeling der volgende lijst, die groot en~
deels op Le Roux' s onderzoekingen berust, dient in het oog gehouden, dat,
vanwege de kleurlingen, toch dikwijls de alleen voor' tN oordoost-Afrikaansch
opgegeven klank, ook wel, maar dan als plat, in het Westen voorkomt, en
omgekeerd. Feitelijk gelden de vergelijkingen dus alleen voor de taal der
beschaafden. De taal der kleurlingen en minder beschaafden zullen wij trouwens hierna nog in afzonderlijke nummertjes behandelen.
West-Afrikaansch.

ieder, iemand
waarsku
rusie
muur
been
twee
besem
gemeente
leuning
peul
sleutel
(honing) heuning
niggi
gesig
distrik
pro(e)finsie
kint
kinners
kis
gif
gister
(perzik) perske
onner
artappel

Noordoost-Afrikaansch.

West-Afrikaansch.

Noordoost-Afrikaansch.

eider, ijmand
waarskou
roesie
mier
bîen lalleen te War~
twie f cester en Paarl
beusem
gemijnte
leening
peel, puil
sluitel, slijtel
hunning
neggi
geseg
distrek
pro(e)fensie
kent, tjeent
kenners, tjeners
tjees
geef. sjeef
geester, sjeester
perskie
oener
ertappel

mörre (lange doffe o)
nöi
(ook) oek
ik kan
lmpf. het geken
tanta
laag(te)
boom, loop
stoot, koop
muis, huis
bruin, duik
heining
skree
(graven) grawe

more
naai
ok
ik ken, kin
kon
taanta
leeg( te)
boem,loep \ Ware.
stoet, koep Jen Paarl
mijs. hijs
brijn, dijk
h~nning

skreeu, skrou
grau, graaou

~tje, ~tjie

~kie

gif
gulp
keer, keel
kuiken
kluit, klont
klip, kloof
w steeds labioden~
taal

gjif, sjif
gjulp sjulp
tjeer, tjeel
tjuiken
tluit, tlont
tlip. tloof
w na consonanten
bilabiaal

Behalve deze phonetische afwijkingen, is er nog één opvallend syntactisch
verschilpunt. Als van het hoofdww. een ander werkwoord afhangt, meestal
nog gevolgd door een bepaling, staan in het Noord-Oosten de twee werkwoorden steeds vlak achter elkander. 'n Paar dae ciaerna gaan drink Jakhals een agtermiddag water. Oom Piet gaan maak toen die deur oop. Maar
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hasi kom steelsnagsas ditdonker is fan didamsewater. Toen kom kijk
die boor. Ons twee gaan steek hom uit. In het Westen daarentegen wordt,
bij de meerbeschaafden althans, het object of de bepaling tusschen de beide
werkwoorden in geplaatst: 'n Paar dae daarna gaan Jakhals een agtermiddag water drink. Toe kom die boer k ij k, enz.
Hier volgen nu eerst een paar stukjes in het beschaafde Afrikaansch der blanken.
DI NUWE JERUSALEM FAN BINNE uit S.J. du Toit: Dropenbaring fan Jesus
Gristus, Paarl 1898, in boekentaal, berustend op het Paarlsch dialect. :-: .-. :-: :-:
En ek siin gen tempel daarin ni, want haar tempel is di Hére God, di Al-beheerser, en di
Lam. - En di stad het di sàn of di maan ni nódig ni, om haar te ferlig ni: want di heerlikhyd fan God ferlig fer haar, en haar lamp is di Lam.- En di násiis sal in haar lig wandel. en di kónings fan di aarde breng hulle heerlikhyd daarin. - En haar poorte sal bedags
ni gesluit worde ni; want daar sal gen nag wees ni, - en hulle sal di heerlikhyd en di eer
fan di nasiis daarin breng. -En niks wat onryn is sal daarin kom ni, oek ni wi gruwelik.hyd en bedrog pleeg ni, mar alleen di wat geskrywe is in di Léwengs-boek fan di Lam. En hy wys fer my 'n stroom van Lé:wengs-water, helder nes kristal. wat uit-stroom uit di
Troon fan God en fan di Lam.- In di middel fan haar staat an weers-kante fan di rifiir
di Léwens-boom, wat 12keer (in di jaar) frugte draa, idere maand gé hy 'n ander oes fan
frugte, en di bláre fan di boom is tot genésing fan di nasiis. - En daar sal gen foorwerp
fan ferfloeking meer wees ni. En di Troon fan God en fan di Lam sal daarin wees en syn
diingsknegte sal fer Hom diin, - en hulle sal syn angesig siin, en syn naam sal op hulle
foorhoofde wees. - En nag sal daar ni wees ni, en hulle het gen lig fan di lamp of lig fan di
sàn nódig ni; want di Hére God sal syn lig op hulle laat afstraal, en hulle sal heers as Kóninge
in di eeu-ë fan di eeu-ë . ....- En hy sè fer my: "Di woordeis getrou en waaragtig. En di Hére,
di God fan di Geeste fan di próféte, het syn Engel gestuur, om an syn diings-knegte te
toon, wat in 'n korte tyds-ferloop sal gebeur . ....- En kyk, Ek kom met haas!" Sálig hy,
wat di woorde, fan di foorsegging fan hiirdi boek bewaar!- En dis ek, Johannes, wat di
dinge gesiin en gehoor het. En toen ek dit hoor, en toenek dit siin, fal ek neer om te
angbidde an di foete fan di Engel, wat di dinge fer my wys. - En hy sè fer my: Pas op,
moet ni! Ek is 'n méde-diingskneg sáme met jou en met jou broers, di próféte, en met di,
wat di woorde fan di foorsegging fan hiirdi boek bewaar. Anbid God!"....- En hy sè fer
my: "Moet-ni di woorde fan di foorsegging fan hiirdi boek ferségel ni; want di tyd daarfoor is naby.- Laat di wat goddeloos is nog meer goddeloos worde, en di wat onryn is
nog meer onryn worde, en di wat godsálig is, laat hy nog meer godsálig worde, en di
wat hylig is, laat hy nog meer hyligr worde. ....- Kyk, Ek kom met haas, en myn belóning
kom met My sáme, omanelkeen te gé na-dat syn werk is.- "Ek is di A en di Z, Eerste
en Laaste, di Begin en di End. - Sálig is hulle, wat hulle klére was, so dat hulle sterkte
kan wees an di Léwengs-boom en hulle deur di poorte kan ingaan in di stad! ....- Daarbuite
is di honde en di tówenaars en die hoereerders en di moordenaars en di afgóde-dinaars
en elkeen, wat di leugen liif het en doen!....- "Ek, Jesus, het myn Engel gestuur, om di
dinge te betuig an julle, di gemeentes. Ek is di wortel en di geslag fan Dawid, di schitterende Morge-ster."- En di Gees en de Bruid sè alby: "Kom!" En di wat dit hoor, laat
hy sè: Kom ! En di wat dàrs het, laat hy kom! Di wat wil, laat hy di Léwengs-water neem
ferniit! - Ek self getuig an elkeen, wat di woorde fan di foorsegging fan hiirdi boek hoor:
As imand daaran toefoeg, God sal op hom lè di pláge wat in di boek geskrywe is. - En
as imand weglaat fan di woorde fan di boek fan hiirdi foorsegging, God sal syn deel wegPaarlsch-Afrikaansch.
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neem fan di Léwengs-boom en uit di hylige stad uit, wat geskrywe is in di boek. ...-Hij,
wat di dinge getuig, sè: "Ja, Ek kom met haas!" Amen. Kom Hére Jesus! Laat di genade
fan die Here Jesus met almal wees!
LIED DER NATALVOORTREKKERS,
Dingaan is nou gesneuvel,
Dis om sijn tirannij;
Tamboesa en ook Seela,
Om hul verrajerij
En Panda is gekome:
Hij het gevra om vreê;
Ons het dit sonder skrome,
Blijmoedig hom gegé.
Ons arme Afrikane
Wat hier in Natal woon,
Hoe wort tog onse trane
Met goedheid weer bekroon!

Noordoost-Afrikaansch :-: :-:
0 God! Gij skenk ons vrede
U segen ook daarbij
En uwe hulpe mede:
Ja, Gij sijt an ons sij!

ao 1840.

Hoop op die Heer, jul vrome!
Is Afrika in nood,
Daar sal verlossing kome:
Sijn goedheid is seer groot
Hij maak op ons gebede
Heel Afrika eens vrij
Van hul die ons vertrede;
Dan leef ons vrij en blij!

DE ZUID-OOSTE WIND, uit Melt Brink: Grappige stories en andere versjes, Kaapstad 1893. West-Afrikaansch. :-: :-: :-: .-. :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: .•. .-.
Wanneer die Duivel hong'rig voel,
Om vóór dit nog die dal bereik,
En kriewelig in die maag,
Als rook daar te verdwijn.
Dan klim hij net die bergtop op.
En in een oogwenk is omlaag
Wat lang zijn naam al draag (dus: de Duivels- Die stille rust verstoor,
En zet hem op die hoogste krantz
[berg) En klink ons in Zuidoost er storm
Als op een stoel daar neer,
Des duivels stem in 't oor.
En ras omringt een dienaarstoet
Dit tuimelt van die rotswand neer,
Die zetel van hul heer.
Met vreeselijk geraas,
Een wenk ...- die laken ligt gespreid
Werpt alles in zijn vaart omver
O'er Tafelberg zijn top,
Rukt rotsen van hul plaas;
En op zijn zetel zet hij zelf
Breekt dond'rend deur die digt geboomt,
Zijn witte mus ook op.
Verplettert den en eik,
Dan gaat die helsche leven aan,
En werpt die vorsten van het woud
Ter neer in stof en slijk,
Wijl hij zijn maal daar hou
En met zijn gaste bier dan drink
Of breekt en wringt met ijz' ren hand
Uit puure wind gebrouw.
Hul sterkste takken af,
Dan val daar o' er die bergrand heen
Of stroopt hul groene bladerdos
En strooit dit rond als kaf.
Net's vlakke witte wol,
Die schuim, wat uit hul bekers stort,
Verschroeiend waart zijn ademtegt
schenk zul dit soms te vol.
Deur tuin en bloemhof heen,
Dit val en glij van boven af,
Beroof die bloem van kleur en geur,
En scheurt haar kelk van een!"
Lang rotspunt en ravijn,
PLESIER, uit F. W. Reitz: Vijftig uitgesogte Afrikaangse Gedigte :-:
PLESIER IS NES 'N JONG KOMKOMMER:
AS JIJ HOM PLUK. VERLEP HIJ SOMMER;
OF NES 'N SKULPAD IN SIJN DOP IN:
0
SOOS JIJ HOM VAT, DAN TREK HIJ KOP IN.
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:-:

:-:

0

ONS TOEKOMSTIGE VOLKSLIED. uit F. W. Reitz: Vijftig uitgesogte Afrikaangse
Gedigte. West-Afrikaansch.

:-:

:-:

:-:

:-:

:-:

:-:

:-:

:-:

:-:

:-:

:-:

......

......

0 WAAR TAFELBERG BEGIN. TOTVER IN DI TRANSVAAL
0
WOON ÉÉN VEREENIG VOLK-ÉÉN ALGEMEENE TAAL;
'N VOLK VOORHEEN MISKEND. 'N TAAL VOORHEEN GESMOORD.
MAR NOU BEROEMD. GEÏ~ERD IN OOS, WES. SUID EN NOORD.
DI AFRIKAANSE TAAL DI KLINK VIR ONS SO SOET:
HIJ IS ONS MOEDERTAAL. SIT IS ONS MURG EN BLOED;
ONS RUIL HOM VIR GEN TAAL. AL IS DI NOG SO SKOON.
DAARVOOR HET ONS GELIJ VERAGTING. SMAAD .PN HOON.
DI HEILGE BIJBELBOEK W'ORD BIJ ONS HOOG GEEER.
ONS AG DIT AS DI WOORD VAN ONSE LIWE HEER;
HIJ LEER WAT ONS MOET DOEN. EN DIT IS ONS GENOEG;
ONS BRENG HOM WAAR ONS KOM TE SAME MET DI PLOEG.
GEDENK AAN VOLK EN LAND. GETROUWE HEMELHEER.
SlET GUNSTIG OEK OP ONS NES OP ONS VADERS NEER!
BEKROON ONS HANDWERK EN SKENK ONS UW GENA!
0 EN SEGEN, LIWE HEER. .. VERENIGD AFRIKA!"
0
FRAGMENT uit: Di

Vrijheidskrij~J

door J. V.

Noordoost~Afrikaansch.

.~.

.~.

.. Majubas rotse, Ingagos veld,
En waar di graf van menig held
Daar in di Drankeosberge is,
Getuig ! getuig ! jul weet gewis :
Jul het ons dade angesien :
Het ons ni trou ons land gedien?
Ons het gestrij - Reg an ons sij,
Di strijd 's verbij-Ons land is vrij.

Transvaal. ons dierbaar land is vrij .
Ons vaders het hier veel gelij.
Sal vreemde trotse dwinglaudij
Di bloedgekogte grond ooit krij ?
Ne, ne, di roofvlag waainimeer
Ons vierkleurvaandel prijk daar weer.
Ons het gestrij - Reg an ons sij.
Di strijd 's verbij-Ons land is vrij.

Hoog in di berge staat 'n graf:
Daar het ons onse doode in af
(Na Langneksslag) bedroef lat daal:
Hul het gesterwe ver TransvaaL
Di plek is ons geheilig nou ;
Ons sal 'n Monument daar 'hou.
Hul het gestrij - An onse sij;
Di strijd 's verbij-Hulland is vrij.

En word ons reg te weer bedreig.
Dan sal uit hulle grafte uitstijg
Di helde van di Vrijheidskrijg.
Hul roepstem sal ons land deurskai
.,Di, wat getrou an Vrijheid val,
Di leef in eeuw' ge glorie al :
Ons het gestrij - Reg an ons sij.
Di strijd 's verbij -Ons land is vrij."

:~:

Behalve deze beide echt locale taalgroepen, zijn er nog eenige andere, die
niet zoo streng aan één bepaald gebied gebonden zijn. Komt toch het Hottentotsch en Basterd-Afrikaansch nog wel bijna uitsluitend in het Westen voor,
en bewonen de Kaffers vooral het Oosten, de Slameiers wonen reeds in allerlei
steden bijeen, en de Grikwa' s ten slotte zijn bijna overal te vinden. Wij zullen
ook, op gevaar af van in kleinigheden te dwalen, deze min of meer platAfrikaansch sprekende kringen, elk nog wat nader beschouwen.
West-Afrikaansch en Transvaalsch.
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..

:-: :-:
Bij Kolbe: Naukeurige Beschrijving van de Kaap de Goede Hoop. Amster~
dam 1727, I blz. 491 ~528 en 11 blz. 11 ~ 163 passim, vind ik de volgende zinnetjes.
Duitsman ja musku slim, ons al te maal ver~ De Europeanen zijn veel te slim, zij zullen
raden.
ons allemaal verraden.
Anders maakurn zoo (naam van een offer ·Het anders~worden.
waarin zij de wedergeboorte deelachtig
worden).
Hachalze, Muatze, wat maakurn zoo?
Hoort eens, kijkt eens, wat wil diedaardoen?
Gij dit Beest fangum zoo, en nu dood maa~ Zoudt gij dit beestje vangen en nu dooden?
kum zoo, is dat braa, wagtum ons altemaal Is dat welgedaan, zie (zoo gij het doet) loopen
wij allen weg.
daar van loopurn zoo.
Jö, jö.
Ja. ja.
Dat is Hottentots manier, die oud volk altijd Dat is de Hottentotsche zede, het oude volk
zoo makum, en daarom ons ook zoo makum. (onze voorvaders) deden altijd zoo, en daar~
om doen wij het ook.
Kenie die vieur in de buik zuypen?
Kun~jij het vuur in je buik drinke?
Die man toverman, die man ja tover ma~ De man is een toovenaar, de man toovert.
kum zoo.
Gij ons immers dood maakum, als ons die Je zoudt ons immers dood maken, als wij dat
goedje dronken.
Goeds zuipen.
Ey Vrouw die Tovergoeds ja zoo bijtum, 0, vrouw, dat toavergoed bijt, ik kan dat
niet uitstaan.
ons ik ka me niet verdragen 1).
Vrouw, jou Tovergoeds bra bytum, dat is Vrouw, je toavergoed bijt erg, dat is waar,
waar, maar jou Tovergoeds ook weer ge~ maar je toavergoed geneest toch ook, dit is
zond makum, dit is ook waar. Ons Tover~ ook waar. Onze toavenaars kunnen mij niet
manns ka~me niet helpen, maar die Duits helpen, maar de Europeesche toavervrouw
Tovervrouw ja bra, die ka~me helpe.
is braaf, die kan me helpen.
Is ziek.
Siekum
Werpspiezen.
Hasseghayen
Die volk, ja denkurn ons beesten ; ha ! ons Dat volk denkt dat wij beesten zijn, ha, dat
zoo makurn als de Honde? wat manier is dat? wij zouden doen als de honden? wat is dat
voor manier? Wij doen dat niet, want het
ons niet zoo, want het deugurn niet.
mag niet.
Wat denk~je in je zelf?
Wat jou Hert denkurn?
Die goed ons ja beitum, en ons bloed op Gevraagd waarom zij de luizen opeten. ant~
vretum; waarom ons die goeds niet weder woorden zij: Dat goedje bijt ons en vreet ons
bloed op. Waarom zouden wij dandatgoedje
beiturn en op vretum?
niet terug bijten en opvreten?
De medicijn helpt.
Die Tovergoeds ja braaf.
Wagtum, dieTovergoeds niet sterk genoeg, Wacht, de medicijn is niet sterk genoeg, wij
ons ja een ander makum, die ja braaf sterk. zullen nieuwe maken, die wordt heel sterk.
V rouw, die Tovergoeds bytum als de Duivel, Vrouw, die medicijn bijt als de duivel, wat
doe~je toch ?
wat makum zoo?
.~.

1) In 't Hottentotsch wordt voor onzen lsten pers. meerv. wij, wanneer die een heel algemeene beteekenis
heeft, de lste pers. enkelv. ik gebruikt.
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Wij treffen behalve in "zuipen, helpe, verdragen" hier overal bij werkwoorden
en praedicatieve bijvoeg!. naamwoorden den uitgang ~urn aan. "Altijdt Siekum"
staat ook reeds te lezen bij Aernout van Overbeke : Rijmwerken, Amsterdam
1678. Welnu in het Hottentotsch worden allerlei werkingsbegrippen door de
bijeengroepeering van verschillende eenvoudige werkwoorden uitgedrukt.
Zoo: û~ha (nemen~aankomen} :brengen; ma~gará (staan~hinderen} standhou~
den, enz. Als tweede bijna heel abstract geworden werkwoordsstam hebben
zoo ~!gan en ~am een welige analogie ontwikkeld. Am beteekende aanvankelijk
mond en zeggen, naar het schljnt. En zoo ontstonden mà : geven > mà~am :
veroorloven; khom: spreken> khóm~am: antwoorden; //goë: liggen> //goë~
am : in hinderlaag liggen enz. enz. zoodat een heele groote reeks ww. op de
silbe ~am uitgingen, die tot ~om, ~am verzwakte. Dit werd nu door de Hotten~
totten op hun nieuwe taal, met frequente ~en achter de w.w., overgedragen.
Van de tegenwoordige taal de:r zoogenaamde Basterds, uit een vermenging
van Hottentotten en Boeren g1~sproten, die nog in tamelijk groote getallen in
het Noorden en Noordwesten van de Kaapkolonie en ten Noorden van de
Oranjerivier wonen, weten wi:i zoo goed als niets, maar het zou ongetwijfeld
de moeite loonen hiernaar een onderzoek in te stellen, daar in hun idioom
zeker nog vele Hottentotsche elementen schuilen, en deze Basterdtaal weer
grooten invloed heeft uitgeoefend op de al~even slechtbekende omgangstaal
der verarmde en dikwijls heellaag gezonken blanken in het schaars bevolkte
KleinNamakwaland. Langs dezen weg toch zijn waarschijnlijk de weinige maar
interessante Hottentotsche woorden in het algemeen~Afrikaansch doorge~
drongen, zooals :
abba, abbe; een kind op den rug dragen.
boegoe : wild gewas.
dagga : wilde tabak.
ganna : wild gewas.
ghoenie, ghoen : knikker.
gijtjie : soort hagedis.
gnu : paardebeest.
gonna, gonne : uitroep van verbazing.
gorra, gorratjie: waterkil in droge bedding.

fan hoeka (toeka) se tijd: (Hott. hoega .,von
kamma : (ironisch) nota bene.
[je her")
kammalielies : in schijn, voor de leus.
kamte : kwansuis.
karro : dor land.
kastag : kwansuis.
kierie : knots~wandelstok.
kwagga : soort dier.
tonka, konka: pot.

De vier woorden "kamma, kammalielies, kam te en kas tag'' beantwoorden aan
een onoprechtheid, die bij de Hottentotten door vele reizigers is opgemerkt,
en zooals Mansvelt onder "faikonta" reeds opmerkt, op de boeren dier streken
schijnt te zijn overgegaan.
In deze streken hoort men verder do er en doerdie in plaats van daar, daardie;
gefloer voor geferloor (verloren}; hij het die bultjie geöer (ge~over) : hij is over
den heuvel gegaan; ta goed sê so, mijn ouders (ta: vader} zeggen zoo. Jan~
goed en Elly~goed beteekenen te Calvinia nog: Jan en de zijnen, Elly en ge~
Hottentotsch leengoed.
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zin; frou.:.goed : vrouw en kinderen; baas~goed :meesters. Dit komt alleen bij
levende wezens voor. Welnu, ~goe is in het Hottentotsch het gewone meer~
vouds~woordstukje 3de pers. mannl. dat gelijk is bij verba en nomina. Dit ~goe
is dan gecontamineerd met ndl. ~goed van waschgoed, speelgoed, lekkergoed,
trekgoed, skottelgoed, kleingoed, rookgoed, enz. Een verder bewijs hiervoor
is, dat juist ook bij deze Hottentotten het vragend voornaamwoord altijd in den
vorm .. wagoet" voorkomt. In het Nama moet het vragend voornaamwoord
tari~ of man~ altijd een persanaalsuffix achter zich hebben, en dit luidt in het
mannelijk meervoud dus letterlijk .,mangoe". Dit .. mangoe" en .,taregoe" he~
teekenen nu verder ook: waarom. Welnu deze zelfde beteekenis heeft wagoe,
b.v. wagoed kan jij nie slaap nie: waarom kun~je niet slapen. Verder is bijna
zeker de eigenaardige meervoudsformatie door het pron. 3 pers. plur... hulle"
achter het enkelvoud van woorden voor levende wezens te zetten, mede aan
het Hottentotsch ontleend : hulle is de vertaling van goe, b.v. pa, ta : vader;
ma : moeder; ta hulle, pa hulle, ma hulle : ouders; mijn baas hulle : mijn mees~
ters; moskoe (paardennaam) hulle : moskoe en al de paarden van zijn troepje;
Klaas (naam van een kleurling) hulle : Klaas en al de kleurlingen die op de~
zelfde plaats dienen ; boetie Dirk hulle : broer Dirk en gezin; sus Sannie hulle :
zus Sannie cum suis. Ten slotte is het Hottentotsch opvallend rijk bedeeld
met deminutieven.Welnu, ook het Hottentot~Afrikaansch heeft tot in de taal
der beschaafde Afrikaners een welig en wasdom van verkleinwoordjes geteeld;
en juist als in het Nama vele woorden alleen als verkleinwoord voorkomen
en andere met een deminutiefsuffix een vaste eigenaardige beteekenis krijgen,
zoo vinden wij ook in het Afrikaanschuitsluitend deminutief: .,ertjies, boontjies,
sopie,koppie,niggie,kraffie"; en staan .,riem": lange strook leder naast .,riempie''
(van den schoenmaker, cf. riempiesfel); .,moot" (in moaten snijden, of zweep~
slag) naast .,motjie": een mootje visch; .,pad": weg naast .,padjie": scheiding
in het haar; ,,fal": tuimeling naast .. falletjie" (op een vrouwenkleed). Juist als
in het Nama nemen ook adjectiva verkleiningsuitgangen aan: 'n bruinietjie
(iedereen die bruin is), 'n mooietjie, 'n lelikketjie, 'n soetetjie, 'n surietjie, enz.
Geen wonder, dat omgekeerd ook de taal der Hottentotten, het Nama ver~
scheidene woorden aan het Afrikaansch ontleende. In verschillende oudere
bronnen wordt verhaald, dat de Hottentotten tamelijk gemakkelijk een
vreemde taal aanleeren, en daarmee komt nu volkomen overeen, dat sommige
Hollandsche woorden, ook al druischen ze heel en al tegen de Nama~phone~
tiek in, ten huidigen dage toe in den mond der Hottentotten zuiver zijn he~
waard gebleven. Sommige zijn van belang voor de Afrikaansche taalhistorie.
Het Nama toch kent geene I. pof v behalve in de vreemde woorden, b.v.
eli, els : el ; esels : ezel ; seili : zeil ; kameli : kameel ; pan : pan ; pons : pond ;
pampoeni, papoeni : pompoen; voni :vonnis; vademgoe : vadem. Ook komen
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de r en w nooit in het begin, E~n de t en k nooit in het midden der woorden
voor, behalve in de leenwoorden zooals reisi : reis; roer : roer; watlamoen :
watermeloen; loti, lota : lot; boetib : broeder; sloti : slot; slaki : slak. De st-,
sl-, tr- zijn het echte Nama vreemd, maar komen toch voor in sloti, slaki,
trons : troni; stoeli : stoel. De -i en -s in de genoemde vormen zijn de gewone
substantief uitgangen mannl. en vrouwI. enkelvoud. Vooral opvallend zijn
echter: schoteli : schotel; schouterbandi, schourbandi : schouderband (bretel)
en scholi: school, die door de Nama's met zuivere Hollandsche sch- worden
uitgesproken. Deze bewijzen dus afdoende, dat de Afrikaansche sk- nog niet
zoo heel oud is. Beantwoordt de spelling sch- in Melt Brinks: Grappige stories
en Andere Versies, Amsterdam-Kaapstad 1906, misschien dus töch nog aan
een locaal beperkt overblijfsel van onzen Hollandsehen klank? Het "bosgasie
en nuwsgierig" in het Patriot W oordeboek, Paarl1902, pleiten hier mede voor,
hoewel Le Roux, blz. 117, alle·en nuuskierig en boskasie als normaal erkent.
Maar er zijn natuurlijk ook gevallen, waarin de Hollandsche woorden zich
min of meer naar den N ama-mondstand hebben moeten schikken, zoo abás :
kalabas; lamoeni : meloen; gans (met neusklank) : gans; batare, matare : betalen; hoeneri : hoender. De ndl. g en f werden tot den eenigen Hottentotsehen
spirant s; kosi : koffie; bitrus-gamas : witrug-koe. De b voor w in het laatste
woord berust op een analoge ve:rwisseling als in het Spaansch tusschen b en v
die ook in allerlei oorspronkelijke Namawoorden voorkomt en misschien ook
voor de Afrikaansche voorbeelden van blz. 199 aansprakelijk moet gesteld
worden. Ten slotte treedt klinke:rontwikkeling op in Gunubes : knoop ; surube :
stroopen, vechten en misschien in surute : zich schuldig maken; als dit laatste
woord op "schulden" zou teruggaan. Voor al deze Nama-kwesties verwijs ik
naar Karl Meinhof: Lehrbuch der Nama-sprache, Berlin 1909, blz. 14, 15.
18, 19, 125, 139 enz.
4o HET GRIKWA- EN BOESMAN-AFRIKAANSCH.

.-.

......

......

......

.-. .-.

Juist als de Basterds zijn ook de Grikwa's een mengras van blanken en Hottentotten met dit verschil, dat in de Basterds vooral de Europeaan, in de
Grikwa' s daarentegen het meest de Hottentot doorstraalt. De zoogenaamde
Boesmans zijn öf zuivere Boschjesmannen of uit de vermenging van Hottentotten met Boschjesmannen voortgekomen. Men raadplege over allen G.W.
Stow: The Native Races of South Africa, London 1905. Mac Theal: History
of South Africa, London 1903, vol. 2 passim. De Grikwa' s leven over het
geheele gebied als bedienden der blanken verspreid. Het is dan ook zeer goed
te begrijpen, dat de Creoliseering in den mond der Grikwa' s nog voortdurend
verder gaat, en zoodoende het plat- en kinder-Afrikaansch, als geen andere
oorzaken reageerend ingrijpen, hoe langer hoe meer van het Algemeensch: sk.
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Nederlandsch zal afdrijven. Behalve de bovengenoemde Hottentottismen
moet hier nog op een paar bijzonderheden worden gewezen.
Een opvallend verschijnsel in het Grikwa~Afrikaansch zijn de omschrijvingen:
ons wat Grikwa(s) is : wij Grikwa' s; jij wat Duusman is : jij Europeaan; jij wat
Jan is, jij Jan, enz. Ook deze berusten zoo goed als zeker op het Nama~gebruik,
om een zin met het persoonlijk voornaamwoord als subject te beginnen, en
dan het nominale subject in den Casus objectivus te laten volgen. Nu komt
die Casus objectivus in allerlei uiteenloopende gevallen voor, die echter alle,
juist als in de Koesjitische talen, hierin overeenkomen, dat wij in 't Indo~
germaansch overal een anaphorisch pronomen zouden kunnen gebruiken.
De vertaling van dien Casus objectivus door een relatiefzin, is dus alleszins
begrijpelijk. Verder gebruiken de Grikwa' s het Afrikaansche se(n) kind; bijna
als nominaal suffix b.v. Duusman se(n) kind: Europeaan; hont se(n) kind:
verstooteling; ek is ni vermaak se(n) kind ni : ik laat me niet voor den gek
houden, enz. Dit herinnert ons levendig aan een Semito~Chamitische denk~
gewoonte, en alhoewel ik met het geringe materiaal, dat mij voor het Nama
ten dienste staat, dit gebruik voor de Hottentotten nog niet heb kunnen vast~
stellen, mag ik toch vermoeden, dat zij ook hierin met het Chamitisch over~
eenstemmen, en dit gebruik dus aan hunne taal ontleend zou zijn. Ziehier
eenige staaltjes; de eerste reeds bijeengezet door Ie Roux.
In Ons Klyntjï, I 163, zegt een Grikwa: "Wel. duusman sê kind, jy fra in myn karakter,
maar ek sal jou dit fertel. Op di plaas waar ek le ry het, is twé niggiis, en toen ek di werf
le in kom, toen le staan sy mar daar" .... "Toen ek afklim, sê hy se fader .... en hy se
moeder sê" .... "galiifte niggiis, ek le soek na 'n frou." "Ja, et sê, mar dan moet jij dat ons
more di ou folk le fra, om te loop trou" .... "Ek wat Karools is, gevoel my fandag reg on~
bekwaam" .... "Want ferlede week het ek nog met ander fan ons manne gaan leblesbok
skiit, en toen het mos daar ongeluk gekom; want fan ons agtermanne het mos fan ons
foorste manne ge le brik skiit! en dat was fan ons feel beterste manne, fan mama Doortji
sê soort." "Ek fraag an di man:" "Het se man, hoe het jy dan gemaak? Jy het moslebrik
skiit," Het sê, ek had self spyt, want dit is 'n feel beters te man; mar ek wil gaoer het, en
toen het ek gakoer. Ek denk fendag an Boomplaas, want daar het ons mos wat Grikwas is
mos folriem gejaag en wat ou rooies is het gelê rol, want di boer het mos fer ons uitgearle."
In deel II, hl. 89, lezen wij van een Grikwa: "hay etse, deusman se kind, jy le
stan skint Grikwa se kind by di karakter, het deusman se kind ni gele stan oplet, hoe boer
se kind le stan ferwonder by di plaas, hoe Grikwa se kind le stan lees di krant ni?'' .... "Wat lestanjynog didoodlery?l) osse moeg, wa'elebanka 2) swaar, .... lestanfat di dood,
goi by water." "Etse broer goete, Grikwa se kind le stan loop nout by donker ni. ... Etse
broer goete le stan praat nou fan di dai dat duiwel nou salle stan ry met hond se kind" .... "Ai etse praat nou fan Doortji goete wat al aand Ie stan donker karn di groot karn; ou
nooi goete kan le stan dood slaan Doortji goete mar Grikwa se kind le stan loop nout
donker by strooheus (strooihuis) ni."
!)Wat Ie stan jy nog di dood Ie ry=waarom voer je het lijknietverder?-2) banka=zwaar.
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Van 'n Boesman lezen wij in 0. K. II, bl. 21: "Mentig! Mar kyk. so'n yster
fark~goed! ....

hy laat 'n mensgoed daarom lelik skrik! Mastig! ekke wou oek weg spreeng,
en ek fal o' er di kleep en een trap bo op mien, dat ek biina bars. Mastig! baas Sarel het
ferniet 'n groot mond, hy hardloop daarom nes ons goed."
In deel IV, bl. 23, 24 zegt 'n Grikwa: "Ai, heetze, as di Lou di feuile foung, dan
moet hy dood, ja dat ees seker, hy moet dood, as dit so ees," ,.de Lou moet gesoek kom;
hy moet di fandag dood." "Ja, soos eek foei oek reeg ongereus, een fan oens sal moet ge~
foung woord. Des jammer lat oens ni weet wi dat hy ees dan kon oens hom by di hoeis
gelastaan het." Een ander zegt: "Jammer lat oens ni seker ees wi lat hy ees, anders kon
oens lat hy te oemdraai." Een derde zegt : "Ai, heetse, terwyllat oens nou ni seker ees wi
sal gefoung woord, nou moet ons liwerste almal lê oemdraai en hoeistoe gaan, dan ees
oens almal fylig."

Ook verandert hier dikwijls de o in oe. Verder komen in het Grikwa- en
Boesmans-Afrikaansch juist als in het Nama voortdurend woordherhalingen
voor in iteratieve en intensieve beteekenis; maar ook deze eigenaardigheid
is reeds betrekkelijk diep in alle Afrikaansche taalgroepen doorgedrongen.
Ook de woordschikking toont allerlei afwijkingen, die min of meer met de
later te noemen Kaffervereenvoudigingen overeenkomen. Ten slotte onderscheidt zich het Grikwa- misschien nog sterker als het Hottentotten-Afrikaansch
door een levendige periphrastische beeldspraak: zij noemen niet graag de
Europeesche dingen zoo gewoonweg bij hun naam. Het echte Nama zegt b.v.
voor schip : bewegelijk huis; voor predikant : man die werpt (gesticuleert) en
spreekt. Rad is hun het "been van den wagen" enz. In het volgend gedicht
vindt men voorbeelden te over, die voor het Grikwa-Afrikaansch hetzelfde
bewijzen. Hiermede hangt ten slotte het analyseeren onzer samengestelde
werkwoordelijke begrippen ten nauwste samen. In 't Nama wordt ons halen
vertaald met: gaan-nemen-omkeeren-geven, rechtzitten met zitten-opstaan,
afsnijden met snijden-vallen ; optellen : rekenen-bijeenkomen ; een verbond
sluiten : zeggen-stellen; zich leg,~ren : rooken-staan, enz. Juist als ik boven bij
het Nama opmerkte, worden nu: gan (luisteren), am (zeggen), gei (laten), bê
(gaan), langzamerhand tot heel gebruikelijke verbale bijstellingen om allerlei
varieering van het verbaalbegrip uit te drukken. Zoo gaat het nu ook met lê
(leggen) stan, loop, anhou, in het Hottentot- en Grikwa-Afrikaansch, min of
meer mede naar aanleiding van echt Hollandsche zegswijzen: "hij heeft mijn
been stuk geschoten" heet bij hen "hij het mijn been lê-breek-skiet". Die noi
het fer mij melk lê gé : de noi hedt mij melk gegeven ; ek lê praat fan die ding :
ik lig voortdurend daarover te praten. Hier schemert dus een habitualis-begrip
door. Wagoet baas lê slaan fer mij? : waarom slaat baas mij? Hij stan melk
die koeie elke dag : hij is gewoon de koeien eiken dag te melken. Jij stanspeul
as jij moet werk. Jij het mijn twakstan oprook (al mijn tabak). Straalt hier niet een
duratief in door? Jij loop huil fandaag: jij zult vandaag nog huilen! hij salloop
Nama-invloed.
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kwaad word: hij zal aanstonds kwaad worden. Die skape loop fet worre : De
schapen zullen gauw vet worden. Dit begint op een futurum te lijken. Sij sal
fer mij anhou têrre tot ek fer haar uitfat : zij zal mij blijven tergen, tot ik haar
een pak slaag geef; jij annou rook mijn twak tot dit op is : jij rookt voortdurend
mijn tabak, tot-ie op is. Hier loopen schijnbaar habitualis en durativus dooreen.
HOE DI HOLLANDERS DI KAAP INGENEEM 'T. Fertel deur ou Dangster, 'n
Grikwa, overgenomen uit Ons Klyntji. :-: .-. .-. .-. :-: :-: :-: :-: :-: .-. :-:
Myn liwe básiis, glo fer my,
So waar as waar di waarhyd is;
Ongs Grikwas het toen nog gebly
Dáár, waar di gróte wáter is,
Ja ongs wat Grikwas is.

Toen fou di ding syn flerke op.
En hy gé Klyntjiis af een-kant.
En ongs hou toen fer hom mar dop.
Hy gé meer Klyntjiis anderkant,
Hul sak af oor di rant.

Een dag sit ongs by di Plat Kop, Jul Duus-folk roep hom nou di Kaap,
•n Ding kom uit di wáter op,
Daar waar di son al aand gaan slaap;
'n Wit ding, nes 'n skaap.

Ongs kyk, ongs kyk, wat Grikwas was,
Ongs siin di Klyntjiis en ongs beef;
Ongs weet nou nog ni, wat dit was,
Dit lyk fer ongs, di ding di leef,
Wat somar Klyntjiis geef.

Hy kom op uit diselfde gat,
Waar saangs di son steek weg sy kop.
Eers was hy klein en laag en plat,
Ongs kyk en kyk; hy rys syn kop
En rys al hóger op.

Di Klyntjiis kom, hul kom nou an,
En ongs wat Grikwas was, ongs kyk.
En in di Klyntjiis sit Duusman.
Wat naar en aardig fer ongs lyk,
Toen ongs hul règ bekyk.

Di ding kom náder, hy word groot;
Ongs Grikwas kom toen by makaar;
Ongs raak al su-tjiis in di nood ;
Di ding di lyk mos règ-règ naar;
Ja, básiis, dis so waar.

Di Duusfolk kom, hul waai di doek.
Hul waai en wys di koper-draad;
Hul wys di koper, waai di doek;
Maak tékens, tékens, plek fan praat ;
Hul wys di kóperdraad.

Ongs hou toen raad, en ongs hou raad;
Party flug bang-bang na di krangs ;
En hy wat Kiwiit was word kwaad.
En sè: "Jul 's gek! Dit is 'n gangs!
'n Grote wáter-gans !"

En ongs wat Grikwas was breng fet,
Tamaai fet skaap en bok en hees:
Hul gé ons Klyntji kóper net,
Ongs gé tamaai fet skaap en hees;
Ongs was nog dom gewees.

Ongs sè toen: "Ja," want hy is mos
Kaptyn mos, hy wat Kiwiit is;
Hy roer syn kop nes 'n foor-os,
Toen hy ongs sè, wat dat dit is,
Ja, hy wat Kiwiit is.

En hul wat Duusfolk is, hul sè, Dis waar, wat Dangster jul fertel, Hul wys toen, hul wil grond oek hè.
So klyn mar nes 'n beeste-fel. Dis waar, wat ek fertel.

En ongs wat Grikwas was, ongs kyk,
Ongs kyk di ding word ban ja groot;
En altyd lélikker hy lyk;
Ongs word nou règ-règ in di nood;
Ongs denk, ongs moet nou dood.

Hoor nou, hoe skelm di Duusfolk is,
Hul sny di fel in riimpiis rond,
En net so lank as di riim is,
Sè hulle toen : dis hulle grond!
Hul meet al in di rond.
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En óngs wat Grikwas was loop weg,
En óngs hou raad, en óngs hou raad;
Ongs maak toen plan, óngs wil nou feg ;
Want óngs was nes 'n slang so kwaad
En óngs hou lang tyd raad.

Di ding fou weer syn flerke op.
Hy gé weer Klyntjiis af. een kant.
En ons hou toen fer hom weer dop,
Hy gé weer Klyntjiis, anderkant,
Hul sak af oor di rant.

Maar foor óngs met bakly begin,
Daar laat di Duusfolk fat en loop;
Hul kruip weer in di Klyntjiis in;
Di groot ding maak syn flerke oop,
Daar laat di Duusfolk loop.

Di Klyntjiis kom, hul kom nou in
Di Duusfolk waai, hul waai di flag;
Ongs siin groot koper lè daar in ;
Ongs Grikwas was toen bly, óngs lag,
En dog. óngs sa! nou wag.

En óngs wat Grikwas was, óngs sè;
.. Duusmanners! Jul het óngs gepiir!"
En óngs hou raad en óngs oorle:
.. Kom jul ooit in óngs land weer hiir.
Dan frek jul almal hiir !"

En óngs wat Grikwas was maak plan,
Ongs wil eers di groot kóper kry;
En dan frek jy net gou Duusman !
Dan sal óngs jou an riimpiis sny;
Di Duiwel sa! jou ry !

En óngs wat Grikwas was maak plan,
Ongs maak toen règ óngs boog en pyl.
Ongs smeer di slang syn gif daar~an,
Ons slyp toen skerp di fuur~klip byl
Wi Grikwa is, het pyl.

Di Duusfolk maak toen tékens weer;
Hul waai di doek, hulswaai di hand;
Hul wys, óngs moet hul help di~keer
Groot kóper uit~sleep op di land,
Daar op di dróge sand.

En hy wat Duusman is bly weg !
Di nu we maan kom twaalf~maal weer;
En óngs wat Grikwas is wil feg;
Mar Duusman hy kom nou ni weer;
Hy weet glo, hy kry seer.

En hy wat wit~mèngs is, breng tau;
Hy span óngs in en skré toen: .. Trek!
En dan sal óngs mooi handel nou!"
En óngs trap fas, dat óngs wou frek;
Dis bó óngs fuurmaak-plek.

En óngs wat Grikwas was, óngs wa~J.
Ongs kyk en kyk, di ding moet kom :
En wrintig, ja ongs kyk een dag,
Ongs siin hom uit di gat uit kom ;
Dis hy! ons ken fer hom.

Di Duusfolk skrè, hul maak lawaai;
Ongs trek; hul steek fuur agter an; .Di· kóper hoes; .....- di derrems waai;
En in di lug di laaste man !
Wat leef. di hard~loop, wat hy kan.

Ons sè: .. Duusman! jy frek fan dag!
Jou harslag, lewer, long moet waai!
Hiir in di sand sal óngs jou slag,
En op di fuur jou fet uit-braai !
Jou harslag moet nou waai!"

En hy wat Kiwiit was en ek,
Ongs merk toen eers, óngs is gepiir;
Ongs hol tot hiir-so by di plek;
En fan di tyd af boer óngs hiir,
Hiir by di Groot~rifiir.

5o HET

SLAMEIER~AFRIKAANSCH.
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De naam Slarnaier of Slameier is een contaminatie van Slam en Maleier en
geeft dus volkomen zijn inhoud weer. Want de Mohammedaansche Maleiers
zijn hun stam en hun godsdienst trouw gebleven. Zij hebben zich dan ook niet
met de inboorlingen vermengd, maar hun taal hebben zij opgegeven geheel
en al. Men treft ze overal, in de binnenlanden als rondreizende handelaars
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of "smouse" vooral in vruchten, aan de kust als visschers en deze spreken allen
Afrikaansch. Alleen in de steden spreken er eenigen een heel klein beetje
Engelsch. Veel wonen er o. a. teWorcester, Wellington, PaarI. Stellenbosch,
Somerset West en Kaapstad, waar ze hun eigen tempels en geestelijken heb~
ben. Een heel merkwaardig boek uit deze kringen kwam indertijd in handen
van Prof. de Goeje die er over geschreven heeft in Den Nederlandsehen
Spectator 1881, nr 51, naar aanleiding van Mohammedaansche Propaganda.
Het is een Moslemsch gebedenboek in Arabische letters:
.,Na eene opdracht in het Turksch volgt eene voorrede in het Arabisch en daarna eene
vertaling of liever verklaring van het begin dezer voorrede in eene taal. die ik eerst moeite
had te herkennen in het Arabisch schrift, maar die bij nadere beschouwing bleek Kaapsch
Hollandsch te zijn. Uit de voorrede blijkt, dat het boek in 1869 geschreven is in Capetown
en bestemd om de geloovigen in Zuid~Africa goed in te lichten omtrent hunne godsdienst~
plichten. Daarna is het op last van den Turksehen minister van onderwijs te Constanti~
nopel gedrukt in 1877."- De Afrikaansche voorrede, zooals die door Prof. de Goeje is
overgeschreven, begint aldus: .,Ik begint deese kitäb (boek) met Allah taäla (God de Aller~
hoogste) sijn naam. Allah taäla is rizk (voedsel) ~gever in donja (wereld) ver (voor. aan)
alwat levendig is. Allah taäla is brenger in die djanna (paradijs) in dag ächira (volgend
leven) ver al die messe (menschen) en djin's (geesten), wat op îmän (geloof) gedoot het
(gestorven is). Al die dank en prijs is reg (recht) ver Allah taäla alleen." - De paragraaf
waarin de schrijver mededeelt. waarom hij dit boek geschreven heeft, luidt aldus: - .,In
die tijt een groote klom (klomp) van Moslem messe (menschen) en van mostaslim (tot het
geloof genegen) messe koom bij mijn om te leer dîn (godsdienst) ~affaire; en die ilm'es
(wetenschappen) praat van tauhîd (eenheid Gods) en van ibädät' es (godsdienstplichten) was
gevergaat in Suit~Afrika tussen Moslim messe ; en huile (hunlieden) sijn manierteit (ge~
woonte) huile vergeet haastig die lesen ; is noodig ik moet skrijve met die taal wat meere
duidelik is tussen huile, laat huile kan weet akäm (leer) met gemak op die regte maniere."

Idiomatisch is het Afrikaansch van den Slameier gewoonlijk zeer correct.
Ph on etisch vallen echter eenige eigenaardigheden op te merken. 1o. Klinkt
de j als de Maleische dj; zoo wordt ja : dja, Jan jij jok : Djan djij djok. 2°. De
verkleiningsuitgang ~t jie bestaat bij hen niet uit stemloczen palatalen klapper
t maar uit een nadrukkelijke, soms verlengde t, gevolgd door ~jie: wcxbti
wordt
;
wcxbt:ji. Miertjie : miert~tjie enz. 3°. De w wordt nu eens ingevoegd waar zij
niet thuishoort, dan weer uitgelaten waar zij behoorde te klinken, gelijk dat
overal met moeilijke klanken gaat, en voor den Maleier is een w moeilijk,
dat zullen wij later bij het Indisch nog zien. V anclaar uie : ij we, stuiwer :
stijer, enz. 4°. De ui wordt in hun mond gewoonlijk tot ij, b.v. snuif: snijf,
sluitel: slijtel enz. 5°. De eu, die in het zuiver Afrikaansch reeds minder ge~
rond is als in het Nederlandsch wordt bij hen tot een zuivere ee: leun: leen,
seun: seen enz. 6°. Het veel voorkomende woordje "oulap" (penny) spreken
zij "ollap" uit. Al deze eigenaardigheden werken nu natuurlijk ook door in hun
omgeving, zoodat men ze ook bijna als dialectische eigenaardigheden zou
~
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kunnen opgeven van de bovenHenoemde steden, waar de Slarnaiers of Slamse
in groote getallen bijeenwonen.
6o HET MASBIKER~AFRIKAANSCH. :~: _..... .-. ...... ...... ..... ...... .,.... .....

.~.

Masbikers zijn, gelijk wij boven reeds aanstipten, de nakomelingen van de
vroegere slaven, naar Zuid~Afrika gebracht uit Mozambique en Madagascar.
Karakteristiek voor hen is: 1o dat zij de g, die door vele Afrikaanders in 't
midden der woorden reeds meestal als stemhebbende ploffer G wordt uitge~
sproken tot den stemloczen ploffer k verscherpen zoowel in het begin als in
het midden der woorden; 2° dat zij met die k in het begin der woorden heel
veel moeite hebben en ze dikwijls in kleine hakkelstootjes uitbrengen; 3° dat
zij de behoefte voelen om zooveel mogelijk de gesloten eindlettergrepen in
opene te veranderen door weg~lating van den slotmedeklinker, of door toe~
voeging van een stomme e; 4° dat zij de 1 dikwijls als r uitspreken; en 5° dat
zij veel moeite hebben met twee: beginmedeklinkers, vooral st~. Ten einde den
lezer evenwel zelf in staat te stellen zich over deze Masbikertaal een oordeel
te vormen, laten wij hier uit "Ons Klyntji" een beschaafd~Afrikaansch ver~
haal volgen, waarin eenMasbiker de hoofdrol speelt en zijn eigen taal spreekt.
DI SLANGSTEEN

.

~.

.

~.

.

~.

.. .
~

~.

.~

. ..... ..... ..... ....... ....... ...... ..... .....

.~

.

Kom, kindertjiis, kom sit nou mooi stil by di fuur. Dis koud daar buite. Hoor, hoe huil di
wind. Hoor, hoe fal di stortreens, en hoe knetter di ha' el teen di fenster~ruite an. Fanaand
is nou eers reg di aand om 'n stori t,~ fertel. En ik het 'n baing mooi stori fir julle, as jul
nou almal goed stil sit en luister.- Mimi, myn kind jy's di jongste; kom sit jy hiir op oûpa
syn kni. Janni, trek daar di stofi nader, en set dit so, tussen oû pa syn béne. Sit nou daarop,
kindliif; jy kan nou mooi in di heerlike fuur kyk. Gert, en Grita, sit julle twe daar op di
rusbank, en jy oek, Breggi. Is julle nou almal op julle plek? A I hoe lyk dit, of julle grotes
ook naderby kom? Jan, is jou Latynse les klaar? 0, mar ek fergeet dat morre Saterdag
is. Nou toe, as oûpa syn storiis fir jullle ooksomooi is, kom dan mar by, Jan, en Leni, en
Ella, en Stoffel. breng julle stoele nader. Wi weet straks kom pa en ma oek net nou by sit,
as di huiswerk klaar is. Só, almal in orde? Stil nou nes muisiis, oû pa begin.- ,.Jan, het jy
al ooit van 'n Slangsteen gelees, of g~hoor?''- ,.Oûpa. di ander aand het oûta Adonis fir
my gesê, dat daar so iits is; mar ik had di aand feullesse, en kon ni uithoor ni." - ,.Adonis?
nou ja, Adonis is nog fan di slawetyd syn mense. Hy sal weet fan 'n steen. Wag, ik sal jul
vertel."- ,.Ik was nog mar klyn, so groot as klyn Gertji daar, mar ik herinner my nog wat
gebeur is nes di dag fan gister. Oûpa syn fader was toen nog in di oû Koloni, in di Pêrlse
distrik. Dit is nou fandag net 75 jaar, dat ons uit di oû Kolonie getrek het. Net 75 jaar,
waar gaan di tyd tog na toe!" en enige o'enblikke sit di oû grysaard in diip gepyns dood
stil in di fuur te tuur. ,.Wel. myn fader woon dig by waar nou di stad di Pêrl is. Ik hoor
dis nou 'n gröte plek met baing mooie huise, en masineriis, en grote winkels: mar in di da' e
was di huise mar min, en di wolwe loop toen rond waar nou niks as strate en huise is, soos
ik hoor. Daar was türs oek in di Pêrlse berg, en bobbejane by bonderde; en na di kant
fan Franshoek uit hou daar toen nog olifante, wat fan di o'erbergse kant deur kom langs
'n soort fan foetpad tot in Franshoek.- ,.Fan waar oûpa gewoon het kon 'n mens di Dra~
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kenstynse berge mooi in 'n halwe kring daar fêr siin .... kinders di berge is eers reg~reg
berge, Wat jul hiir rondom jul siin is mar koppiis, en bultjiis, mar di berge dáár .... dis nog
di moeite wêrd! Daar was twe koppe na di kant fan Franshoek uit, wat ons altyd di
Tepelberge genoem het, om dat di koppeelkeen 'n krans of rots kompleet nes 'n tepel ho
op hulle toppe het. Di een was Groot Tepelberg, di ander Klyn Tepelberg. Van af Draken~
steins Hoogte kon 'n mens hul mooi siin,links van Waterfals berg.- .. Wel, een aand was
dit sa 'n donker, donker aand. Daar was 'n laag wolke hoog in di lug, wat di sterre nes
met 'n swarte sluier bedek, sodat hulle strale di aarde ni kon beryk ni. Nes 'n pikswarte
halwe kring lê di Drakenstynse berge daar fêr in di ferskiit, swart en gehymfol.- .,Ons
was net klaar met huisgodsdiins. Di folk wat dig by di huis woon moes almal binne kom
as daar gelees word. Dit was di oue gebruik. Na di huisgodsdiins sê hul,nag', en gaan di
folk en di myde uit by di kombuisdeur. Ons kinders was nog besig om flr pa en ma nag te
sê, toen ons daar buite 'n gegil en 'n geskré fan myde hoor, en di growere uitroepe fan di
folk daar tussen in. Myn fader, julle o'ergrootfader, kinders, kyk myn moeder ferwonder
an, en sy weer kyk hom an. Langsaam staan myn fader op fan syn stoel en stap na een
fan di hoeke fan di eetkamer, waar syn kweper kiri altyd staan. Myn moeder kyk hom na,
mar praat gen woord ni; want sy ken jul o'ergrootfader te goed, en sy wis dat hy 'n he~
daarde, mar daarby 'n besliste man was, wat niks in di wye wêreld ontsiin ni, as hy meen
dat hy syn plig doen.- .. Myn fader neem syn kiri uit di hoek. Hy dag dat daar 'n rusi
onder di bruin folk was, en dat hy di orde moes gaan herstel. 'n Paar fan myn ouste broêrs
staan oek op, en skuiwe hulle stoele agter uit teen di muur. Hul was grote, stewige, ge~
spiirde kêrels. Hul kyk myn moeder an, en sy knik net sa effentjiis flr hul.- .. Net soos myn
fader di kombuisdeur wil oop maak, fliig di deur wa~wyd ope en di pikswarte gesig fan oû
Mentor, een fan di slawe folk, staan leweosgroot in di deur. Di wit fan syn o'e fertoon
dubbel sa groot as gewoonlik, en syn o'e rol nes karwile wat op hol is in syn kop. Hy was
sa bleek as 'n Masbiker ooit kan wees en syn bleekhyd werd niks minder toen hy oû seur
sa flak foor hom siin staan met di gefreesde kweper~kiri in di hand.- .,Ou baas, di slang~
slangste te~te steen!" stotter hy, al agter uit wykende- .,de de~de~de~di se se~slangsteen !"
Mijn fader kyk Mentor ferbaas an. Hy skyn te denk dat syn troue ou Masbiik jong 'n slag
fan di windmeute weg had, of dat een fan di Gadareense duiwels in hom was gefaar..,Wat ,slangsteen', ,slangsteen' jy, Mentor? Loop slaap, myn jong, en laat jou mar ni alles
an jou are vas naai ni, hoor jy, loop slaap!"- .,Ne Ne~Ne~Ne~Ne, ne e e au baas, Ne~
Ne~Né ne e~e. Hy is d ~de dáár, de~de~di~se~se~slangsteen," skré oû Mentor, half buite
sigselwe fan seneweagtighyd. - .,Dáár, waar dáár ?" froeg papa. heel bedaard. - .. De~de~
de~de~dáár buite in di diip kloof, onder langs di Te~Te~Te~Tépelberg, oû baas," en hy
hakkel hoe langer hoe meer in syn seneweagtighyd en gejaaghyd: .- .,Siinde dat hy niks
ferder kom, en dat hy uit oû Mentor niks kon haal ni, stap myn fader di deur uit buitentoe.
Al di huismense folg hom, ik fooran: want ik was net nuwsgirig om te weet wat daar gaande
was. Ons kom buite, en siin daar 'n héle kring fan slawe, wat almal praat, en kyk, en ge~
bare maak, ennetopgewonde was. Hul kyk almal na di kant fan Franshoek, daar waar
di Groot Tepelberg is. Ik kyk ook, en bly somar ferstom stil staan. Daar fêr, teen di pik~
swarte berg an, blink iits nes 'n flikkerende ster. Ik saldi gesig nooit fergeet ni. Dit skitter,
en flonker, en flikker met 'n lig nes di suiwerste kristal in di middel, mar rondom was daar
'n geel~groene skyn net soos 'n mens in di reenboog kan siin.- Ons staan stom, en tuur
en tuur naar di wondedikke liggi daar fer teen di donker berg an.- .. K~K~Kyke, oû Seur,"
roep Mentor ferfaard uit, .. Kyke, disse di slang syn steen daar ho in di d~d~donkere kloof.
As ik hom van aante bette, dan isse Mentor ryke, oû baas, baing ryke. Oû Mentor, hy
sal ni wete ni wattemet syn kelte te make. Oû Seur, klo flr my, oû baas klo flr my, ikke
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ni somar so prate ni," en oû Mentor, word hoe langersomeer malkop.- "Mar, Mentor,"
seg myn fader, "mar Mentor, bedaar myn jong. Jy hoor elke aand di bybel voorlees en
ik trag om dit fer julle skepsels duidelik te maak dat alle storiis fan towery en spoke teed~
strijdig is teen Gods Woord. Hoe is dit nou mo' elik dat jy an sulke di ge as slangstene
kan glo ?"- .. N~N~Ne~e, oû Seur, issi ni tower ni, isse ni spoke ni: isse reg~reg steen.
Mentor, hy sal fir oû baas fertel. Mentor, hy wasse k~k kleine pikanini, so krote," (met di
hand wysende) .. so krote. Syn name· wasse ni Mentor ni, wasse Masnika in syn lant. Een
aante Masnika hij sitte, hy speule met syn matertjiis in di wit sante, l~l~langs di krote rivier
daar fer in myn lante. Daar wasse berg nesse di b~b~bêrre dáár so. Een fan myn matertjiis
hy sê: "kyke daar so." Ons kyke. 1\.llematti! d~d~daar skyne sterre. Hy skyne fas teen di
berg an, nesse daar di st~t~terre daar so teen di pikke swart berg an. Ons kyke, kyke. Ons
sè soe, isse baing mooi. Di kroot me:nse hulle kom, hulle kyke oek. Daar komme di fetish
man, wat hulle sê predikante, doh<!r, in di land hiirsa. Hy k~k~komme. Ons ké pat, ons
isse bang fir di fetish man. Hy kyke fir jou, jy kaan somar doote. Hy kyk, kyke, kyke.
Hy sê: .. D~d disse di slang st~t~teene. Di man watte kry fir hom hy isse kroot man."Daar wasse een van ons nasi by: hy was kroot, sterk, mooi man; hy was kroot man in di
oorlog, Hy ni bang fir niks. Hy wasse nok jonkman. Hy wil hê di koning syn dokter, mar
hy wasse ni koning ni, wasse ni prins ni, wasse selwers ni induna ni ; hy kan ni kry di
koning syn dokter ni. Hy kom naby. Hy k k~kyke, kyke, kyke. Syn o'e hulleblinke nesse
di sterre. Hy fra fer di fetish man, hy sê: fetish man, jy wat kan kenne al di dinge watte
sal kebeur as ek kaan haal di s~s~slange steen, ekke sal kry di koning syn dokter?" Di
fetisch man, hy k~k~kyke hom só, syn o'e hulleblinke nesse fuur. Hy sê: "Jy sal kry di
koning syn dokter, jy sal word k~k~koning."- Di jong Masbiik jong hy prate ni. Bitji
kewag hy stappe weg dood stille. Di fetish man hy k~k~kyke fer hom so, hy kyke fer hom
lank akterna. - Di aand di jong masbiik~jong hy wekker aak. Een, twe, dri, baing da' e hy
hette wek kebly. Lanke daarna hy kom weer. Allematte, hy lyke klat anders. Hy isse dood
stil. Hij ni prate ni mette ken mens ni. Syn o' e hulle blinke nesse di sterre. Bitji daarna
ons k.k.kry oorlog. Baing sterk nasi komme feg met myn nasi. Hij ook kaan feg. Wete ni
hoe kom ni, mar waar hy kom di ander somar hard lope, hard lope. W ete ni hoe kom ni,
mar hulle perbeer, perbeer fir hom dote maak, kanne ni fir hom dote kry ni. Hy word
k.k.kroot man. Hy word kroot induna. Hy winne di oorlog. Di koning hy hette mar net
een dogter. Di oorlog wasse klaar . Di koning hy roepe fir hom. Di Koning hy sê: "Jy
k.k.kroot man, jy hette kewin di oorlog, jy trou myn dogter. Jy isse koning na my." So
hette di man baing krote kewor, baing ryke. Mense wete ni hoe kom ni. Hy wasse baing
koet kewees. Mar wasse baing stil. amper ni kepraat ni. Almal wasse bang fir hom. Isse
k.k.koning kewor toen di ou koning dote was. Di fetis~man hy sê: "Disse di ds s.s.s.slang
st.t.teen watte so kernaak het."
So luidistori fan ou Mentor. Metope mond en o'e staan almal na hom te luister. Toen
ons weer na di dipe, swarte kloof in di Tepelberge kyk was di flonkerende ster weg."S.s.slang k.klaar mette wy. slang k.k.kaan slaap," sê ou Mentor. Distori fan öuta Mentor
het 'n dipeindruk op almal gemaak. "Nag, oû Seur; nag basiis"- klink dit fan alle kante.
Ferful met gedagte an slangstene, an skatte, en roem, an rykdom, an eer, gaan ons klompi
uit makaar. Myn fader stap al pynsende huistoe, en binne 'n half uur was di héle plaas in
dipe rus. - "Di nag had ik mar min slaap. want myn heel wese was fol van slange en
slangstene, en al di groothyd fan di hele wereld, wat ik met so'n slangsteen sou kon koop.
Froeg di ander mor' e toen dit nog pik donker was, was ik op en angetrek, en so gou as
ik di ouere mense hoor roer, was ik buite. Di dagster was net pas ho di toppe fan di berge
gerys. Ik dwaal 'n rukki bui te op di werf rond, en hoor di stem fan myn oudste broer na
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di kant fan di fé kraal uit. Ik loop daar na toe en soos ik by hom kom sê ik: - .,Boeta,
fra tog fir pa of ik fandag met oûta Mentor na di feld kan gaan."- .. Arri, Benjamin, is
jy al op? Ik sou tog eers mor' e sê! mar dit lyk of ou Mentor syn slang jou gepik het, nê?
As jy di steen kry, dan deel ons, hoor! Anders kry jy ni permissi om to soek ni."- Myn
oudste broer had 'n swak op my, en as ik ferbrui, dan siin hy dit gewoonlik mar deur di
fingers. Syn bynaam fir my was Benjamin, omdat ik di jongste was.- .,Boeta," -laat ik
nou folg; .,Boeta, en fra meteens, of ik di klyn geweertji mag saam neem, en gé dan 'n
paar skote kruit en ha' el ook, oû boeti. Ik sal regtemooi oppas en regte fersigtig wees."Myn broer gé my ni 'n direkte antwoord ni, mar stap fluitende na di kant van di huistoe.
Dit begin toen al lig te worde, en di folk kom een fer een uit di huisiis uitgekruip. 'n Paar
minute later siin ik hom staan praat met myn fader. 'n Rukki daarna kom hy terug en
met 'n fyn spotlag om di lippe en 'n ondeugende kyk uit syn o' e sê hy: - .,Benjamin ik
het permissi fan pa gekry fir jou om met ou Mentor mé te gaan feld toe, en ik sal jou di
klyn ha'elgeweer gé met ses skote kruit en 'n paar skote lopers en bokha'el. Al di wild
wat jy skitt eet ik alleen op. Mar as jul di slangsteen kry, dan deel ons gelyk op hoor.".,Dis goed, boeta" -was al wat ik sê. Mar ik kon gerus bolmakisi speul fan blijdskap;
want myn plan was al lang opgemaak om outa Mentor te pols so gou as ons in di feld
was. Ik was al te nuusgisig om alles uit te fra omtrent di slangsteen. Haarklyn wou ik alles
daarfan weet. - 'n Half uur later was ons op rys. Ik had myn fader en moeder gegroet,
en Mama had my op myn gemoed gedruk om tog fersigtig te wees met di geweer. Welgemoed trek ons feld toe: oûta, ek, en di skape en bokke. Ek had gesor' e fir kos. Fiir dik
snye grof brood met stêrt fet daarop, en 'n grote karmenatji met sout en peper bestrooi
om in di feld an di spit te braai. Dan nog 'n sakki amandels en resyntjiis, wat ik op 'n
maniir bij makaar gesukkel het. Ek was net groots om di geweer te dra, en allerhande
gedagte fan hoe ik boeta sou ferras met wild wat hy alleen sou moet opeet, soos hy gespog
het -kruis heen en weer in myn bryn. - Dit was 'n heerlike mor' e. Di lug was helder
blou, onbewolk, en vol geure fan kruiebossiis. Di jonge son skyn vrolik, di berge gé lange
skaduwe, en 'n frisse, koele lug kom fan o'er di toppe fan di Franshoek berge uit 'n Suid
ooste rigting. Fo' eltjiis sing. en fluit tjiip-tjiip, en skré an alle kante, en di cloudruppels
glinster nes diamante in die sonstrale. lder cloudruppel had 'n kroon fan reenboogkleure
tot diadeem. Ek foei opgewek, fol lewenslus. Ek kon di héle wereld indrink soos dit my
foorkom.- Ons wy na di kant fan Wimroershoek uit, en moes di Bergriviir deur op 'n
plek wat in myn kindse jare di naam fan .,Wolwe Drif' had, omdat daar 'n geliifde plek
was fir wolwe om deur di rifiir te kom fan di o' erkant se flakte. Fan ons plaas af kon jy
saans di ongediirte hoor huil in di digte home, an di oefers van di riviir. - In di begin het
outaMentor diip in gedagte agter syn fé an geloop. Dit was sonderling, want anders was
hy gewoon om deur 'n tyd met di goed te praat, A, Bressi, (Blessi, outa spreek di I dikwils ar r uit). A Bressi, jy isse skelm fan mor' e nè? Jy wille akter bly, nè? Jy wille tuin toe
kaan, nè? kaan lekker frete di miliis, nè ?" - .,Hiirsa, ekke kyke fer jou, Hans, hoe kom
jy stote, stote di ander. Wat hette Stompi fir jou ke maak?"- En so kon hy di heel dag
deur gesels. Mar di mor'e was hy dood stil. Nou en dan mompel hy tussen syn tandeen
maak gebare. Ik kon ni verstaan wat hy praat ni, want hy praat syn y' e taal. So loop ek
dan mar stil agter di skape en bokke an, en wag myn kans af om oûta tot gesels uit te lok.
-Teen di middag was ons onder di eerstekranse fan di groot Drakenstynse berge na di
kant fan Wimmershoek. Ons soek 'n skadeweplekki uit onder di krans langs 'n klyn fontynlopi. Di water drup, drup drup. in 'n klyne dammetji fol spiir witte, ronde klippiis. Outa
het dro'e houtjiis by makaar gesoek om fuur te maak. Hy had oek syn rasoen flees om te
braai. Ons sny ider 'n paar spitte, en toen di kole mooi lewendig was, gaan ons sit en
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braai ons karmernatjiis. Ik had 'n paar groot plat klippe nader gebreng, een om op te sit,
en een om fer 'n soort van tafel te gebruik. Toen syn karmenatji klaar was. haal ik di
brood uit, en presenteer fir outa 'n lekker stuk, dik met fet gesmeer. Di ou man neem dit
an met 'n danki, basi. Ek haal myn hoed af, sê myn tafelgebedji op en begin te eet. Ik
had honger, en nog lang het 'n karmenatji fir my ni so lekker gesmaak as di dag. Di hele
pragtige groot Dra' enstynse fallei lê foor ons tot in Franshoek en Pniel. Ik sal di dag nooit
fergeet ni.- Stilswy'end had outa syn middag kos geeet! Hy kon sosmakelik eet, en di
maniir waarop hy syn grote knipmes gebruik om di laatste beentji af te kluif wek gestadig
myn bewondering op. Yndelik was hy klaar. Hy haal 'n bottel uit syn felsak en neem 'n
goeie sluk fan syn ransoen wyn. Toen haal hy 'n stompeerde pypi, pikswart soos steen~
kool. uit syn tabaksak, stop di pyp heel behoedsaam met plat tabak, haal 'n stompi uit di
fuur en begin te 'mpap 'mpap' tot di donker rook~wolke om hom staan. Nou was myn
tyd.- .. Outa," begin ik heel bedees en omsigtig; .,outa, hetoutaal ooit di slangsteen
gesiin ?"- .. Ne, basi, hette ni kesiin ni, hette mar net kehoor."- .. Het outaal imand
gesiin wat 'n slangsteen gesiin het?"- .. Ja, hette kesiin 'n man wat hette kesiin di slang
st.t.teen."- .. En het hy fer outa gesê hoe dit lyk ?"-.,Ja, basi, hette kesê isse baing mooi
steen, so kroot as 'n duif syn yer." - .. En waar hou di slang di steen in, outa.".. K.k.klynbaas: jy siin, ni almaal di slang hette steen ni. Di slang wat hette st.t.teen hy
isse baing mooi slang. Hy blinkenesse goud. Hy hettemooi kolle, kolle, kolle, nesse di
reenboog. Isse baing kwaai slang, hy hy. Hy pikke fer jou, jy kaan gougou dood. Nou,
di slang, hy drast.t.steen oppe syn :foorkop. Nou, hy kaan wy in di donker, di steen hy
k.k.kee fer hom lig. Nou party keer hy haal affe dist.t.steen fan syn koppe. Hy sitte fer
hom neer. Hy wy in di donker. Nou isse jou tyd. Di slang hy wy daar so ferre wek, nou
fatte di steen, nou jy lope, jy lope baing hard- jy bly toor, jy hette kewin, jy hette di
st.t.teen. Di slang hy word kewaar fir jou, hy ja fer jou, hy fang fer jou, hy pikkefir jou,
jy somar doote kaan. Hy weer fatte di steen."- Omstreeks fiir uur begin ons te draai, en
langsaam fan di berghelling af huis toe te wy. Ik had nog niks geskiit ni en begin al naar
op myn maag te foei by di gedagte dat ik gen wild huis toe sou breng ni, en dat boeta al
te erg met my di spot sou drywe.- Ons kom 'n plaat tolbossiis langs, en outa sê an my:
.. Basi moet koet oplet hiirsa; di and·~r morre ekke het bleekbok uite keja daarso." Outa
syn hondji loop snuffel. snuffel kruis en dwars deur di bossiis. Ik loop klaar, geweer o'er~
gehaal. finger op di trekker, .. wir.r.r.rt" hoor ik eensklaps links weg. In 'n kits was myn
o'e daar. Ik siin di bossiis roer, 'n bok loop skuins weg fan my af koes-koes, so hard as
hy kan loop. Ik lê an, trek los, en eer di rookdamp opklaar hoor ik .,mê.è.è."- .. Isse raak,
basi, isse raak. Allamatti : lekker keskiit; koet korrel kehou." Was di uitroep van outa,
en di ou loop harder as ik hom ooit siin loop het na di plek waar di arme bok lê spartel.
.. Foertsek, kiwiit, foertsek, ek isse by, kiwiit," en outa pak di bok net soos ik by kom.In 'n oogwenk was syn mes uit en di arme bokki syn keel afgesny. Ik had jammer fir di
arme diir, syn o'e lyk tog so onskuldig, en kyk sosmekend in myn o'e toen di wrede mes
di slagare afsny. Mar di natuur is wreed, en aldag word duisênde onnosele dire di keel
afgesny om di mens wat slegter is as hulle foedsel te gé. - Outa haal di ingewande uit,
sny 'n gat in di béne by di haksenings, haal 'n riimpi uit syn sak, bind di fiir pote fas en
slaan di bok op skouer. Sokeer ons huis toe.- Toen ons son~onder di werf inkom stap
Boeta na ons toe. Hy hou hom as of hy niks siin ni en sê: .. A Benjamin, goei naand. Hoe
lyk jy so kaal. jog: ik sol fannaand glo moet honger ly, nê. Naand, outa, kyk, het outa 'n
bok gefang? Ik wis ni dat kiwiit no1~ so rat is ni. Kiwiit, kiwiit; hiir, kiwiit, jy is nog 'n
doorn om te hardloop. Ik dog jou ou bene is al te stram om nog bok te fang ; en dis net
'n ordendikke bok oek." .. A.ne,kroot baas," sê outa trots ... A.ne,Mentorre ni bokke ke~
met Masbiker-Afrikaansch.
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fang ni. Kiwiit oeke ni kefang ni. A,ne, k.k.klynbasi hette keskiit. Nette lekker keskiit oeke.
Mentarre nikse ni kesiin ni asse net bossi roer. Pardom, daar falie di skot, daar di bok hy
lê. Nette lekker keskiit, hy, di k.k.klyn baas."- Gen loftuiting kon my meer streel as di
hulde fan outa ni. Ik foei nes ik fan di grond gelig word, en di héle wêreld myne is. Almal
wens my geluk met myn eerste bok. Ik was di held van di aand. In di folks kamertjiis gé
outa 'n opgesmukte ferhaal fan waar di bok gelê het, en hoe hy gehardloop het, en hoe
hy weggeduik het in di bossiis, so dat 'n mens niks fan hom kan siin ni, en hoe lekker di
klynbaas hom tog raak geskiit het. Met ope ore, en mond, en neus luister di jong folk.
outa syn stori an, en ik was net een 'n groot man in hul o'e.- Di ou prys myte danig,
dat ik somar 'n heel boel begin te denk van myn knaphyd as skutter, en daar was seker
op di héle plaas di aand nimand so trots as ik en nimand wat met so 'n parmantige gefoel
na bed gegaan is ni. - Mar nou kom di treurige part van myn stori, kinders. Di dag nadat
ik met outa Mentor in di feld was kom hy ni uit syn kamer ni. Dit was iits ongewoon.
Myn oudste broer gaan kyk wat daar met outa te doen was. Hy kom terug met 'n ont~
stelde gesig. Ik was by myn fader by di fékraal toen myn broer na ons toe kom en an
myn fader sê : .,Pa. ik weet ni wat ik fan Mentor moet denk ni. Di ou is glad deurmakaar.
Syn o'e lyk so ferwild in syn kop, en hy doen niks as te mompel in syn y'e taal. As ik
hom iits fra, dan sê hy al hy moet weg; hy kan ni bly ni; hy moet di slangsteen gaan haal
fir hom en fir syn klyn basi. Dit lyk my as of di arm oû skepsel fan syn ferstand af is."Myn fader spreek geen woord, mar stap zonder ferwyl in di rigting van di jongens~huise.
Ik stap kortagter an, te danig nuwsgirig om te weet wat outa makeer.- .,Goeie morre,
Mentor," sê myn fader toen hy di kamertji binne stap . .,Morre, myn baas;" was di antwoord . .,Hoe gaan dit fan morre? foei jy siik? Het jy pyn er'ns in jou lyf, Mentor?" was
myn fader syn besorgde fraag.- .,Né, oû Seur, né, Mentarre ni sike ni, Mentarre kesont;
Mentor ni pyne ni, nette mar Mentor kanne ni slape ni. Mentor hy lê, hy lê wakker. Di
fetis~man watte Mentarre kesiin het in syn lante hy kom; hy staan daarso foor Mentorre.
Syn o'e hulleblinke nesse di son. Hy staan daarso waar ou Seur staan. Hy sê .,Mentorre,
ekke wagge fir jou. Hoe kom jy ni kaan haal di s.s.slangsteen ni? Ik wagge fir jou. Ikke
wagge fir jou daar ho in swart kloofe in di T.t.tepelberg. Jy moete kom, disse tyd nou.".,Mentorre hy kyke. Di fetis~man is wek. Soos alles pik donker. Nou, ou Seur, Mentarre
kaan wek. Hy kaan haal di s.s.slangsteen fir hom en fir syn klyn basi daarso," Toen kyk
outa my stip an en laat folg . .,Morre, myn basi. Di fetis~man hy wag fir outa daar ho in
di T.t.tepelberg, daar di kant in di donker kloofe. Hy wag. Mentarre kan ni bly ni, hy
moete kaan ; hy moete loop. Di fetis~man hy sal kwaad wor as Mentarre ni komme ni.
Outa hy moete loope loope. Hy kaan haal di s.s.steene. Hy make syn klyn basi baing ryke,
baing kroot man. Hy kom bly by syn klyn basi ;" en outa frommel in een van di hoeke fan
syn kooi en haal syn knapsak uit, en neem syn stok. en strompel deur toe. Syn o' e was
ferwild. Syn gang nes di fan 'n dronkeman, syn hande beef, syn béne waggel. Myn fader
lê syn hand frindelik en sag op Mentor syn skou'er en sê bedaard maar beslis: .,Né, Mentor, nou ni, jy is siik; jy het koue gefat. Jy het koors. Bly nou mar lê, myn arme ou jong.
Di noi sal jou 'n bitji warm wyn met kruie gé om uit te sweet. As jy beter is kan jy di
slangsteen gaan haal en jou klyn basi kan mé gaan." Met saghyd en fermhyd ly hy di ou
mens terug na syn kooi en druk hom met sorg op di matras neer. - Daarna sê hy an myn
oudste broer: .,Kind, bly jy hiir, ek wil met jou moeder gaan spreek om di ou mens iits te
kom gé. Sy het o'eral foor raad."- Myn fader stap toen di kamertji uit, en myn broer en
ek bly by outa. Eers was hy stil. mar later begin hy weer te mompel in syn taal en anstalte
te maak om op te staan. Boeta moes di arme outa gedurig paai, en mooi praat om hom in
bed te hou. - In di begin was ek bang fir outa, omdat hy so wild daar uit siin, mar later
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kom ik nader en staan by di kooi. Di ou mens fat myn hand met syn linker en paai dit so
met syn regter hand . .,Myn basi," sê hy, .. myn basi, outa hette jou baing liif. Outa hette
jou opkepas toen jy so klyn pikanini was. Outa hette jou rond kedra. Nou outa hy kaan
hale di slang st.t.teen, hy make jou ryke man; hy bly by syn basi totte hy dood kaan; syn
basi bekrawe fir outa Mentarre !" Ik bars in trane uit: .. Outa moet ni dood gaan ni," was
al wat ik kon uitbreng.- .,Né, outa nokke ni dood kaan, outa kaan haal di st.t.teen, outa
maak jou ryk man," en so yl outa Mentor foort. - Di nag na dat myn moeder outa fer~
sorg het en sweetmiddels ingege hE:t, laat myn fader een fan di folk by outa waak. Wat
gebeur is weet nimand. W aarskynlik het di waker and slaap gefal. Di ander dag was outa
weg. Dit het di nag gereen en hul kon syn spoor ni kry ni. Myn fader het laat soek da'e
agter een, puur ferniit. Hy self en al myn broers was in di weer, mar net fernimmendal;
outais nooit weer uit gekom ni.- Agtiin maande later kry 'n skaapwagter, in di donker
kloof in di Tepelberg tussen grote rotse en digte struike 'n geraamte. Di flees was ferteer,
of opgeëet deur wilde dire. In di regterhand klem di geraamte 'n steen zo groot as 'n
duiwe-yer. Di steen was fol klyne g.aatjiis . .,Kinders, hiir is hy," en oupa haal uit syn sak
'n silwer dosi, maak dit fersigtig oop en wys ons 'n rondagtige steen fol klyne gaatjiis. .. En nou, kinders is dit tyd om te gaan slaap. Sê nou mooi nag almal fir oupa-en bid di
Heer om ons algar te bewaar." - Ons sê almal nag, en gé oupa 'n soen met 'n danki,
oupa. fir di mooi stori,' en gaan toen bed toe. Ik was di laaste om di deur uit te gaan, en
toen ik om kyk sit oupa met gespanne anclag in di flikkerende fuur te kyk, diip in gepyns.
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De Kaffers zijn Bantoenegers. Velen echter hebben hun eigen taal verleerd
en spreken gebroken Afrikaansch. Zelfs hun stamnamen en de namen der
hoofden zijn bijna alle echt~Hollandsch. Toch straalt er in hun klanken, woord~
gebruik en zinbouw natuurlijk nog veel Bantoe~kleur door. Het Afrikaansch
der Kaffers zegt P.J. du Toit, verschilt onderling niet alleen al naar gelang zij
tot verschillende stammen behooren, maar ook, en veel meer naar het aantal
jaren dat zij in dagelijksch verkeer met Afrikaansch~sprekende kleurlingen of
blanken hebben doorgebracht. Hier ligt dus weer een uitgebreid studieveld
open. Wij moeten ons evenwel tot eenige algemeen voorkomende feiten he~
perken. Want tot nog toe ontbreekt het ten eenenmale aan materiaal.
Zoo gebruiken de Kaffers de voornaamwoorden hij, hom, sen, sij, se (zijn),
zoowel voor het vrouwelijk als het mannelijk. Verder zijn het vooral de Kaffers
die een soort locatieve congruentie uit hun Bantoegedachten in het Afri~
kaansch hebben overgebracht: die riem lê in die kis in, die padda spring uit
die water uit, oor di berg oor, ek het allank al gezien, hij praat achter in zijn
keel in, die kat sit onder die tafel in, die emmer lê onder in die put in. Men
moet echter toegeven dat Nederlandsche uitdrukkingen als: van de trap af,
naar het dorp toe, e. a. hiertoe zeker ook kunnen meegewerkt hebben. In de
Bantoetalen wordt een beperkende relatiefzin met een nieuw eigen onderwerp
vaak beschouwd als een louter attribuut bij het hoofdwoord. De Afrikaansch~
sprekende Kaffers volgen, zoover dat in hun nieuwe taal gaat, nog altijd die
Bantoegedachte.
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oude denkgewoonte: die hees, baas het gegé fer mij, is dood : het rund dat
"baas" mij gegeven heeft is dood; die twak, ou noi het gegé fer mij, is op:
de tabak, die "ou-noi" mij gegeven heeft, is op; die koei, baas-goet roep
Swartjie, is weg : de koe die baas en de zijnen Swartjie noemen, is zoek.
DuToit zegt dan ook, dat in het Kaffer-Afrikaansch het betrekkelijk voornaamwoord alleen dàn uitvalt, wanneer het niet het onderwerp van den beperkenden bijzin is. Zoo zeggen zij b.v. die baas, wat altijd kom hier, is siek;
die jong, wat blij bij die dorp, kom hier werk zoek: de jongen die op het dorp
woont, komt hier werk zoeken. Aan Engelsehen invloed valt hier niet te
denken, daar juist de Kaffers zoo goed als nooit iets van het Engelsch afweten.
Maar verreweg het voornaamste kenmerk van het Kaffer-Afrikaansch is de
absolute ongeschiktheid : zich aan de N ederlandsche woordschikking te gewennen. Zij wijken daarvan bijna altijd in de volgende punten af. Dat hierin
her en der de voor neger-hersenen onuitroeibare Bantoe-denkmanier doorschemert, zal ieder deskundige voor vele gevallen aanstonds opmerken:
1°. Het onderwerp staat altijd vóór het werkwoord, van inversie is dus nooit
sprake, zelfs niet in vragende zinnen: die watellemoen ons sal eet, maar die
kweper ons sal gooi weg; fer wat jij loop weg? hoekom baas make so leelijk :
waarom handelt "baas" zoo onbillijk? oor wat jij rook dag ga: waarom rook-je
dag ga (een wilde plant)? 2°. Nooit wordt een bepaling tusschen hulp- en hoofdwerkwoord ingeklampt: Die man sal kom mörre; Die baas het gesê gister, ons
moet maak fuur bij die kraal, ons kan brand die kalk : De baas heeft gisteren
gezegd, dat we bij de kraal een vuur moeten aanleggen om kalk te branden.
3°. Tijdsadverbia komen tusschen onderwerp en werkwoordelijk gezegde in.
Die koei aldag gé bietjie melk : de koe geeft dagelijks maar weinig melk. Die
noi heeldag maak ruzie, de noi maakt den heelen dag ruzie. 4°. De Nederlandsche scheidbare (transitieve) werkwoorden hebben hun bijwoord altijd
achter zich (en daarna het voorwerp): die hoener sal eet op die kos; ek het
getrek an die broek; jij het gefal af. 5°. Hoofdzinnen en bijzinnen worden dus
door de volgorde der woorden niet onderscheiden. As ek het die geld, ek
koop die broek fandag : als ik het geld had, zou ik vandaag de broek nog koopen. As ek rij di pêrd, die mijd almelewe lag uit fer mij :als ik te paard rij,
lachen me de meiden geregeld uit. 6°. Onderschikking valt zwaar, nevenschikking heeft de voorkeur, b.v. Wat baas betaal, ek skeer honderd skaap:
wat zal de baas betalen, als ik honderd schapen scheer? P. J. duToit, aan wien
ik deze voorbeelden ontleen, staat er voor in, dat ze "uit de taal der bare Kaffers''
genomen zijn. Nu, dat kunnen wij ze aanzien! Van het 17de eeuwsche ZuidHollandsch naar dit taaltje, wat een ontzaglijke sprong ! Ten slotte zijn zeker
vele nieuwere klankverschijnselen in het Afrikaansch aan de Kaffersche articulatie-gewoonten te wijten: zoo stem, onbekend, ken totstim, onbekind, kin e.a.
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Rycklof van Goens nam reeds doeltreffende maatregelen om de taal meer bij
de Nederlandsche te doen aansluiten. En de gebeurtenissen op 't einde der
19de eeuw hebben daartoe niet weinig bijgedragen. Toch kan de aansluiting,
om den geographischen afstand en de politieke scheiding nooit meer zoo innig
worden, als dit bij de autochtone dialecten het geval is. En hier herhaalt zich
sedert den Boerenoorlog de groote moeilijkheid, die Belgisch Vlaanderen na
den Belgischen opstand heeft ondervonden. Zullen niet, nu de Boerenrepu~
blieken onder Engelsch bestuur zijn gekomen, vele van de oude inwoners van
Transvaal en Oranje~Vrijstaat, denzelfden weg van verengelsehing inslaan,
die vele der in de Kaap achtE~rgebleven kolonisten hen zijn voorgegaan?
of zullen zij het voorbeeld dier andere Kapenaars volgen, die trouw aan
taal en afstamming, hun Kaap-Hollandsch in eere hielden? Dit zal voor
een groot gedeelte van de Zuid-Afrikaansche kultuurstroomingen afhangen.
Immers hoorden wij niet dat er onder de Boeren ook verschil van meening
bestaat over de vraag, of zij zich in hun geschreven taal zoo nauw mogelijk
bij de Zuid~Afrikaansche uitspraak of wel bij de algemeene Nederlandsche
beschaafdentaal zouden aansluiten? V oorloopig schijnt het dat de meer officieele stukken, boeken en literatuur het Algemeen-Nederlandsch als model,
maar verschillende kranten, feuilletonisten en locale dichters, zich juist als in
Limburg en Friesland het volksdialect ten voorbeeld kiezen. Zoolang de toestand zoo blijft, is daar natuurlijk geen gevaar in. Wanneer echter de geschriften van de laatste soort, die der eerste verre zouden gaan overvleugelen, dan
zou er een eigen, een afzonderlijke Afrikaansch-Hollandsche taal ontstaan, die
hoewel uit de onze voortgekomen, toch hiermee niet meer één levende groep
zou uitmaken. Trouwens, wanneer het zoover komt, zal deze natuurlijk be~
trekkeiijk arme Afrikaansche taal, evenmin als het voorloopige algemeene
Vlaamsch in België, den strijd ;tegen de concurreerende wereldtaal kunnen
volhouden, en waarschijnlijk spoorloos tenondergaan. V oorloopig is het even~
wel nog zoo ver niet. En misschien is juist als in België de eerst-ontwaakte
kracht natuurlijkerwijze het nader aan het hart liggende specifiek-Afrikaansch
ten goede gekomen, om als eenmaal aller zinnen daarop belust zijn, tot het
inzicht te komen, dat deze particularistische en al te veel geschakeerde taal
nooit den strijd met het Engelsch zal kunnen aanbinden, en allen zich door
den dwang der sociologische wetten genoopt, aan het Algemeen-Beschaafd
Nederlandsch zullen vastklampen. Het Afrikaansch houdt dan ook den band
met de N ederlandsche moedertaal duchtig vast. En het meerendeel der Boeren
verlangt voorloopig niets anders. Welnu zoolang dit aanhoudt, zijn wij Nederlanders verplicht, hen hierin te steunen uit vaderlandsliefde, die niet kleeft aan
een plekje grond, maar vooral uitgaat naar de mannen en vrouwen van NederHet Boeken-Afrikaansch.
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landschen bloede. Door N ederlandsche boeken te sturen naar Afrika, door
het stucleeren van Afrikaanders aan onze hoogescholen te bevorderen, door
Nederlandsche handels~ en verkeersondernemingen in Zuid~Afrika op te rich~
ten, door ondernemende jongelui daarheen te zenden, en nog op vele andere
wijzen kunnen wij hen daarbij behulpzaam zijn. Oók ten slotte door onze
moeilijke spelling te hervormen, die het niet alleen Afrikaansche kinderen zoo
lastig maakt, onze taal behoorlijk te schrijven, maar ook de oude Afrikaanders
hindert, die reeds officieel de Vereenvoudigde Spelling hebben aangenomen,
en de Hollandsche boeken in de oude spelling haten. Natuurlijk zou dit alleen
geen reden kunnen zijn, als de spelling ten onzent voortreffelijk was, maar
daarover zullen wij later handelen, en dan zien hoe treurig het daarmee gesteld
is. In ieder geval blijkt hieruit genoeg, dat de uitspraak der Staatscommissie in
zake de schrijfwijze van deN ederlandsche taal: "Zuid~Afrika lag geheel buiten
de bemoeiing der Nederlandsche Regeering" van weinig doorzicht blijk gaf.
Wij citeeren ten slotte uit het Kaapsche blad "Ons Land'', volgend betoog
waaruit blijkt "over welk uitgestrekt gebied onze taal in Afrika wordt gespro~
ken" en hoe er tevens voor hare rechten krachtdadig wordt gestreden in
een Nederlandsch, waar ook de fijnproevers onder ons gaarne van smullen:
"De Nederlandse taal is tot haar recht gekomen, in het oog der wet altans,
in de Unie van Zuid~Afrika. Naast het Engels is zij de officiële taal. In Kongo
is zij naast het Frans officiële taal. Tussen de Unie en Kongoland ligt Rhodesië
en daar heeft onze moedertaal, de taal van een aanzienlik aantal burgers, geen
status. Het feit blijft echter, dat onze taal in Rhodesië door velen gesproken
wordt. Het wordt als een van de landstalen gesproken vanaf Kaapstad tot
aan de Soedan! De tegenstanders van het Nederlands in Zuid~Afrika dienen
rekening te houden met dit feit."
"Frans wordt naast het Nederlands gesproken benoorden Rhodesië, maar
tussen Kaapstad en Kongo komt het Frans maar heel zelden voor. Engels
wordt gesproken naast Nederlands van Kaapstad tot over de Kongo~grens,
maarhoogerop hoort men het zelden. Het gebied van het Nederlands is dus
grooter dan de twee andere genoemde talen. Benoorden en bezuiden Rhodesië
is Nederlands een van de twee ambtelijke landstalen, en dit zal het ook, dit
moet het ook worden in het tussenliggend gebied; het kan niet anders.''
"Men vergete niet, dat er vele vandeN ederlandse stam in Rhodesië wonen, dat
zij met de Nederlandssprekenden ten noorden zoowel als ten zuiden van Char~
terland één gevoelen, wat taal en taalrechten betreft. Zij strijden daar, evenals
wij jarenlang hebben moeten strijden. Onder de bizondere regeringsvormaldaar
is hun strijd zeer moeilik. De "Chartered Company" heerst daar, enhetisdui~
delik, dat deze 't Nederlands haat, 't niet dulden wil en gaarne zou willen ver~
hinderen dat meer Nederlandssprekenden zich in Rhodesië vestigden, en dat
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niettegenstaande de Nederlandssprekende voortrekkers naast de Engelse hun
bloed veil hadden voor het nieuwe land-waarvan de namenop 't gedenkteeken
in Bulawayo, een monument waarop zelfs, uit eerbied voor de helden en ver~
moorden, de tweetaligheid volkomen gehuldigd wordt, onmiskenbaar getuigen .
.. Wie niet willens blind is, ziet dat de tegenwoordige landsregering tegen de
Nederlandssprekende Afrikam!r is, tegen zijn taal, tegen zijn inwijking, en
schijnbaar tegen zijn uitoefening van het burgerrecht, het stemrecht, in zijn
aangenomen land. Het is plicht als stam~, volks~ en taalgenoten, om onze
broeders in Charterland zedelik en ook stoffelik te helpen."
"De Nederlandssprekende Afrikaners wonen verspreid over dat grote land.
In Melsetter, dicht bij de Portugese grens, woont een hele kolonie van hen,
doch wellicht - wat velen vermoedelik niet weten -woont het grootste getal
benoorden de Zambesie. Te Lusakas alleen wonen een vijftigtal families.
"Onze mensen in Rhodesië eisen in zake het onderwijs gelijke rechten voor hun
moedertaal naast het Engels. Hun stamgenoten in de Unie moeten hun helpen .
.. Een ander punt van groot belang is de kieswet, welke onlangs de goed~
keuring van de Hoge Kommissaris ontving en tans de landwet is geworden.
Daarin wordt bepaald, dat een burger van het land, die anderszins bevoegd
is het stemrecht te bezitten, nie:t op de kiezerslijst geplaatst wordt, tenzij hij
in staat is vijftig woorden in het Engels neer te schrijven, als die hem voor~
gelezen worden. Dat is hoogst onbillik en daartegen komen de Nederlands~
sprekende Afrikaners allen op. De wet moet veranderd, de belediging terug~
getrokken worden. En indien de registratiebeambte naar het woordenboek
zou gaan en daaruit een vijftig~ tal van de minstbekende en moeilikst te spellen
verbasterde Engelse woorden koos, wie zou er zijn, die al de vijftig zonder
een enkele fout kan schrijven? Met deze wetsbepaling kan men dus net zo
weinig Afrikaners op de kiezerslijst plaatsen als men wil. Wij vernemen, dat
onze stamgenoten in Rhodesië, zich zo gekrenkt gevoelen onder deze despo~
tiese bepaling, dat degenen die naast het Nederlands ook het Engels kennen,
als protest tegen het schreiende onrecht tegen hun eentalige broeders, eraan
denken om in 't geheel te weige:ren zich te laten registreren, en dus uitlanders
te blijven in hun aangenomen land. In dit protest zullen ze door alle Neder~
landssprekende worden gesteund. "De strijd tegen het onderdrukken van onze
moedertaal en onze stamgenoten, waar ook al in Afrika, van hier tot in de
Soedan, moet voortgezet worden totdat wij overal gelijke rechten hebben.
Recht is aan onze kant. Dure de strijd nog één jaar, of tien jaren langer, de
overwinning is gewis. Laat ons dus schouder aan schouder staan. Het gruwelik
onrecht moet hersteld worden, de gelijkwaardigheid van onze taal en ons
volk met de Engelse taal en het Engelse volk moet erkend en in de praktijk
gehandhaafd worden overal waar de Afrikaner in dit land woont."
Toekomst van het Afrikaansch.
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oewel de Deensche Antillen, St. Thomas, St. Jan en St. Croix, als
men een kortstondige vestiging op het laatste eiland uitzondert,
nooit aan Nederland hebben behoord, heeft onze taal toch, juist als
de Fransche op Trinidad, er eeuwenlang een overwegenden invloed
uitgeoefend, wijl ze hoewel onder Engelsch en Deensch bestuur, in hoofd*
zaak door Nederlanders zijn gekoloniseerd. De bijzonderheden hierover, in*
zoover bekend, kan de belangstellende nalezen bij D. C. Hesseling: Het Neger*
hoilands der Deense Antillen, Leiden 1905, voor dit hoofdstuk zoo goed als mijn
eenige bron. Deze Nederlanders moeten vooral Zeeuwen en West*Vlamingen
geweest zijn. Dit weten wij ten eerste uit historische gegevens, maar ten
tweede blijkt het nog duidelijk uit de taal: Wij treffen hier toch een heele
reeks Zeeuwsche woorden als kachel voor veulen, kot voor hoenderhok,
hoffie voor tuintje, schuif voor lade, Dissendag voor Dinsdag, wachten voor
veehoeden, joe voor jij, ons voor wij enz. Juist als in het Zeeuwsch is tijden:
tiden ; blij : bli ; wijn : wien ; wijs : wies ; arm : erm ; schotel : skuttel, skittel ;
zacht : socht; bloem : blom; sleutel : sleuter. De ui was aanvankelijk uu ge*
lijk in 't Zeeuwsch, maar deze werd in den mond der negers tot ie, zoo buik :
biek; duif: diefje; schuim : skiem. De enkele woorden die in 't Zeeuwsch geen
uu maar ui vertoonen, hebben die ook in 't Negerhollandsch, b.v. ruilen, fluit,
lui. Maar voor huis, kruis en luis komen juist als hier en daar in 't Zeeuwsch
nog, hoes, kroes en loes voor. Met het West*Vlaamsch deelt het Neger*
hollandsch de voornaamwoorden gijnder, sijnder in den vorm jender ensender,
de overgang van eu tot e, b.v. in heuvel: hevel; heup: heep; beurt: beert,
enz., verder de uitspraak der sch* als sk* in schande: skande; gevangenschap:
gevangenskap; schotel: skuttel enz., en eindelijk den overgang van *cht* in
*st* b.v. achter : aster; dichtebij : diestebie, en andere.
Die oude Nederlandsche kolonisten brachten op die eilanden nu verder als
plantagearbeiders een groote menigte Afrikaansche negerslaven mee. Deze
kwamen uit het Bantoe* en. het Soedangebied, en in hun mond werd nu
het Zeeuwsch ten eenen male gecreoliseerd. De blanken namen later van
lieverlede dat Creoolsch over, hoewel het bij hen toch weer vaak een beetje
meer naar den kant van de Nederlandsche boekentaal werd verschoven. Dit
is dan ook de belangrijkste zijde aan de studie van dit thans reeds bijna geheel
uitgestorven slavenidioom, dat als taalgroep wel nooit eenigen invloed op het
algemeen Nederlandsch heeft uitgeoefend. Wij kennen deze taal vooral uit de
geschriften der Herrnhutter*zendelingen, die onder deze slavenhet Christendom
hebben gepredikt, en uit eenige boekjes van Deensche predikanten, die er de
Luthersche Deensche kerk bedienden, maar zich blijkens hun geschriften ook
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het lot der negers hebben aanoetrokken. De eerste gebruiken de Nederland~
sche, de laatste de Deensche spelling, zoodat wij hun u als oe (behalve in
vreemde namen}, y als u; ae, ue, ye als aa, oe en uu; vals f; qv als kw moeten
uitspreken. In navolging van Hesseling en P.J.duToit zal ik nu vooral trach~
ten te wijzen op de punten van overeenkomst in hetNegerhollandsch met het
Afrikaansch. Daaruit zal ten 1ste opnieuw blijken, dat alle twee zijn voort~
gekomen uit onze volks~ en ze:emanstaal der 17de eeuw, maar aan beide toch
niet juist hetzelfde Nederlandsche dialect ten grondslag ligt, ten 2de dat het
Afrikaansch op den weg der Creoliseering nog niet zoover is voortgeschreden
als het Negerhollandsch, en dus ook veel dichter bij het Beschaafd~Neder~
landsch staat, ten 3de dat een rechtstreeksche invloed van 't Afrikaansch op
't Negerhollandsch door importatie van slaven niet onwaarschijnlijk is.
Ten eerste komen Afrikaansch en Negerhollandsch overeen in eenige echt~
Creoolsche klankovergangen, als de vereenvoudiging van moeilijke of gecom~
bineerde medeklinkers: tand: tan, opbranden: bran op, brandmier: branmi,
vast: vass, jaloers: jaloes, gesp: gessep, wortel: wolter, groei: goeri, volk:
folluk, morgen: morruk, biljart: billiar, al te veel: attofel, absens: assens, enz.
De ~g verandert in j of valt uit na een e, dus weg: wej, wei, wee; leggen, leg:
lee; zeggen, zeg : zee; tegen : te:e; de eh wordt kin lichaam : likam, verlooche~
nen: looken, huichelaar: hyklar, ach: ak; vechten wordt vekkete, ambacht:
ambakt. Sch~ verandert in sk~. Ik noem dezen overgang ook hierbij omdat het
niet zeker is of hij aan de blanken of aan de negers moet geweten worden.
Verder gaan ook hier de woorden graag op open lettergrepen uit, zoo maar :
ma, voor : fo, allegaar : alga, waar : wa, mager: mage, boven: bobo, op: hoppo,
oog : hogo, krab : krabbo, feest : feesa, rat : rotto, donker : doenkoe, hoender:
hoendoe, groot : grooto, voet : voeti, doek : doeko of doeki (misschien dat
hierbij de vormen op ~i der N ederlandsche deminutieven van invloed geweest
zijn}, sal: sa, hab: ha, plek: ple. 2°. Voor den woordenschat ontleen ik aan P.J.
duToiteen vergelijkend woordenlijstje, men lette op de vaak Deensche spelling.
N egerhollandsch.

Accordeer, overeenstemmen.
Appelleer, een beroep doen op.
Aschies, asisje, asch
Assemtrek, ademtocht.
Baas, naam door de negers aan de
Herrnhutter-zendelingen gegeven.
Bateta, knolgewas (lpomoea batatas).

Afrikaansch.

Akkordeer, to agree (Patriot Woordenboek).
Appelleer, to appeal (Pat. W.).
As, assies, ash (Pat. W.).
Asem, adem; asemhaal, to breathe (Pat. W.), maar
ademtrek, ademtocht.
Baas. naam waarmede de kleurlingen ierleren blan~
ken man aanspreken.
Petats, sweet potatoes (Pat.W.).

Klankvereenvoudigingen.
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Negerhollandsch.

Bespringel, besprenkelen.
Blameer, kwaad spreken.
Boetje, broer.
Bottle, flesch.
Branmier, (brand)mier.
Collecte, inzameling.
Confus, verward.
Consciensje, geweten.
Curagie, moed.
Dagbreek, dageraad.
Dam, vijver, ook waterpan.
Dip, indoopen
Disput, redetwist.
Donkerwerk, nachtwerk.
Donner, donderen.

Echtebreekerie, echtbreuk.
Edukasje, opvoeding.
Excuseer, verontschuldigen.
Fatsoen, vorm.
Fraai, mooi, goed.
Gaer, vergaderen.

Gaschie, gasje, soldij.
Hangman, beul.
Hoener, bunder, hundu, kip.
Hoenderhaan,hunderhaan,haan.
Hutje, dameshoed.
Jacob Evert, naam van een visch.
Jammer, medelijden, medelijden
hebben.
Keiler, kelder. ook kelder.
Klein-vrou, dochter des huizes die
huwbaar is.
Klump (na), hoop (op een).

240

Negerhollandsch-Afrikaansche

Afrikaansch.

Besprinkel, to sprinkle.
Blameer, to blame, slander (Pat. W.).
Boetie, brather (Pat. W.).
Bottel, bottie (Pat. W.).
Vgl. voor den vorm brannekel, brandnetel. en branneukel.
Kollekte, colleetien (Pat. W.).
Konfuus, konfoes, confused, konfusie, confusion
(Pat. W.).
Konsensie, conscience.
Koerasie, courage.
Dagbreek, daybreak.
Dam, Engelsch pond. dike, ook pan, b.v. waterpan,
soutpan.
Dip, (b.v. skape dip). to dip.
Dispuut, dispute.
Donkerwerk, in: donkerwerk is konkelwerk.
Donder, thunder and tothunder (Pat. W.). donderweer, donnerweer; donderpadde, donnerpadde; vgl.
het bekende raadsel : Klijn Katjie donnerbos, alwaar
sij trap daar bars die grond. Antwoord: een ploeg.
Egbreuk, egbreek, adultery.
Edukasie, education.
Ekskuseer, to excuse (Pat. W.).
Fatsoen, form, cut (Pat. W.).
Fraai, lief, schoon, heerlijk. verrukkelijk. enz.
Gaar, opsparen. b.v. gaar fer oudag.
Gaarder, collector (Pat. W.). Vgl. ook opgaar: watter pluiens (Nederlandsch rommel, plunje) gaar jij
hier op? De kleurlingen spreken ook wel eens van
fergaar voor vergadering.
Gasie, gages. Ook in Vlaanderen is gage (Fransch
gages) nog het gewone woord voor traktement.
Hangman. Laksman is de algemeene benaming.
Hoenner, hoender.
Hoennerhaan, hoenderhaan, ook hoenderhen.
Hoetjie, dameshoed.
Jakopiewer, sort fish (Pat. W.). Vgl. jakopewer
oë of jakopiewer oë, protuberant eyes (Pat. W.).
Jammer, pity, misery, ook sympathetic, condolent
(Pat. W.).
Keller. kelder, vault, cellar (Pat. W.).
Klijnnoi, klijnnonnie, klijnbaas, klijnbasie.
Klomp, lump, gang. herd (Pat. W.).

N egerhollandsch.

Kom. worden.
Kost. leeftocht, voedsel.
Krop. oogst.
Lamuntje. citroen.
Liplap. jong (van kokosnoten).
Los. losmaken, opheffen.
Maski. maskee. hoewel 't doet er
niet toe!
Menteneer. onderhouden.
Meur. kwellen.
Murmel. mompelen.
Murmureer. murmureeren,
Muskit. mug.
Naaring. neering. voedsel.
N egosieer. handeldrijven.
Oort. kwartstuiver.
Pad. weg, pad krig. gelegenheid
krijgen.
Partie. sommigen.
Partierees (keer), somtijds.
Permisje. vergunning.
Plek (na). plaats (in).
Present. geschenk.
Raak. komen, bereiken, in de uit~
drukking tid of dag raak, de tijd
(dag) komt, ka raak, is bereikt.
Risiko. gevaar ; risiko loop, kans
loopen.
Rup. roepen en noemen.
Set. zitten, gaan zitten, plaatsen.
Skoen. hoefijzer.
Smoor. braden.
Solier. bovenzaal.

16

Afrikaansch.

Vgl. het eigenaardige gebruik van kom in uitdruk~
kingen als : toen dit dag kom word ... , toen ek fer
mij kom krij .... as hij kom kwaad word ... , enz.
Kos. kost, spijs, b.v. die kos opskep. opdisschen. Vgl.
padkos.
Krop. erop (Pat. W.).
Lemoen. limoen. lamoen. orange (Pat. W.). Vgl.
suurlamoen, Iernon (Pat. W.).
Lieplapper. vagabond, vagrant (Pat. W.).
Los. to loose, fire, ransom, redeem (Pat. W.).
Maskie. hoewel, ofschoon, desniettegenstaande, des~
niettemin, toch.
Menteneer. support, provide for (vooral bij de oude
menschen).
Moefeer. tergen, kwellen.
Murmel. to murmur.
Murmureer. to murmur.
Muskiet. meskiet. zekere muggensoort.
Nering. trade, custom (Pat. W.).
Vgl. Negosie~waar. koopwaren, negosie~goet.
negosie~winkel en negosie~rij.
Oortjie. farthing (! d.).
Pad. in het algemeen voor weg gebruikt. Vgl. fat
die pad, daar's die pad, hardepad, hou pad langers!
Partij. some, party, faction, (Pat. W.).
Partijkeer. partijker. sametimes (Pat. W.).
Permissie. toelating, vergunning.
Plek. pleks. in stead of (Pat. W.).
Present. geschenk, b.v. iemand iets present gé.
Vgl. als dit dag raak. moet ons inspan; als dit mid~
dag raak. dan moet ons die pêrde laat blaas; als dit
so teen die aant sen kant raak. dan trek die fospêrd
eers douw, enz.
Vgl. dis 'n risieko om dit te doen; ek wil nie die
:risieko staan nie; jij loop die risieko om alles te fer~
iloor.
Roep. roepen, en ook (alleen bij de kleurlingen)
noemen.
Set. to set, place (Pat. W).
Skoen. pêrdeskoen. hoefijster. pêrdeijster. hoef~
ijzer.
Smoor. stew, smother, stifle (Pat. W.); smoortlijs (ge~
stoofd vleesch); die fuur smoor (het vuur gloort zon~
der vlam); smoorkas en smoortjies (Engelsch stew).
Soller. Solder. upstairs (Pat. W.).
Woordenschat.

241

Negerhollandsch.

Soopie, rum.
Spanspek, meloen.
Stoffleis, gestoofd vleesch.
Sutje, heimelijk.
Tate, tatta, vader.
Tete (giev), zoogen.
Tjook, verstikken (Engelsch to
choke).
Traval, moeite.
Trop, troep.
Verloor, verliezen.
Vroevroe, ochtend.
Wachman, wachter, herder. Vgl.
Zeeuwsch en Vlaamsch wachten
voor hoeden (b. v. in den plaats~
naam Koewacht en in het Vlaam~
sche woord koewachter, veehoe~
der).
Wonder, benieuwd zijn (Engelsch
to wonder = to he in a state of ex~
pectation).

Afrikaansch.

Sopie, glassof brandy or liquor (Pat. W.).
Spaanspek of spanspek, sweet melon (Pat. W.).
Stoofflijs, stewed meat.
Sutjies, soetjies, slowly, secretly (Pat. W.).
Ta, tate, tata, tatta, papa (used by coloured people)
(Pat. W.).
Tet, breast (vulgar) (Pat. W.).
T et gé, to give suck. suckle.
I
. Tjokfol, Engelsch choke~full.
1

0

Trawaal, trawallo, hard lines (Pat. W.).
Trop, lot, troop, herd (Pat. W.).
Ferloor, to lose (Pat. W.).
Froefroe, froegfroeg, very earlyin the morning.
Wagter, skaapwagter, Engelsch shepherd, vgl.
koeiwagter, foolstruiswagter, enz.

D
Wonder, to wonder (Pat. W.).

Zeer vele dezer woorden komen ook in dezelfde of dergelijke beteekenissen
in het Hollandsch~Zeeuwsch der 17de eeuw voor; waar 't Negerhollandsch
en Afrikaansch beide in dezelfde richting afwijken, mogen wij gerust aanne~
men, dat deze bijzonderheden door slaven van Zuid~Afrika naar de Antillen
zijn overgebracht. 3°. Juist als andere Creoolsche talen wart het Negerhol~
landsch de verschillende rededeel en dooreen. Zelfstandige naamwoorden fun~
geeren als werkwoorden: een Lazarus siek ha knie voor hem. Rahel traan over
si kinders. Twee sal mola (molen=malen} mit malkander. Joe kanskoon mi
{reinigen); als bijvoeg. naamwoorden: Skaem hem bin: hij schaamt zich. Mie
binskaem for beedel. Een vlikvlooj tong; die blink kleeren,mi ben een be~
derf kind, enz. Ook bijwoorden worden als werkwoord gebruikt: Niet een volk
steek op eenkeersen tue (toe) diemit een vat. Mie mut hoppo nunu: ik moet
dadelijk opstaan, enz. Werkwoorden treden op als substantieven: Mie wil hab
een nyw kleet (kan een broek, rok of karnisooi zijn}, kleed is hier dus kieeden
of kleeding. 4°. Evenals het Afrikaansch heeft in het Negerhollandsch het be~
palend lidwoord slechts één enkelen onverbuigbaren vorm. Het kent geen
geslacht. 5°. De Genetief wordt in het Negerhollandsch en Afrikaansch steeds
door fan, of sie (zijn) omschreven: Die Heer sie Engel, die vrow sie hus. 6°. Het
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Afrikaansch en het Hoog~Negerhollandsch der blanken komen verder overeen
in de meervoudsvormen op ~e(n) en ~s, met meer voorliefde voor den laatste,
en beide vertoon en dientengevolge ook den dubbelen meervoudsvorm op ~ens:
vrouwens, enz. Ook hier vermijdt men graag de klankwisseling in het meer~
voud. Skip : skippe, hol : hollen, God : Godten. Overigens wordt in het Laag~
Negerhollandsch der slaven het meervoud gewoonlijk zelfs niet uitgedrukt, of
juist als in het Hottentot~Afrikaansch door toevoeging van het meervoudig
persoonlijk voornw. van den 3den persoon: sender of bij personen: hellie.
Die radies sender: de radijzen, mie twee kint sender, mie meester sie skuen
sender. 7°. Worden in het Afrikaansch de attributieve bijvoeglijke naamwoor~
den zonder eenige regelmaat, nu eens mèt, dan eens zonder <)~uitgang ge~
bruikt; in het Negerhollandsch heeft het adjectief een onveranderlijken vorm.
In het Laag~Negerhollandsch der kleurlingen wordt dit zelfs op de zelfstandig
gebruikte adjectieven uitgestrekt: die heilig geest, wild honing, een lam: een
lamme, een blind : een blinde, mie naest : mijn naaste. 8°. De persoonlijke
voornaamwoorden zijn: mi, joe, (h)em, ons of wellie, jender of jellie, sender
of sellie. 9°. Het betrekkelijk vrnw. die heeft in beide talen als Genetief "wie
syn, wie sie'', b.v. Johannes wie sie kop hem ha ka lastaen kap af. Afrikaansch:
die man wie sijn frou siek is. 10°. Als vragend voornw. komt naast wat ook
wagoed voor, wel het beste bewijs dat het Afrikaanschook rechtstreeks
op het Negerhollandsch moet ingewerkt hebben. 11°. Noch het omgangs~
Afrikaansch noch het Negerhollandsch kennen een echt wederkeerig vrnw.
12°. V erschiliende onbepaalde voornaamwoorden komen in beide talen over~
een; b.v. partie, partij: sommi~re: een: iemand; niet een, nie een: niemand.
13°. Met uitzondering van "zijn" dat twee vormen heeft: ben en wees, hebben
alle werkwoorden slechts één onveranderlijken vorm. Van sterke vervoeging
is geen spoor meer aanwezig. Gelijk men zich herinnert, is het Afrikaansch
hierin nog niet zoo ver gevorde~rd. 14o. Een passief bestaat niet in het Laag~
Negerhollandsch. Een zin uit de hoogere taal als: Die kinders van die koning~
rik sal word uitgegooyt na die buttenste dusternis, luidt dus bij de negers: Die
kinders van die rik, sellie sal gooy sender na die byttenste dysternis. "Sender"
slaat hier op kinderen, en "sellie" beteekent hier "men", onbepaald meerv.
subject. Op dezelfde wijze is zoowel in de Soedantalen als het Baree in Midden~
Celebes en in het Italokeltisch, het echte Passivum ontstaan: door een on~
bepaald meervoudig pronomen achter een actieven verbaalvorm te zetten.
De r~uitgang van 't Latijn en Keltisch is de Sanskrit~pluraal op ~ur. 14°. De wij~
zen en tijden van het werkwoord drukt het Negerhollandsch door een soort
partikelachtige hulpwerkwoorden uit, volkomen gelijkend op~, maarveel weliger
ontwikkeld dan die, welke het Afrikaansch aan het Hottentotsch en Boschjes~
mansch ontleende. Meinhof heeft er reeds meermalen op gewezen dat de boven
Afrikaansch en Negerhollandsch.
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bij het Afrikaansch behandelde Nama~verbaalcompositie juist op dezelfde wijze
in het Ewe en verwante Soedantalen voorkomt, Zie D.Westermann: Grammatik der Ewe~Sprache, Berlin 1907, enD. Westermann: Die Sudansprachen,
Hamburg 1911, blz. 63 vlgd. alleen met dit verschil dat het Ewe, Tsji, Ga,
Y oroeba enEfik deze samenstellingen met frequent voorkomende leden analogisch verder ontwikkeld hebben tot een vast Modus en Tempus~systeem. Het
Futurum wordt uitgedrukt door samenstelling met een ww. dat komen beduidt.
Het Perfectum met een ww. dat voleindigen of afmaken beteekent. De Habi~
tualis wordt uitgedrukt door samenstelling met een ww. blijven. De Durativus
met een ww. zijn. Welnu, daaraan beantwoordt het Negerhollandsch bijna
volkomen. Wat in het Hottentot~ en Grikwa~Afrikaansch met "lê (leggen) stan,
loop, anhou", min of meer accidenteel optreedt, wordt hier een vast stelsel. Van
leggen komt ook hier Ie voor in duratieve Praesens~beteekenis: mi Ie loop,
joe Ie kik: ligt te kijken, ziet voortdurend; em Ie slaap: hij slaapt, ons Ie werk: wij
werken. Het spreekt vanzelf dat in de Hoog~Creoolsche teksten van Europeanen deze fijne beteekenis~nuance niet altijd evengoed tot haar recht komt. Van
loopen komt lo, de partikel voor 't spoedig ophanden zijnde Futurum: Em lo
kom: hij zal spoedig komen. For lo slaap: om te gaan slapen. Mi lo~lo na taphus:
ik ga onmiddellijk naar stad. Van zullen kwam sal of sa in de beteekenis van een
verwijderd Futurum. Mie sa maek die na Ju sin: Ik zal het naar uw zin maken.
Na wa mie sa krieg Naej~sie : Waar zal ik naaizij krijgen. V raeg mie V rou, hem
sa gief Ju:vraag het aan m'n vrouw, zij zal het je geven. Van 't Spaansche
"haber"komt zoowel in 'tPapiëmentschals in 't Negerhollandsch de verbaal~
partikel (h)a(b), waarmee een verleden tijd gevormd wordt. Jellie almael ha
speel : hebben jullie allemaal gespeeld? Da wie ha win : wie heeft gewonnen?
Mie ha wees sik : ik ben ziek geweest. Van Spaansch "acabar'' ; eindigen, voltooien komt ka ba: gedaan, en dit wordt weer verkort tot de verbaalpartikel
ka, dat een handeling aanduidt die in 't verleden is voltooid en waaruit een
tegenwoordige toestand het gevolg is (Grieksch Perfectum). Die pampuen no
ka rip : is niet gerijpt. Die vier ka yt : Het vuur is uitgegaan. Sie Bruer ka seg
mie: zijn broer heeft het me gezegd. Mie no gloof, sender ka beloof nogal: ik
geloof niet dat ze al verloofd zijn. Nu worden verder deze verbaalpartikels
no.g gecombineerd tot allerlei samengestelde functies, waarvan echter alleen
"(h)a sal'' en "ha ka'' druk in gebruik zijn voor de Voorwaardelijke Wijs en het
Plusquamperfectum. 15°. Afrikaansch en N egerhollandsch gebruiken voor "te
paard, te voet : mee, met. Afr.: ek het met die foet sam gekom, ik het met die
pêrd (trijn, kar) sam gekom. N egerh.: mi salloop mee voet, mee kawai (te paard).
16°. Ten slotte komt het N egerhollandsch in de syntaxis opvallend met het
Kleurlingen~Afrikaansch overeen: geen of weinig gebruik van het lidwoord,
weglating van het voegwoord "dat" en het betrekkelijk voornaamwoord, als
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de relatiefzin een eigen onderwerp heeft; de herhaling ter emphase, en last not
least de woordschikking. Ook hier komt altijd het onderwerp voor het werk~
woord, en is er zoo goed als nooit spraak van inversie: Die man die ka kik
ons: de man die ons gezien heeft. De man (die) ons ka kik: de man dien wij
gezien hebben. Voor wat joe loop wee: waarom ga je weg? De verbaalpar~
tikels van tijd en wijze staan altijd vlak voor het werkwoord. Ook sommige
adverbia van analoge beteekenis kunnen vlak voor het werkwoord staan.
N ederlandsche werkwoorden metscheidbarevoorvoegsels samengesteld, heb~
ben in het Negerhollandsch het pra~verbium steeds achter zich: Mi sa due an
mi rok. Aster hem ha ka sit neer: toen hij neergezeten was. Tusschen bijzinnen
en hoofdzinnen is geen verschil van woordschikking: Mi verkoop die kawaj
gauw. As mi verkoop die kawaj ~~auw, enz. Eindelijk heeft het N egerhollandsch
ook een afkeer van onderschikking en tracht het alles in nevengeschikte zin~
nen te ordenen: Wat jullie wil giev mie? en mie sal verraedt hem na jender:
Wat wilt gij mij geven, als ik hem aan u overlever?
Ik geloof, dat uit al deze punten van overeenkomst, behalve de bovengenoemde
redenen, nog een andere diepere, misschien de allerdiepste oorzaak kan wor~
den afgeleid: dat zoowel het kleurlingen~Afrikaansch als het Negerhollandsch
ten slotte heel en al berusten op een Oer~Afrikaansche "innerliche Sprachform".
De diepe gelijkenissen door Carl Meinhof in de meest uiteenloopende talen
van Afrika ontdekt, springen ons bijna alle ook hier in het oog. Een neger kan
zijn land verlaten, zijn heele beschaving veranderen, op z'n Europeesch ge~
kleed gaan, tot het Christendom bekeeren, ja een moderne geleerde, een sociale
held of mystieke heilige worden, maar z'n negergedachten opgeven kan hij
tot nu toe niet. Hij behoort en zal blijven behaoren tot een heel andere cul~
tuursfeer dan de West~ Europeesche, en nog eeuwenzullenmoeten voorbijgaan,
eer de met het verkeer proportioneel aanwassende assimilatiekracht ook deze
allerdiepste zielegroeven zal hebben uitgewischt en gladgemaakt.
Ik laat hier nu eenige teksten volgen. Eerst een heele reeks spreekwoorden en
gesprekzinnetjes uit het Laag~Creoolsch van a 0 1881 en a 0 1770. Dan een stuk
uit de Deensche Evangelievertaling, door inboorlingen geschreven, met den
Afrikaansehen tekst van S. J. du T oit ernaast. En eindelijk een proeve uit de
Hoog~Creoolsche min of meer kunstmatige Evangelievertaling der Herrnhut~
ters, ter vergelijking met de meer natuurlijk-eenvoudige der Denen.
SPREEKWOORDEN EN ZEGSWIJZEN naar Pontoppidan, Zeitschrift für Ethnolo~
gie. Band 13, ao 1881 met vertaling van Hesseling. .-. .~. .-. .-. :-: :-: :-: :-:
Kakerlaker no ha bestel na hundu sji •::ot.

0

Kakkerlakken hebben niets te maken in ·t
kippehok. Wie zich met een anders zaken
bemoeit loopt in zijn ongeluk.
Afrikaansche cultuursfeer.
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Hundu suk makutu, makutu tu him.
Pad mi long, geambo drog na sji boom.
Blau diffie seg: wen regen caba, mi sal bau
mi eigen hus.
Pobre folluk no fo ha hart bran.
Hundu seg: mi kan sweer for mi eju, ma
no fo mi kikinsji.
Na guj hart mak cabrita sji gat bin nabitti.
Pobre no bin fraj.
Wanneer de wind ris, dan ju fo kik hundu
sji gat.
Na groot geest mak erahbo no ha kop.
Wanneer jekké sji flegon ha breek, dan him
suk fo how geselskap mit hundu.
Cocro no bang Slang, Slang no bang cocro.
Water kok fo fes, fes no weet.
Kuj sji horn noit sal ben swar for him drag.
Bergi mit bergi no kan tek, ma twee mens
sal tek.
Mata mumma, du die before die kint, him
sal jeet: ma mata kint, du die before mumma,
him no sal jeet, him sal kris.
Wat ple ju bottie bin, mi glas bin.
Een man dodt, een ander man brod.
Ekke man suk sji eigen wif.
Man dodt, besjet gurri na sji door.
No fordimak pussje wander him fang rotter.
Crabbo no wander, him no kom fet: as him
wander attofel. him sal loop na pot.
SAMENSPRAAK.

:~:

:~:

:~:

:~:

Morruk, cabé, huso ju be die frufru?
Dank, mi be fraj.
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De kip zoekt de mand, en de mand sluit zich
over haar (houdt haar gevangen).
Mijn weg is lang, de geambo verdroogt op
zijn boom.
De blauwe duif [een vogel die geen eigen
nest maakt] zegt: als de regen voorbij is, zal
ik mijn eigen huis bouwen.
Arme mensen moeten geen warm hart heb~
ben.
De kip zegt: ik kan zweren [instaan] voor
mijn ei, maar niet voor mijn kuiken.
Haar goede hart maakt dat het achterste
van de geit naar buiten staat.
Arm is niet goed.
Als de wind opsteekt kan je 't achterste van
de kip zien.
Zijn grote geest maakt dat de krab geen kop
heeft.
Wanneer 't paarlhoen zijn vleugel heeft ge~
broken, zoekthet de kip gezelschap te houden.
De krokodil is niet bang voor de slang, en
de slang is niet bang voor de krokodil.
't Water kookt voor de vis, maar de vis
weet het niet.
De hoorn van de koe zal voor haar nooit
te zwaar zijn om te dragen.
De ene berg komt met de andere berg niet
in aanraking, maar twee mensen wel.
Dood de moeder en zet haar aan het kind
voor, dan zal het haar opeten: maar dood
het kind en zet het aan de moeder voor, dan
zal zij het niet opeten, zij zal schreien.
Waar jouw fles is, is mijn glas.
De ene zijn dood is de ander zijn brood.
Niemand vrijt naar zijn eigen vrouw.
Wanneer iemand dood is, groeit er gras voor
zijn deur.
Niet omdat de poes rondloopt vangt ze
ratten.
Wanneer de krab niet rondloopt wordt hij
niet vet: als hij te veel rondloopt, loopt hij
in de pot.

......

.-.

:... :

......

......

:... :

.....

Goeie morgen, kameraad, hoe gaat 't van
ochtend?
Dankje, ik ben wel.

Huso ju slaap dunko? Ju ka drum enista
fraj?
Mi no ha slaap fraj, mi ha ha pin na mi tan,
ma die fru die he mussic better, dank God.
Ju aht to fo loop na die doctor fo trek die
tan na hitte.
Mi addu wak bitzji meer, fo kik as die tan
sal pin mi weeran, dan mi sa! loopfotrek die.
Wat ju sal jeet fo frukost van dag?
Mi sal ha stof fleis mit bateta en dan ene
kominsje te.
Cabé Meria, ju loop na ju grun fo lo peck
geambo en dig bateta?
Die pampun no ka rip nungal. te die manskin ful. Die peterselje no bin fraj nungal fo
snie.
Huso die beest lo kom an?
Die how cuj bin fol. en sal gaw ha calluf.
Die boricka ka marro en calo over die berg i;
mi ka stier die jung fo lo fang die. Die farki
bin na cot, mi lolo suk batetatew fo jeet fo
die. Een cuj ka kom over di barcad en ka
destroi alg a die jung plantsoen; wen mi fang
die mi sal drag die na fort, mak die eigenaer
betal. Mi lolo na taphus, mi lolo suk stekki
sowed gut fo mi goj na pot.
Wat ju sal ha fo dinner?
Mi no weet, mi wel bak fes mit bak banana;
wen mi no ka ha ander, mi jeet sowed gut
mit funchi.
Mi wonder, as di ha eniste nyw na taphus;
mi mankee loop fo weet die nyw, as mi kom
na plantaj; fordimak we ha werk fo du na
plantaj. Wi ha fo loop na camina fo lo plant
die sukustok.
Ma biren, di pot lo brau.
Du die na grun te mi hoppo. Mi lo prat mit
di mester, ma mi sal kom kik na di miselluf.
Mi sa! groot te asteran mi sa! kom weeren.
Adios.

Hoe heb je van nacht geslapen? Heb je wat
moois gedroomd?
Ik heb niet goed geslapen, ik heb kiespijn
gehad, maar van ochtend is 't, Goddank,
veel beter.
Je moest na de dokter gaan om de kies te
laten trekken.
Ik wacht liever nog een beetje om te zien
of de kies me weer pijn zal doen; dan zal ik
hem gaan laten trekken.
Wat eet je vandaag als ontbijt?
Ik krijg gestoofd vlees met aardappelen en
een kommetje tee.
Kameraad Meria (?), ga je naar je akker om
geambo te plukken en bataten te rooien?
De pompoenen zijn onrijp. totdat het volle
maan is. De pieterselie is nog niet goed om
te snijden.
·
Hoe komt het vee aan?
De koe is drachtig en zal gauw een kalf
krijgen. De ezelin is er van door en holt
over de berg(en); ik heb de jongen gestuurd
om haar te vangen. De varkens zijn in 't
hok, ik ga batatewortels zoeken tot voedsel
voor ze. Een koe is over de afscheiding gekomen en heeft 't hele jonge plantsoen vernield; als ik haar pak zal ik haar naar het
fort meenemen, en de eigenaar laten betalen.
Ik ga naar stad om een stuk pekelvlees te
halen om in de pot te doen.
Wat krijg je voor middagmaal?
Ik weet het niet, ik houd van gebakken vis
met gebakken bananen ; als ik niet anders
kan krijgen, eet ik pekelvlees met meelspijs.
Ik ben benieuwd of er wat nieuws is in stad;
want als we op de plantage komen moeten
we lopen om nieuws te horen; want we
hebben werk te doen op de plantage. We
moeten naar 't veld gaan om het suikerriet
te planten.
Maar buurman, de pot kookt over.
Zet hem op de grond tot ik op ben(?). Ik
ben aan 't praten met de meester, maar ik
zal er zelf naar komen kijken.
Ik zal (je) groeten tot ik terug zal komen.
Goeien dag.

0

0
a" 1881.
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SPREEKWOORDEN EN ZEGSWIJZEN naar G. G. Salikath: Grammatica over det
Creolske Sprog. Kopenhagen 1770, met vertaling van Hesseling. .-. .-. .-. .-. .-.
Pampuen no kan parie Kalbas.
Branmier val na Malassie, da sut hem ha
vind.
Hunder weet sie Nest.
Hunder wil si Kikkentje alteveel.
Mie bin pover Kakelak, mie no hab Regt na
Hunder kot.
Hogo no hab Deer.
Leelik V alk hab fraej gut.
Mie jammer Ju tee mie kries Ju, tee mie
neem Steen veeg mie Hogo.
Hont hab vier Vut, no kan loop twee Pat.
As Juno ha loop na Krabbo Gat, Juno sa
hoor Krabbo Nyws.
As Ju suk gut, gut sa due Ju.
As pover Volk doot, Guwerneer no hoor,
as rik Volk dood, Guwerneer ka hoor.
No na eenmael alleen Man kan suk Wief.
Één Finger no kan vang Lues.
As Juno kan krieg Kaneel neem Mapua.
As Ju no ha kik mie, Juno sa weet mie ha
kik Ju?
Altit Ju praet qwaet na bobo sie Kop.
Als die Vier ka yt, klein KintIe jump na die
Hassesje.
As Pussie ka slaep, Rotto Ie kurrie na Vluer.

248

Negerhollandsch

De pompoen kan geen kalebas voortbrengen. De appel valt niet ver van de boom.
De mier valt in de molasse, omdat ze die
zoet vond. Hij krijgt zijn verdiende loon.
De kip kent haar nest. Hij kent zich zelf.
De kip houdt veel van haar kuiken. Hij
houdt veel van zijn kinderen.
Ik ben een arme kakkerlak, voor mij is geen
recht in 't kippehok. Ik moet lijden voor
mijn armoede.
'tOog heeft geen deur. Ik kan er niets aan
doen dat ik 't zie.
Lelike mensen hebben mooie dingen. De
slechten gaat het goed in de wereld.
Ik heb zoo'n medelijden met u dat (eig. totdat)
ik om u schrei, dat ik een steen neem om mijn
oog af te drogen.
De hond heeft vier poten, maar kan geen
twee wegen lopen. Ik kan maar één ding
·
tegelijk doen.
Als je niet naar 't hol van de krab was gegaan, zou je niet het nieuws van de krab
gehoord hebben. Nieuwsgierigen krijgen genoeg te horen (meer dan hun lief is).
Zoals jij iets behandelt, zal dat voorwerp jou
behandelen.
Als arme mensen sterven, hoort de Goeverneur het niet; als rijke mensen sterven heeft
de Goeverneur het (al) gehoord. De arme is
niet in tel, wel de rijke.
Een man kan niet bij de eerste poging een
vrouw krijgen. Hij berust niet bij de eerste
weigering.
Één vinger kan geen luizen vangen. Ik heb
hulp nodig.
Als je geen kaneel kunt krijgen, neem dan
mapua. Neem wat je krijgen kunt.
Als je mij (nog) niet gezien hebt, zou je dan
niet weten dat ik jou (wel) heb gezien?
Waarom sta je me aan te gapen?
Je spreekt altijd kwaad van hem.
Als 't vuur uit is, springt een klein kind over
de as. Ze doen [nu met hem?] wat ze willen.
Als de kat in slaap is gevallen, lopen de ratten over de vloer.

As Volk ka qwaet na Ju, sender gief Ju
Makut for tap Water.
Twee Hont vekkete voor een Been.
Twee slem nokankook Boontje na een Pot.
Finger seg Ju, no seg mie.
Hangman no sa verloor sie Regt.
Diefman no betrou sie Maet draeg groot
Sak.
Hem no kan help. da sie hou sik die bin,
Da no eenmaal Volk kan snie Haer. Haer
sa gruj weeran.
Katje no vraeg na Diffie, Diffie no vraeg na
Katje.
As Kukkuba vlieg, hem weet na welk Boom
hem sa vlieg.
Makaku weet na wat Boom hem sa klem.
Die gut kan due Stok, kan due T ou.
Die gut bin Slang Bik, bin na Kakketis Bik
ook al.
Pover Volk no mut hab wil.
Sie Boja ka draej Steen.
Gras no Ie gruj na sie Door.
Gras Ie gruj na Dootman sie Door.
Ju Mont sa koop Kabaj for Ju rie.
Mie Mont ha slip.
Ju suk for pik Haer na mie N ees.

Als de mensen boos op je zijn, geven ze je
een mand om water in te halen. Je vijanden
zullen wel ietsvinden om zich op je te wreken.
Twee honden vechten om één been. Twee
mensen willen hetzelfde hebben.
Twee slimme mensen kunnen niet bonen
koken in dezelfde pot. De ene raaf pikt de
andere zijn oog niet uit.
De vinger zegt .. jij", en niet .. ik". Niemand
zoekt de schuld bij zich zelf.
De beul zal zijn recht niet verliezen. Wie
aan de galg moet verdrinkt niet.
De dief vertrouwt niet dat zijn maat een
grote zak draagt. De ene schurk vertrouwt
de andere niet.
Hij kan 't niet helpen, dat is zijn oude kwaal.
Dat is zo zijn manier van doen.
Een mens kan zijn haar niet maar eens laten
knippen, 't haar groeit op nieuw. Dat zal nog
wel eens weer gebeuren.
De kat vraagt niet naar de duif en de duif niet
naar de kat. Ze houden niet van elkander.
Als de kukkubak vliegt, weet hij naar welke
boom hij zal vliegen. De kraai weet op welke
zeug hij gaat zitten. (Deens spreekw. =hij
weet wel wat hij doet).
De makaku weet op welke boom hij zal klimmen. Hij weet wel wat hij doet.
Iets dat een stok kan treffen. kan ook een
touw treffen (?). Dat kan u ook overkomen.
Wat in de buik van de slang is, is ook in de
buik van de hagedis. Zoals jij het meent, zo
meen ik het ook.
Arme mensen moeten geen wil hebben.
Zijn beschermgeest is een steen geworden.
't Geluk heeft hem de rug gekeerd.
Er groeit geen gras voor zijn deur. ledereen
valt hem lastig.
V oor 't huis van een gestorven man groeit
gras. Niemand bekommert zich om weduwen en wezen.
Je mond zal een paard voor je koopen om
op te rijden. Je zal voordeel hebben van je
gebabbel.
Mijn mond is uitgegleden. Ik heb me verpraat.
Je probeert haar uit mijn neus te trekken.
Je wilt me bij de neus nemen.
a 0 1770.
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As mie Hogo tengel mit sie Hogo.
Hem bin sender Funje Pot.
Ju suk Tant na mie Mont.
Ju suk for skraep mie Tong.

Als mijn oog zich verwart met zijn oog. Als
ik hem werkelik zie.
Hij is hun pot met meelspijs. (hij moet hun
bijlichten?)
Je wil me aan de tand voelen, iets van me
te weten komen. Ook de tweede spreekwijs
wordt nog heden in Nederland in die zin
gebruikt.

SAMENSPRAAK TUSSCHEN TWEE SLAVEN. Uit dezelfde bron.
Dag, Carabeer!
Dag, wat ju le loop?
Mie loop na ons Plantaj.
Da wa gut ju sa due daso?
Mie sa seg na die Meesterknegt for lastaen
maek Jeet klaer.
Ju Meester le loop na Plantaj?
Ja, en Ju Meester sa rie mit hem.
Da diemaek mie Meester ka stier mie for hael
sie Kabaj, en for lastaen beslae die.
Da Ju sa loop mit hem?
Neen, mie mut blief na Hus for pas op.
Dat wie sa loop mit hem?
Die ander Vutbaj.
Mie wens da Ju ha mut loop mit, fordiemaek
mie no keer for maek Maet mit die ander.
Adjoe.

:-:

:-:

Goeien dag, reiskameraad!
Goeien dag, waar ga je heen? .
Ik ga naar onze plantage.
Wat zal je daar doen?
Ik zal aan de meesterknecht zeggen dat hij
het eten laat klaar maken.
Gaat je meester naar de plantage?
Ja, en jouw meester zal met hem mee rijden.
Daarom heeft mijn meester me gestuurd om
zijn paard te halen, en om hettelaten beslaan.
Zal je met hem meegaan?
Neen, ik moet thuis blijven om op te passen.
Wie zal met hem meegaan?
De andere jongen.
Ik wou dat jij mee moest gaan, want ik heb
geen trek om nader kennis te maken met die
andere.
Ajuus.

SAMENSPRAAK TUSSCHEN MOEDER EN DOCHTER. Uit dezelfde bron.
Morg, Mama!
Morg, mie Kind!
Hueso Mama ka slaap Donker?
Mie ha slaap fraej.
Mie no ha slaap mussie.
Wa maek?
Mie klein Butje ha kries die heel Donker.
Wat maek hem soo stout?
Hem ha hab gue Pin na Tant.
Hueso die bin nu?
Da ka kabae.
Ja, maer die Koorts no ka lastaen hem heel
heel?
Mie ha denk, ha sa neem blau Blommetje
for purgeer.
Hem zeg hem no kan for drink die.
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:-:

.-.

Goeie morgen, moeder!
Goeie morgen, me-kind!
Hoe heeft U vannacht geslapen?
Ik heb goed geslapen.
Ik heb niet veel geslapen.
Waardoor niet?
Mijn broertje heeft de hele nacht gehuild.
Waarom was hij zo stout?
Hij had erge kiespijn.
Hoe is 'ter nu mee?
't Is over.
Ja, maar heeft de koorts hem niet helemaal
verlaten?
Ik geloof dat hij "blauw-bloem" had moeten
nemen, om te purgeren.
Hij zegt dat hij dat niet drinken kan.

Geef hem dan Karpaatolie.
Gief hem dan Karpat~Olie.
Maer wanneer ons sa krieg Tee van Dag? Maar wanneer krijgen we van daag tee?
't Water kookt nog niet.
Die Water no ka kook nogal.
Die Boterham sender no ka snie?
Zijn de boterhammen niet gesneden?
Ja, maer die no hab Kaes, en Tatanokeer Ja, maar er is geen kaas en vader houdt niet
voor Botterham soso.
van een boterham met niets er op.
Lastaen sender braen van die rook Karang Laten ze wat gerookte klipvis bakken.
sen der.
Kassavie wees meer suet mit die Karang as Cassave is bij klipvis lekkerder dan brood.
Broot.
Jun bin een Creol vaervaer.
Jij bent een echte Kreoolse.
Mama, die Tee ka klaer.
Moeder, de tee is klaar.
Da wa die Melk bin?
Waar is de melk?
Da die bin.
Hier?
Hueso, wa die bryen Teekoppie sender bin? Wat, waar zijn de bruine teekopjes?
Sender ka breek.
Ze zijn stuk.
Jellie le breek almael mie Porcelein sender. Jullie breekt al mijn porselein.
Rup Ju Papa.
Roep je vader.
Da wa hem bin?
Waar is hij?
Hem bin na binne die Kookhus.
Hij is in 't kookhuis.
Wa Ju hou Bruer bin?
Waar is je oudere broer?
Mie no weet.
Ik weet het niet.
Ju no weet niet een gut.
Je weet niets.
Rup hem.
Roep hem.
Na wa Jellie blief soo lang? Jender no wil Waar blijven Jullie zo lang? Willen jullie
drink Tee?
geen tee drinken ?
Die no bin laet, Mama.
't Is niet laat, moeder.
Maskee.
Ook al goed!
Ons sa drink Tee soader Sukker?
Zullen we tee zonder suiker drinken?
Gief die Batterie na die kind sender.
Geef de stroop aan de kinderen.
As Ju jeet, no smeer Ju Finger soo.
Maak je vingers niet zo vuil. als je eet.
No mors Jender Kleer.
Mors niet op je kleren.
Veeg Ju Mont.
Veeg je mond af.
Juno hab Neesduk for veeg Ju Nees?
Heb je geen zakdoek om je neus te snuiten?
Bring die Tee~Keetel hier.
Breng de teeketel hier.
Skenk die Tee~Waeter na die Tee~Pot.
Schenk het teewater in de teepot.
Jen der no wil drink meer Tee ?
Willen jullie geen tee meer hebben?
Neen, Dankie.
Neen, dank U.
Bewaer die Tee~gut sender.
Zorg voor het teegoed.
Ju no denk op for gief jeet for kook?
V ergeet je eten te geven om te koken?
Wat mie sa gief yt?
Wat zal ik uitgeven?
Gief sout Vleis en Harten Boontje.
Geef pekelvlees en en boontjes.
Mama no wil hab Braen?
Wil U niet dat er iets gebraden wordt?
Lastaen sender martae twee Hunders.
Laten ze twee kippen slachten.
De lej~Hunder alleen die hab.
Er zijn alleen leggende kippen.
Neem een Hunder~Haen.
Neem een haan.
As die hab jong Diffie, lastaen sender smoor Als er jonge duiven zijn, laten ze die dan in
sen der.
boter braden.
a" 1770.
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En, as die N eeger ka breng Vis,lastaen sen~
der stoof die groote, en bak die klein sender.
Mama no wil hab salae?
Ja, lastaen sender kook kingamboe en jong
Pes Boontje; kik na die Kas, mie geloof die
hab Cumcumber.
Mama ha seg, dat Tata ka vraeg vreemd
Volk for kom jeet hieso.
Da waer, lastaen diesout Vleisen die Har~
ten Boontje.
Dan die no hab Leepelkost.
Lastaen sender kook Sop na die Hunder~
Haen.
Dan die no hab braen.
Lastaen sender neem een jong Kalkuen.
Mama, no beter ons maek Pastej van die
blau Diffi sender ?
Da drie Sart Salae alleen die hab.
Lastaen een Volk loop na Hoffie voor Blaer
Salae.
Sender mut maek Botter en Kaes klaer.
Lastaen sender snie van die riep Anas for
due na Tafel.
Als Ju ka kik na die Jeet, loop due an Ju
Kleer.
Ja, Mama.

Ze moeten boter en kaas klaarmaken.
Laten ze wat snijden van de rijpe ananas om
op tafel te doen.
Als je naar 't eten gekeken hebt, ga je dan
kleden.
Ja, moeder.

.~.

JESUS LEER NA BOBO DIE BERG :~:

DI PREEK OP DI BERG. Matth. V.

En als de negers vis hebben gebracht, laten
ze dan de grote koken en de kleine bakken.
Wilt U geen sla hebben?
Ja, laten ze kingamboe koken en jonge boon~
tjes; kijk in de kast, ik geloof dat er kom~
kommer is.
U heeft gezegd dat vader vreemden ten eten
heeft gevraagd.
Dat is waar,laat het pekelvlees en de boon~
tjes weg.
Dan is er geen lepelkost.
Laten ze soep maken van de haan.
Dan is er niets om te braden.
Laten ze een jonge kalkoen nemen.
Moeder, is het niet beter dat we een pastei
maken van de duiven?
Er zijn maar drie soorten sla.
Laat iemand naar de tuin gaan om bladsla.

Afrikaansch van S. J. du Toit: Di Efangeli fóllengs
Matteus, Paar! 1895.

Negerhollandsch van a 0 1779. Deensche spelling.

1. En toen Hy di gróte troppe mèngse siin,
klim Hy di berg op, en nadat Hy gaan sit
het, kom syn leerlinge na Hom toe;
2. En Hy ópen syn mond en Hy leer fer
hulleen sè:
3. Sálig die eenfoudige, want di Koninkryk
fan di Hemele is hulle syne I
4. Sálig di treurende, want hulle sal fertroos
wordel
5. Sálig di sagsinnige, want hulle sal di aarde

I. Maer diedit Jesus ha kik die Volk, hem ha
loop na bobo een Berg; en aster hem ha ka
sit neer, die Disciplen ha loop na hem:
2. En hem ha open sie mond, ha leer sender
en ha seg:
3. Saelig bin die geestlig Povers ; want die
Kooningrik van die Hemelbinvan sender.
4. Saelig sellie bin, die treer; want sellie sal
wordt vertroost.
5. Saelig bin die Sagtmuedigen; want sellie
sal erv die Aerde.
6, Saelig sellie bin, die honger en dorst nae
Geregtigheid; want sellie sal kom vesaedigt.
7. Saelig bin die Barmhertigen, want sellie
sal vind Barmhertigheid.
8. Saelig bin die Skoon van Harten, want
sellie sal kik Godt.

be~ërwel

6. Sálig di hongerige en dàrstige na di gereg~
tigheid, want hulle sal fersádig warde I
7. Sálig di barmhartige, want an hulle sal
barmhartigheid bewys warde I
8. Sálig di reine fan hart, want hulle sal God
siin I
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9. Saelig bindie Vreedsamen, want sellie sal
hiet Kinders van Godt.
10. Saelig sellie bin, die sellie vervolg voor
die wille van Geregtigheid; want die Hemel~
rikbinvan sender.
11. Saelig jellie bin, als sellie bespot en ver~
volg jender, en praet allerlej Qwaet tegen
jender om die wille van mie, en lieg.
12. Wees blie en verheeg jender, want jender
Loon sal wees mussie na binne die Hemel ;
want soo sellie ka vervolg die Propheeten,
die ha wees voor jender.
13. 11. Jellie bindeSout van die Aerde; maer
als die Sout verloor sie Kragt, mit wat ons
sal sóut? die no deeg voor niet een gut meer,
als for gooj die Wej, en Volk sal trap na
bobo die.
14. Jullie bin die Ligt van die W eereld ; die
Stad, die leg na bobo een Berg no kan for
wees onsienlig.
15. 'n Mèngs steek oek ni 'n lampan en et 15. Volk no steek op een Keers ookal. en
set dit onder 'n sképel ni, mar op 'n foetstuk, set die no onder een Skepel. maer na binne
en dit ferlig almal wat in di huis is.
een Kandelaer; soo die giev Ligt voor sender
almael; die bin na binne die Hus.
16. Laat julle lig so skyn foor di mèngse, dat 16. Lastaen jender Ligt skien soo voor die
hulle julle goei~ë werke kan sien en fer julle Mensen, dat sellie kik jender gueje Werken
en pries jender Vaeder, die bin na binne die
Fáder, wat in di Hèmele is, ferheerlik.
Hemel.
17. Moet~ni dink, dat Ek gekom is, om di 17. Jellie no mut denk, dat mie ka kom for
Wet en di Próféte te ontbinde ni. Ek is ni los die Wet, en die Propheeten; mie no ka
gekom om te ontbinde ni, mar om te ferful. kom for los, maer for volkom.
18. Want, waarlik! Ek sè fer julle, totdat di 18. Want, waerwaer mie seg na jender: tee
Hémel en di aarde ferby gegaan is, sal daar die Hemel en die Aerde vergaen, niet die
fan di Wet ni 'n jota of stippel ferbygaan kleinsteLetter ookal.ofStippeltjevan dieWet
sal vergaen, eer almael die gut ka gebeer.
nie, totdat dit alles gebeur is.
19. Di man, wat dus een fan di geringste fan 19. Daerom, die die los een van deese klein~
di gebóde ontbind, en di mèngse so leer, sal ste Geboden en leer die Volk soo, hem sal
di geringste genoem warde in di Kóninkryk wordt genaemt die kleinste na die Hemelrik;
maer die die due en leer dat, sal wordt ge~
fan di Hémele.
naemt groot na binne die Hemelrik.
20. Want ek sè fer julle, as julle geregtigheid 20.Want miesegnajender: asjenderGereg~
ni oorfloediger is as fan di Skrifgeleerde en tigheid no kom meer beeter, als die van die
Fariseers ni, sal julle di Kóninkryk fan di Skriftgeleerden en Phariseewen, jellie no sal
kom na binne die Hemelrik levendag.
Hémele ni inggaan ni.
21. Julle het gehoor, dat an di ouë mèngse 21. 111. Jellie ka hoor, dat die ha wordt ge~
gesè is: Jy sal ni imand fermoor ni; mar wi segd na die Ouden; ju no sal maek doot,
'n moord pleeg, sal gefaar loop by di Règ~ maar die maek doot, sal wees skyldig voor
bank.
die Regt.

9. Sálig di frédeliwende: want hulle sal seuns
van God genoem warde!
10. Sálig di wat ferfolg geworde is om di ge~
regtigbeid ontwil. want die Kóninkryk fan di
Hémele is hulle syne.
11. Sálig is julle, as di mèngse fer julle sleg
maak, en met leuëngs fer julle uitmaak fer al
wat sleg is, om My ontwil!
12. Ferheug fer julleen wees baing bly, want
julle loon is groot in di Hémele; want netso
het hulle di próféte ferfolg, wat foor julle
geléwe het.
13. Julle is di sout fan di aarde. Maar as di
sout syn smaak ferloor het, waarmé sal dit
dan gesout warde? Dit deug fer niks meer
ni as om weg~gegoi en fandi mèngse fertrap
te worde,
14. Julleis di lig fan di wèreld. 'n Stad, wat
bó op 'n berg lè, kan ni ferborge bly ni.
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22. Mar Ek sè an julle, dat elkeen wat op
syn broer toornig worde, sal gefaar loop by
di Règbank: en wi fer syn broer sè: Raka!
di sal gefaar loop by di Gróte Raad: en wi
sè : jou dwaas ! di sal gefaar loop tot in di
Helse Fuur.
23. As jy dan jou offerande by di altaar breng
en daar gedagte kry, dat jou broer iits teen
jou het,24. laat jou offerande daar foor di altaar bly,
en gaan eers, maak af met jou broer, en kom
dan en offer jou offerande.
25. Maak gou-gou af met jou teenpartij, so
lank as jy nog met hom op di pad is, dat di
teenparty jou ni altemit an di regter oorgé
ni, en di regter jou an di köngstáwel oorgé
en jy in di tronk gegoi worde ni.
26. Waarlik ! Ek sè fer jou, jy sal daar ni
uitkom ni, foor jy di laaste oortji betaal het ni.

22. Maer mie seg na jender, dat elk een, die
bin qvaed na sie Bruder voor soosoo, sal
wees skyldig voor die Regt: maer die seg na
sie Bruder: Raka! sal wees skyldig voor die
Raed: maer die seg: ju Sot; sal wees skyldig
na die Vier van die Hel.
23. Daerom, als ju offer ju Gaev na bobo die
Altar, en denk op daer, dat ju Bruder hab
een gut tegen ju,
24. Soo lastaen ju Gaev bliev voor die Altar
en loop heen for maek Maet mit ju Bruder
eerst en kom asteran en offer ju Gaev.
25. Wees gewillig for maek op gaw mit ju
Tegenpartie, soolang ju bin mit hem na die
Pad nogal; dat ju Tegenpartie no salieever
ju over na die Regter, en die Regter salieever ju over na die Dienaer, en sellie sal gooj
ju na binne die Gevangnis.
26. W aerwaer mie seg na ju: ju no sal kom yt
van daesoo, eer ju ka betael die leste Penning.

MATTHEUS DIE 13 CAPITTEL. Laag- en Hoog-Negerhollandsch ao 1779. ao 1802.
Vertaald door inboorlingen onder toezicht der Denen.

Vertaald door Duitsche Herrnhutters.

1. Maer na die selve DagJesus ha loop yt
die Hus, en ha set sie neer na die See.
2. En veel Volk ha vergaeder na hem, soo
dat hem ha loop na binne een Skip, en ha sit;
en die Volk almael ha staen na die Seekant.
3. En hem ha praet gu na sender door Gliknissen, en ha seg : een Saejer ha loop yt for
saej.
4. En dietit hem ha saey som ha val na die
Pad; en die Voglen ha kom, en ha jeet die op.

1. Na dieselvde Dag Jesus a loop ut van die
Hoes, en a set neer na Sie van die See.
2. En moesebi Volk a kom malkander na
Em. soo dat Em a stap nabinne een Skip, en
a set; en allemaal Volk a staan na die Wal.
3. En Em a spreek na sender veel en roeenig Dingen door Gliknissen, en a see: Kik,
een Saayer a loop ut vor saay.
4. En toen Em a saay, da som (van die Saad)
a vall na die Pad, en die Vogels a kom, en
a jeet die op.
5. Som a vall na die Steen-Grond, maar die
no a hab veel Aarde; en a kom gauw op,
voordaarom, dat die na a hab Diepte van
Aarde.
6. Maar toen die Son a kom op, soa die a
bran, en derwil die na a hab Walter, soa die
a droog wee.
7. Som a vall tuschen die Doornen; en die
Doornen a groey op, en a verstik die.

5. Maer som ha val na steenagtig Land, die
die no ha hab mussie Grond; en die ha gruej
gu gaw, diemaek die no ha hab diep Grond.
6. Maer dietit die Son ka hoppo, die ha skruej
wej; en diemaek die no ha hab Wortel. die
ha droog wej.
7. Maer som ha val tyssen die Doornen; en
en die Doornen ha gruej op, en ha tjook die,
dat die ha doot.
8. Maer som ha valnaguedLand, enhadraeg
V rygt, som honderd voud, maer som sestig
voud, maer som dertig voud.
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8. Som a vall na een goeje Grond, en a breng
Vrucht, som hondertvoudig, som sestigvoudig, en som dertigvoudig.

9. Die hab Oor for hoor. hem hoor!
10. En die Oisciplen ha loop na hem, en ha
seg na hem: watmaek ju praet na sender door
Gliknissen?
11. Maer hem ha antwoordt, en ha seg na
sender: Voordiemaek die ka giev na jender
for verstaen die Geheimnissen van die He~
melrik, maer die na ka giev na sender.
12. Want wie hab, sellie sal giev na hem, dat
hem sal hab over mussie; maer die na hab,
van hem sellie sal neem wej, wat hem hab.
13. Oaeram mie praet na sender door Glik~
nissen: want sellie na kik mit open Oog en,
en na hoor mit open Ooren; diemaek sellie
no verstaen die.
14. En die Prophesie van Jesaias kom vol~
kom na sender. die seg ; jellie sal hoor mit
jender Ooren en na sal verstaen die, en jellie
sal kik mit open Oogen, en na sal bemerk die.
15. Want die Hart van deese Volk ka ver~
stok. en sender Ooren na ka hoor wel. en
sender Oog en slymer; dat sellie no sal kik
mit sender Oogen. en no sal hoormitsender
Ooren, en verstaen mit die Hart, en bekeer
sender, dat mie ha mut help sender.
16. Maer saelig jender Oogen bin, dat sen~
der kik; en jender Ooren. dat sender hoor.
17. Want waerwaer mie seg na jender, dat
veele Propheeten en Regtveerdigen ha he~
geer for kik, wat jellie kik, en no ka kik die; en
for hoor, wat jellie hoor. en no ka hoor die.
18. Soo hoor nu die Gliknis van die Saejer;
19. Als een Volk hoor die Woord van die
Rik, en no verstaen die, dan die Boose kom,
en neem die wej, wat ka saej na binne sie
Hart; Deese bin die, die ka soej na die Pad.
20. Maer die, die ka saej na Steen~ Land, bin
die, die hoor die Woord. en neem die an
anstonds mit Vreegde:
21. Dog hem no hab Wort el na binne sie,
en bin Wankelbar; en als Druefnis en Ver~
volging kom voor die wille van die Woord,
dan hem erger sie selv anstonds.
22. Maer die, die ka saej tussen die Doornen,
bin die, die hoor die Woord; en deese VI/ ee~

9. Wie hab Ooren voor hoor, die hoor.
10. En die Jungers a kom na Em. en a see:
Voorwaarom Joe spreek door Gliknissen na
sender?
11. Em a antwoord, en a see: Na jender die
ben gegeven vor weet die Verborgenheid
van die Koningrik van die Hemel; maar na
deese die no ben gegeven.
12. Want wie hab, na em word gegeven. dat
em hab in Overvloet; maar wie no hab, van
em word genomen ookal. wat em hab.
13. Voordaarom mi spreek na sender door
Gliknissen; want met Oog en, die kik, sender
no kik, en met Ooren, die hoor, sender no
hoor: want sender noverstaan die.
14. En na sender wordt vervoellt die Pro~
pheceying van Jesaias. die see: Met die
Ooren jender sal hoor, en no verstaen die,
die, en met Oogen. die kik, jender sal kik,
en no vass die.
15. Want die Hert van deese Volk ben ver~
stokt. en met die Ooren sender hoor swaar~
lik, en sender slot sender Oogen toe, dat
sender no kik met die Oog en, en nohoor met
die Ooren, en no verstaan met die Hert, soo
dat sender na bekeer. dat mi kan help sen der.
16. Maar salig ben jender Oogen, datsender
kik. en jender Ooren. dat sender hoor.
17. V oorwaar mi see na jender : Veel Pro~
pheeten en Rechtveerdigen ka begeer var kik,
wat jender kik, en no ka kik die, en var hoor,
wat jender hoor, en no ka hoor die.
18. Soa jender hoor noe deese Glikniss van
die Saayer.
19. Als iemand hoor die Woord van die
Koningrik. en em no verstaan die, soo die
Quaaje kom, en roov die wee wat ben ge~
saayt nabinne si Hert; en deese ben em. die
ben gesaayt na die Pad.
20. Maar waar die ben gesaayt na die Steen~
Grond. die ben em. die hoor die Woord, en
neem die op aanstonds met Bliskap.
21. Doch em no hab Wolter nabinne em selv.
maar em draai glik as die Weer; wanneer
Droefnis en Vervolging ris op om die will van
die Woord, dan em erger si selv aanstonds.
22. En waar die ben gesaayt na onder die
Doornen. die ben em. die hoor die Woord,
Laag- en Hoog-Negerhollandsch.
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reld sie Sorg. en Bedrieg van Riekdom tjook
die Woord, en die no draeg V rygt.
23. Maer die, die ka saej na binne gued Land,
bin die hoor die Woord, en verstaen die, en
draeg V rygt ookal, en som draeg honderd
voud, maar som sestig voud, maer som dertig voud.
24. 11). Hem ha leg sender een ander Gliknis
voor, en ha seg: Die Hemelrik bin glik een
Mens, die ka saej gued Saed na binne sie
Akker.
25. Maer dietit die Volk ha slaep. sie Vieand
ha kom, en ha saej Onkryd tyssen die Koorn,
en ka loop wej.
26. Maer dietit nu die Koorn ha gruej op.
en ha draeg V rygt, sellie ha vind die Onkryd ookal.
27. Soo die Knegten ha kom na die HusVaeder, en ha seg na hem: Meester, ju no
ka saej gued Saed na binne ju Akker? van
waer die Onkryd ka kom?
28. Maer hem ha seg na sender : die Vieand
kan due die. Soo die Knegten ha seg na hem:
ju wil dan, dat ons sal loop, en trek die yt?
29. Maer hem ha seg: neen; dat jelli no sal
trek yt die Koorn ookal. dietit jellie trek die
Onkryd.
30. Lastaen sender ruej malkander, tee na die
Krop-Tid: en na die Krop-Tid mie sal seg
na die Maejers: gaer eerst die Onkryd. en
bind die na Bossies, dat ons kan verbrand
die; maer die Koorn jellie gaer na binne mie
Koorn-Hus.
31. Hem ha seg een ander Gliknis voor sender. en ha seg: die Hemelrik bin glik een
Moster-Saed. die een Mens ha neem. en ha
saej die na sie Akker:
32. Die bin die kleinste van al Saed; maer
als die gruej op, die bin die grootste van die
Muskryd, en die kom een Boom, dat die
Voglen van die Hemel kom, en maek Nest
tyssen die Takkies van die.
33. Hem na seg een ander Gliknis na sender:
die Hemelrik bin glik een Sierdeeg. die een
V row ha neem, en ha mengel die da drie
Skepels Meel. tee die ka kom sier almael.
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maar die Sorg van deese W erld. en die Bedrug van Rikdom verstik die Woord, en em
no breng Vrucht.
23. Maar waar die ben gesaayt nabinne een
goeje Grond, die ben em. die hoordie Woord,
en verstaan die, en breng danVrucht ookal.
en som draag hondertvoudig. som sestigvoudig, en som dertigvoudig.
24. En Em a steil sender een ander Gliknis
voor, en a see: Die Koningrik van die Hemel ben glik as een Mensch, die a saay goeje
Saad na si Veld.
25. Maar toen die Menschen a slaap. da si
Vyand a kom, en a saay Ookruit tusschen
die Weit, en a loop wee.
26. Toen noe die Kruit a spreng op. en a
breng Vrucht, da die Ookruit a wees vor
vind ookal.
27. Da die Dienst-Knechten a kom na die
Hoes-Vader, en a see: Heere, Joe kan saay
dan niet goeje Saad na joe Veld? Van waar
die Ookruit kom dan?
28. Em a see na sender: Die Vyand ka doe
die. Die Dienstknechten a see na Em: Joe
will dan, dat ons loop hen, en trek die ut?
29. Em a see: Neen! voor datjender notrek
met een die Weit ut ookal, as jender trek die
Ookruit uit.
30. Lat alltwee groey malkander, tee na die
Krop ; en na die Krop-Tid mi will see na die
Maajers: Vergaader vooreerst die Onkruit,
en bind die in Bondels, vor bran die op; maar
die Weit vergaader voor mi nabinne mi
Magazinen.
31. Een ander Gliknis Em a steil voor na
sender. en asee: Die Koningrik van die Hemel
ben glikas een Mostert-Saad, dieeen Mensch
a neem, en a saay die na si Veld.
32. Deese ben die Kleenstevan allemaalSaad;
maar wanneer die groey op. soo die ben die
Grootste onder allemaal Soort van Kool, en
word een Boom, dat die Vogels na onder die
Hemel kom, en woon na onder sie Takkies.
33. Een ander Gliknis Em a spreek na sender: Die Koningrik van die Hemel ben glik
as een Suurdeeg, die een Vrouw a neem, en
a mingel die onder drie Skepels Meel, tee
die a kom geheel doorgesuurt.

34. Almael datJesus ka seg na die Volk door
Gliknissen: en sonder Gliknissen hem na ha
praet niet een gut na sender:
35. Dat die ha sal kom vervylt, wat ka seg
door die Propheet, die seg: mie wil open mie
Mond door Gliknissen, mie wil seg die Ge~
heimnis van die Begin van die W eereld.
36. Soa Jesus ha lastaen die V alk loop, en
ha kom na binne die Hus: en sie Disciplen
ha kom na hem en ha seg: V erklaer ons die
Gliknis van die Onkryd na binnen die Akker.
37. Maer hem ha antwoordt, en ha seg na
sender: die Mens sie Soon bin hem, die ha
saej die gued Saed.
38. Maer die W eereld bindie Akker: ma er die
Kinders van die Rik bindie gued Saed: maer
die Kinders van die Boose bin die Onkryd:
39. Maar die Dievel bindie Vieand, die ka
saej sender; maer die Einde van die Wee~
reld bin die Krop~Tid: maer die Englen bin
die Maejers.
40. Daerom, glik als Volk trek yt dieOnkryd,
en verbrand die mit Vier: soa die sa! loop tu
ookal na die Einde van deese W eereld:
41. Die Mens sie Soon sa! stier sie EngJen
yt, en sellie sa! gaer yt sie Rik almael Erger~
nissen, en sender. die due Onregt.
42. En sellie sa! gooj sender na binne die Vier
Oven: daer sa! wees Kries en Kneersing van
Tand.
43. Dan die Regtveerdigen sa! skin ah; die
Soon na binne die Rik van sender Vaeder.
Die had Oor for hoor, hem hoor.
44. liL) Weeran die Hemelrik bin glik een
Skat, die ka verberg na binne een Akker:
die een Mens ka vind, en ka verberg die, en
ka loop van Blieskap, en ka verkoop al wat
hem ha hab. en ka koop die akker.
45. Weeran die Hemelrik bin glik een Koop~
man, die ha suek gueje Peeden:
46. En dietit hem ka vind een kostlig Peer!.
hem ha loop heen, en ha verkoop al wat hem
ha hab, en ha koop die.
47. Weeran die Hemelrik bin glik een Net,
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34. Al deese Dingen Jesus a spreek door
Gliknissen na die Volk: en sonder Gliknis~
Em na a spreek na sender.
35. Voor dat die a sa! kom vervoellt, wat
gesproken ben door die Propheet, die see:
Mi will open mi Mond in Gliknissen, en mi
wil spreek ut Verborgenheden, die a wees
onbekent van die Begin van die Werld.
36. Dan Jesus a latstaan die Volk van Em.
en a kom na Hoes; en si Jungers a kom na
Em. en a see: V er klaar na ons die Gliknis
van die Ookruit op die Veld.
37. Em a antwoord en a see na sender: Em.
die saay die goeje Saad, ben die Mensch si
Soon.
38. Die Veld ben die Werld. Die Kinders
van die Koningrik ben die goeje Saad. Die
Kinders van Boosheid ben die Onkruit.
39. Die Vyand, die saay sender, die ben die
Duvel. Die Krop-Tid ben die End van die
Werld. Die Maajers ben die Engels.
40. Glik as Volk trek noe die Ookruit ut, en
bran die op met V uur: soa die sa! wees ookal
na die End van deese W erld.
41. Die Mensch si Soon sal stier si Engels,
en sender sa! vergaader ut van si Koningrik
allemaal Ergernissen, en sender. die doe Ongerechtigheid:
42. En sa! gooy sender nabinne die VuurOven: daar sa! wees Gekrisch en Kneersing
van Tanden.
43. Dan die Rechtveerdigen sa! skien, glik
as die Son, in Koningrik van sender V ader. Wie hab Ooren voor hoor, die hoor.
44. Weeraan di Koningrik van die Hemel
ben glik as een verborgen Skat, in eenVeld;
die een Mensch a vind, en a verberg die, en
a loop hen voor Bliskap over dieselvde, en
a verkoop allegaar wat em a hab, en a koop
die Veld.
45. Weeraan die Koningrik van die Hemel
ben glik as een Koopman, die a soek goeje
Perlen.
46. En toen em a vind Een kostlik Peri, em
a loop hen, en a verkoop allemaal. wat em
a hab, en a koop dieselvde.
47. Weeraan die Koningrik van die Hemel
a 0 1779-a0 1802.
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die ka gooj na binne die See, en vang van
almael Sort.
48. Als die bin vol, selliehaeldieopnadieSee~
Kant, en sit, en suek yt die gueje malkander
na een vat, maer sellie gooj die qwaej wej.
49. Soo die salloop ookalnadie Einde van
die W eereld: die Englen salloop yt, en skei
die qwaeje van die regtveerdigen;
50. En sal gooj sender na die Vier Oven;
daer sal wees Kries, en Kneersing van Tand.
51. Jesus seg na sender; jellie ka verstaen die
almael? sellie seg na hem: ja, Heere.
52. Maer hem ha seg na sender: daerom elk
Skriftgeleerd, die ka leer na die Hemelrik,
bin glik een Hus~Vaeder, die bring yt sie
Skat nyw en oud gut.
53. IV.) En die ka gebeer, dietit Jesus ka
eindigdeeseGliknissen,hemhaloopvandaer.
54. En hem ha kom na sie Vaederland, en ha
leer sender na sender Skool; soo dat sellie
ka wonder gu, en ha seg: van waer deese
hab die Wiesheid en Kragt?
55. Hem no bin die Timmerman sie Soon?
sie Muder no hiet Maria? en sie Bruders
Jacob en Joses, en Sirnon en Judas?
56. En sie Sisters almael no bin bie ons? van
waer almael dat kom na hem?
57. En sellie ha erger sender na hem ; maer
Jesus ha seg na sender: een Propheet no bin
minder waerdig, als na sie eigen Vaederland,
en na sie eigen Hus.
58. En hem no ha due veel Teekens daer,
voor die wille van sender Ongeloof.

ben glik as een Net, die word gegooyt na~
binne die See, met die Volk kan vang divers
Soort (van Visch).
48. En wanneer die ben voll. soo sender haal
die ut na die Wal. en set, en pek die goeje
nabinneneen Vatmalkander,maardiequaaje
sender gooy wee.
49. Soo die sal wees ookalnadie End van
die W erld. Die Engels sal loop ut, en sal
separeer die Quaajen van die Rechtveer~
di gen.
50. En sal gooy sender nabinne die Vuur~
Oven; daar sal wees Gekrisch en Kneersing
van Tanden.
51. En Jesus a see na sender: Jender ka ver~
staan dan all deese Dingen? Sender a see :
Ja, Heere!
52. Da Em a see : V oordaarom elkeen Skrift~
geleerde, die ben geleerd tot die Koningrik
van die Hemel ben glik as een Hoes~Vader,
die breng voort ut si Skat nieuwe en oude
Dingen.
53. En die a geskied, toen Jesus a vollendig
deese Gliknissen, dat Em a loop wee van
daar:
54. En Em a kom na si Vaderland, en a leer
sender nabinne sender Skoelen, soo dat sen~
der a verwonder goe, en a see: Van waar
soo een Wiesheid kom na deese Man, en
soo machtige Werken?
55. Em ben dan niet die Soon van een Tim~
merman? Ben dan niet dieNaam van si Moe~
der Maria ? en si Broeders Jacob en Joses,
en Sirnon en Judas ?
56. En ben dan niet ook si Susters allemaal
hier by ons? Van waar all deese Dingen kom
dan na Em?
57. En sender a erger sender na Em. Maar
Jesus a see na sender: Een Propheet na niet
een Plaats hab soo weenig Eer. as na si V ader~
land. en na si Hoes.
58. En Em no a doe veel Teekens daar, om
die will van sender Ongloof.

Niet slechts op de Deensche Antillen he~ft zich echter een N egerhollandsch
ontwikkeld. Ook aan de Berbice heeft in de 18de eeuw een Creoolsch~Neder
landsch bestaan, blijkens een tweetal briefjes, geschreven door de hoofden
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van den Slavenopstand in 1763 en bewaard in 's RijksArchief, die ik hier naar
Hesseling afdruk. Ze wijken niet zoo ver van het N ederlandsch af.
"Coffy, Gouverneur van de Neegers van de Berbice, Capitein Aceara en laat UEd. groet,
laat UEd. weet dat geen oorlog soek, vermis maar als UEd. soek oorlog te [tegen] de
Neegers, sie ook klaar. Barguy en syn Bediende Graaf, Schoock delle van Lentzens gr.
Frederick Betjes, maar de heer Baruuy en sijn Bedienden en de Graef syn de Operschul~
denar van de quat die in de Berbice geschied is, de Gouverneur is by geweest toe dat
hebbe begonne te schied, hij is seer quate [kwaad] geweest dat sy begonne heb. de Gou~
verneur van de Berbice verzoek UEd. dat UEd. met mijn koomt om met te spreeken, en
UEd. moet niet ban [bang] wees, maar als U wil niet koom sy sal vechten soo lang als
een Christ en [in] de Berbice is; de Gouverneur sal UEd. geeven de half Berbice, en sy
luye sal amaal na boaven gaan, maar moet niet denken dat de Neeger wel Slaven wil
zijn. maar de Neeger dat UEd. heb op de Seepe [schepen] die kan zijn UEd. slaaven, de
Gouverneur groet UEd." - "De Edele Brief die heben wel ontfangen, derwiel doet [dat]
de jonge Heer Charbon siek is, soo versoeke uwe de Neeger Cofi en Aceara dat je andere
in die blaets [plaats] steueren, of de selven, en wie [wij] versoeke de heer Gouverneur
selfs met de komen, dat wie ook wel weeten doet [dat] en [een] Godt is in [en] als die
gedaegten haeden [hadden] om joe kwae te doen wie suellen keen Brief stuerren. omdat
de Neg re Quaebi en Biraemus en P1:ter vaen Abelzis, doet sie de Steurman van Captien
Pinabel gevaengen, en bij ons gebracht, en ons geseid dat je luy ons daar verwachtende,
maer anders dat Cofi en Aceara ken [geen] qua de gedaegten meer baden, dat Cofi die
boven met Syn Volg. en dat hij gehoord haede daet dieandreVolg by joeluy gekoomen
waeren om vegten seer quawd waes voor haar lui de Neger Quaebi en Biramus gezyt
als wie daar quame daet hy ons leluepe [lubben?] soeude; daer stuer uwe de neeg er Cofi
en [een] baer [paar] goute Gespen aan de Gouverneur."
Brodie~Cruickshank: Achttien jaren aan de Goudkust, vertaald door H. W ey~
tingh,Amsterdaml855 I, blz.l5enl6 citeert nogdevolgendeNegerhollandsche
brieven uit het deel van Afrika, waar de Amerikaansche negers vandaan komen:

Elmina den 7 N ovr 1843
Mijneheer! Ik verzoekt hier te wesen dat ik hitje onwell zijten door dat heeft ik mijneheer
verzoekt voor hitje rijst en zuiker.
Mijneheer Uwens UEdel DwDienaar
WelEd Heer UwEd boodschapper van Gisteren heb ik ontvangen en aangezien dat gis~
teren de wissel verval is, en had ik UEd zoude geantwoord daarop. maar dat ik doch dat
geene de mij helaofte had, En heb ik hem te verwachten op de dag zoude gekomen heb~
ben, om mijn belofte te voldoen, want ziet ik dat deze rekg is vrij lang geworden, en ik
wensch gaarne om afte maken, Maar. soms door den omstandigheden aanbetreft kan men
zijn belofte niet voldoen worden, En heden uwe weder boodschaap inmondering door uwe
jonge. dat as ik de rekg niet afbetalen dan zal ik in de hok, Ja, uwe heeft regt om te zeggen
dat op het ogenblik niet kans was om de wont te genezen, dus En Spreek woord, hooren
zien en Sweeg. voor uwen geld Onc 4 7 E zal ik trachten als mogelijk is, om zoo spoedig
ten einde te af maken, dat ik uwe niet en tijd weder willen geven. maar in kort dagen zal
ik de zaak te vereffenen
Ik blijf UEd Dw Dienaar
St george Elmina den 30 November 1844
Mijn waarde Heer Gij zegd wouwdt ik mede gaan Axim toe, ik heb mijn vader Volteld
gezegd goet - En hij zegd woudt mijn•e: hand schrijft gezien daar is mijn hand.
Negerhollandsch van Berbice en Afrika's Westkust.
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Wel Edele Heer! Ik wenschte U Ed. goedde dag - Hiernevens te sende gij een dozijn
Rijpe Oranje appelen Om u te presentgekregt : Want eergisteren ik wil U Ed. bij te komen
en mij vaart niet wel, dus as morgen Ochtent als ik bedje wel, zal uwe bij te komen en
spreek weinige woorden tot Uw.Met Uw achting D.V. Dienaar
7 Junij 1843
WelEdel Heer ! Indien uEd vloerspijkers heeft, verzoek te laten mijn Timmerman uit
zochten, welke soort dat zal beschikking voor mijn vloering, en gelieft dezelve 20 'ffi te
weegen en steld in mijn rekening, en zult mij verpligten, Met achting uEd. D. W. Dienaar
St George d'Elmima den He Mei 1843.
Den WelEdele Heer! Ik neem de vrijheid u te verzoeken op ontnemen dezes voor mijne
verzoekende briefje aan uE. ter handen zullen aanbrengen met uE. verzoek voor deze
tegenwoordigheid uE. geen kwalijk zullen beduiden over deze verzoeking dat ik wil met
uE. Nigotiëren te doen maken en zal uE. volkomen te betalen worden, want ieder mensch
moet zijn verpligt doen om het brood te verdîenen, en men moet niet zonder zitten eer
dat het levensmiddelen te kunnen krijgen, maar men moet werken doen voor dat zulks te
ontvangen hebben: want met uE. verzoek voor dit gezegde, en denkt uE niets anders in
uwe hoofd of dat ik uE N igotiëren willen. te doen maken, en zal uE verzuimd worden
voor den voldoener, maar ik zal mijn best doen dat ik uE te kunnen voldoen worden, en
zoo maken alle de menschen op hier in de wereld zijn : want als men zoo stil moet zit, en
zonder iets te doen het wordt dan u begeerig om andere menschen te gaan stelen, maar
dat is ook de onvertrouwelijke dingen; daarom zeggende dat ieder mensch moet zijn ver~
pligt wezen aan het voedsel te kunnen gebruiken, maar gij zijt niet toornig mijn Heer!
Ik ben met hoogste achting en UEDvDienaar

Dergelijke kattebelletjes, gelijk Hesseling ze noemt, uit West~Afrika, kan men
ook nog vinden bij Gramsberg: Schetsen van Afrika' s Westkust, Amsterdam
1861, blz. 298. Slechts voor den deskundige hebben deze echtereenige waarde.
Ons is het genoeg te hebben vastgesteld, dat op bijna alle plaatsen waar Neder~
landers met Afrikaansche negers hebben samengeleefd, zich een mengeltaal
ontwikkeld heeft, waarin Nederlandsche woorden zich voegen naar Oer~
Afrikaansche denkgewoonten. Thans echter zijn al die Negerhollandsche dia~
leeten reeds bijna geheel en al uitgestorven. Toen in 1848 de slaven op de
Antillen de vrijheid herkregen, was het Negerhollandsch ten doode opge~
schreven. Alleen het isolement had het in stand gehouden. En de plantage~
negers weerstonden nu niet meer aan de verzoeking der havensteden. Als
handels~ of haventaal was het N egerhollandsch niet geschikt, en kon het on~
mogelijk tegen de assimilatie~tendenzen van het Engelsch aan. In 1870 begon~
nen dan ook de Herrnhutter zendelingen hun godsdienstonderwijs te geven in
het Engelsch. De Luthersche gemeente was hun hier al vroeger in voorgegaan.
Thans is dan ook het Negerhollandschop St. Croix zoo goed als verdwenen, op
St. Thomas leefden in de stad in 1881 nog eenige oude vrouwen, die het spraken;
op de meer afgelegen missieposten Neu~Herrnhut en Niesky en op het half~
verwilderde eiland St. Jan, leidde het nog een tijdje een kommervol bestaan,
maar de jongere generatiespreekt ook daar alleenmeerdeEngelschewereldtaal.
260

Negerhollandsch van de Goudkust.

NEGENDE HOOFDSTUK.

H

0

0 0

0 HET WEST~INDISCH.

eeft zich dus, gelijk wij zagen, het Nederlandsch eeuwenlang gehand~
haafd in streken, die nooit onze heerschappij hebben gehuldigd; om~
gekeerd heeft onze taal ook hier en daar nooit dieper wortelen
kunnen slaan, al wapperde er ook nog zoo lang de Nederlandsche
vlag. Wij schijnen nooit erg ijverzuchtig geweest te zijn op onze moedertaal.
Zoo is er dan in onze West~ Indische koloniën, hoewel er de regeeringstaal
natuurlijk Nederlandsch is, slechts een betrekkelijk zeer klein groepje, dat
N ederlandsch spreekt en denkt. In Suriname kennen de meeste inwoners toch
alleen N egerengelsch, en ook de blanken moeten er zich goedschiks kwaad~
schiks tegenover de kleurlingen van bedienen, als zij willen worden verstaan.
1". HET

DJOE~TONGO.

:-:

.-.

.-. .-.

In ons hoofdstuk over de Jodentaal zullen wij zien, dat vele Amsterdamsch~
Portugeesche Joden in de 17de eeuw naar onze Braziliaansche bezittingen ver~
huisd zijn, en daarheen hun mengeltaal van Portugeesch en Hollandsch hebben
overgebracht. Toen echter onze Braziliaansche bezittingen in de handen der
Portugeezen overgingen, trokken de meesteN ederlandsch~ Portugeesche Joden
naar Nederlandsch Guyana, waarheen hun land~ en geloofsgenooten van
Cayenne hen waren voorgegaan. Daar stichtten ze plantages en troffen ze
vele Engelsche Planters, die op hunne plantages met de negers Engelsch
spraken, dat langzamerhand tot Negerengelsch ofNingre~tongo creoliseerde.
De nieuwaangekomen Joden be~Jonnen toen met hun slaven hun eigen Portu~
geesch~Nederlandsch te spreken. De negers die al Negerengelsch kenden, ver~
stonden hier aanvankelijk weinig van, maar schikten zich al weer zoo goed ze
konden, en begonnen Portugeesch~ Hollandsch te spreken, niet evenwel zonder
deze nieuwe taal den invloed van hun negergedachten en hun vroeger Neger~
engelsch geducht te laten ondervinden. Uit dit mengproces ontstond nu een
Nieuw Creoolsch Djoe~tongo of Jodentaal geheeten, want het Engl. Jew is in
het N egerengelsch tot Dj oe geworden. Zoo had N ederlandsch Guyana in het
begin der 19de eeuw twee evenmachtige Creoolsche talen naast elkander.
Gaandeweg breidde zich echter het Ningre~tongo uit, en verloor het Djoe~
tongo al meer en meer terrein, daar de Joodsche planters zelf, juist als in het
moederland, zich meer en meer op zuiver Nederlandsch gingen toeleggen.
In het jaar 1838 werd te Paramaribo in de Portugeesche Synagoog voor het
eerst in het Nederlandsch gepreekt. Ondertusschen wordt het Djoe~tongo
nog in verschillende havensteden der Caraïbische zee gebruikt en verstaan.
Bovendien is er nog één stam van vrije boschnegers, die deze taal bewaard
hebben. Het zijn de Saramakkanen, aldus genaamd naar de Sàramakka~rivier,
Treurige toestand van onze taal.
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aan wier bovenloop zij vroeger in de bosschen huisden. Thans wonen zij niet
zoo diep het land meer in, aan de boven-Suriname. Onder deze Saramakkanen
nu, hebben de Duitsche Herrnhutters sinds 150 jaren het Christelijk geloof
gepredikt, en aan deze missie danken wij ook de kennis van het bestaan dezer
taal. Maar over de taal zelf is nog niets gepubliceerd. Toch vermeldt
H. Wullschlägel in een opstel over het Ningre-tongo in het tijdschrift
West-Indië, I 1855, blz. 286 vlgd., dat in het archief der Broedergemeente
nog de volgende handschriften berusten: 1o. C. Schumann: W örterbuch der
Saramacca-Negersprache, Bambey 1778. 2°. Oto va ouroe fri Gado bi meki
ko sombre (Geschiedenis van het Oude Verbond, dat God met de menschen
gemaakt) 1778. 3°. De vertaling van de "Harmonie der vier Evangelisten"
door LoskieL 4°. De vertaling van "de Geschiedenis der Apostelen", (niet
heelemaal compleet,) door Wietz. 5°. De vertaling van de zendbrieven. 6°. De
vertaling der "Idea fidei &atrum door A. G. Spangenberg" in twee deelen.
7°. De vertaling van de Liturgie der Broedergemeente. Zou het niet op den
weg liggen van de Leidsche Maatschappij van Taal en Letterkunde of van het
Koloniaal Instituut, althans de drie eerste dezer manuscripten te laten drukken?
2°. HET NINGRE-TONGO OF NEGERENGELSCH :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-:

Bij deze taal, gewoonlijk, maar half ten onrechte, Negerengelsch genoemd,
moeten wij iets langer stilstaan, daar het N ederlandsch er minstens evenveel
aandeel in heeft als het Engelsch. Want sinds in 1816 Suriname ons door
Engeland werd teruggegeven, heeft dit Creoolsch-Engelsch-Portugeesch een
heele gedaanteverwisseling ondergaan. Allerlei Portugeesche en Engelsche
woorden moesten voor N ederlandsche wijken. Mi pramîsi en mi mémbre verouderden en moesten voor mi belófoe en mi denki plaats maken. Reeds in
1856 zeide H. W ullschlägel in de Inleiding van zijn Deutsch-N egerenglisches
Wörterbuch, Löbau 1856: "Die Negerenglische Sprache ist übrigens nicht
geblieben, was sie anfangs war; sie ist mit der Zeit eine Negerenglischh o 11 ä n dis c he geworden. Die Grenze aber, bis zu welcher die in neuerer
Zeit dem Holländischen entlehnten W orte bereits der Negersprache angehören, ist schwer zu ziehen. In vorliegendem W örterbuche sind solche W orte,
die vielleiebt unter den Stadtnegern bereits ganz gäng und gebe, den Plantagennegern aber noch unbekannt sind, mit einem h. (holländisch) bezeichnet. Auch
sind manche holländische W orte, die bis dahin den N egern völlig fremd waren,
bei Gelegenheitder Uebersetzung der Psalmen unddes N euen Testamentsdurch
uns Missionare in die Sprache eingeführt worden, und werden jetzt, wenigstens
von den in unsern Schulen gebildeten Negern, wol ziemlich allgemein verstanden. Auch sie durften hier nicht fehlen, und sind ebenfalls mit h. bezeichnet.
Jene ursprünglich englischen W orte aber, die nach und nach ausser Gebrauch
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gekommen sind, wiewol manche ältere Neger sie noch wol verstehen, sind
mit a. (alt, veraltet) bezeichnet." En nu, weer vijftig jaar later, is de negertaal
alweder meer in Hollandsche richting verschoven, gelijk wij hierna uit de teksten gemakkelijk zullen kunnen opmaken. Ik heb echter nog om een andere
reden dit betrekkelijk lange citaat van Wullschlägel aangehaald; hierin komen
toch zeer duidelijk eenige min of meer verschillende taalgroepen aan het licht:
1° Stadnegers en Plantagenegers, 2° Christennegers en heidensche negers,
en gelijk overal, 3° blijkt ook hier weer verschil tusschen het oudere en het
jongere geslacht. Gaan wij nu deze taal kort in haar wordingsgeschiedenis na.
De grondtalen der Negers in Suriname waren het Ewe en het Tsji, twee talen
in Asjanti aan de Goudkust, onderling ten nauwste verwant. Dat blijkt allerduidelijkst uit een eigenaardige gewoonte. Zij noemen toch hunne jongens en
meisjes naar den weekdag hunner geboorte. Welnu, ditzelfde gebeurt ook in
allerlei talen der Afrikaansche Westkust. Zoo b.v. het lbo en het Efik aan de
Nigermonden. Maar met hetEween Tsji stemmen de Surinaamsche negernamen alle klank voor klank overeen. De Ewe- en Tsji-namen in de volgende lijst zijn ontleend aan D. W estermann: Die Sudansprachen, Hamburg
1911 blz. 40-41, die voor het Ningre-tongo aan H. Focke: Negerengelsch
Woordenboek, Leiden 1855.
Dagen der week
in 't Ewe en Tsji.

Kwásida, Kwasida:
Zondag
Dzóda, Dwoda :
Maandag
Bráda, Benanda :
Dinsdag
Kóeda, VVoekoeda:
VVoensdag
Jawódá, Jawoda:
Donderdag
Fida, Fida : V rijdag
Mémleda, Memeneda:
Zaterdag

Overeenkomstige mannelijke naam
in 't Ewe en Tsji.

I in 'ttongo.
Ningre-

Overeenkomstige vrouwelijke naam
in 't Ewe en Tsji.

I in 'ttongo.
Ningre-

Kwasi, Kwasi

Kwasi

Akósiba Akwasiba Kwasiba

Kodzó, Kwadwo

Kodjó

Adzóa, Adwowa

Komla, Kwabenan Kwaminá

Adjoebá

Kwakóe, Kwakoe Kwakóe

Abrá, Abenamba, Abéni(ba) of
Abramba
Abram ba
Akóea, Akoewa
Akóeba

Jáwó, Jawo
Kofî. Kofi

Jawa, Jawa
Afiba, Afiba

Jaóe
Kofi

Kwámi,Kwamena Kwami

Amá, Amma

Jabá
Afiba
Amba of
Amimba

Ik weet niet of iemand hier reeds op gewezen heeft, maar de afkomst der
Surinaamsche negers is hiermee afdoende bewezen. Uit hetEween Tsji vooral
stammen dan ook nog behalve ·eenige bijna ongewijzigde woorden, juist als
in het Negerhollandsch een heele rij echt Afrikaansche taalverschijnselen:
zoo 1o de meervoudsvorming door de bijvoeging van het persoonlijk voornw.
3de pers. meerv. dem; 2° de uitdrukking van den Datief door het werkwoord
Ewe en Tsji.
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geven. Een zin als "hij gaf mij het mes" vertaalt men in het Tsji met: ode sekan
no maan me, letterI. : hij nam mes~dit gaf mij; hij schreef den koning een brief :
okherew nhoma man ohene, letter!.: hij schreef brief gaf koning. Welnu, vol~
gens Wullschlägel beteekent in het Ningre~tongo "gi" (Engl. give) zoowel
"geven" als "aan". Alleen merkt hij op, dat na het werkwoord gi de praepositie
gi niet mag gebruikt worden I Voor de negers beteekent dus: A begi gi dem
vijandivo hem, niet gelijk Wullschlägel vertaalt: hij bad voor zijne vijanden,
maar: hij bad gaf zijne vijanden enz. Mi tjari wan (EngI. one) kisi kom gi masra :
ik draag een kistje, kom, geef mijnheer; 3° de verbaalcombinaties, waarover
wij bij het Afrikaansch reeds gesproken hebben, en die in de Soedantalen even
opvallend zijn als in het Hottentotsch. De laatstgegeven zin en de hierna vol~
gende zijn er alle duidelijke voorbeelden van: haal dat eens : "go teki dasani
kom'': letterI. ga, neemhet ding, kom; 4°. de eigenaardige locaalverba en locaal~
nomina in plaats van praeposities-eigenlijk slechts een bijzondere toepassing
van het vorige- "hij werkt in het woud" heet bij den Ewe~neger: hij werkt, is
des wouds inwendige; ik kom uit de stad: ik ga hierheen, was het binnenste
der stad; hij zit boven op den tak : hij zit, is het bovenste van den tak. Welnu,
het Ningre~tongo gebruikt juist dezelfde zegswijzen. Hij woont in een groot
huis : A de liebi na ini vo wan bigi hoso, letterI. hij woont, is het binnenste van
een groot huis. Hij heeft zijn huis gebouwd op een steenrots : A bouw hem
hoso na tapo vo wan klipstoon of na wa klipstoon tapa :letter!. Hij bouwen
zijn huis, is top van een steenrots of is een steenrot~top. Hij ging in het hol :
A ben go na ini da horo : letter!. hij is gegaan, is binnenste (van) het hol. Hij
trok hem uit de put: A poeloe hem na ini da peti :hij trok hem, was binnenste
(van) de put. Hij liep vóór den heelen troep : A ben waka na fesi vo da heeli
komando, hij wandelde, was aangezicht van den heelen troep. Volg mij na :
Waka na mi baka :wandel, wees mijn rug. Wullschlägel en Focke hebben hier
echter niets van gemerkt en vertalen na dus achtereenvolgens door: in, op,
naar, aan, te, uit, van, bij, dan. Vlak daarboven bij Focke staat echter een
ander artikel na in de beteekenis van: ik ben, gij zijt, hij, zij, het is. Hetzelfde
geldt trouwens van de beteekenend 1° "ik ben, je bent, hij, zij, het is"; 2° "hier,
daar" en van go, komopo, komoto, romoto enz., die alle echte werkwoorden
zijn, maar min of meer als praeposities en bijwoorden gebruikt worden. 5° Merk~
waardig is ook de conjugatievan het werkwoord. Het Tsji heeft op de eerste
plaats een Aorist: den naakten stam met het pronomen ervoor, die zoowel voor
Praesens als Praeteritum gebruikt wordt. Zoo ook het Ningre~tongo: mi aksi :
ik vragen, joe moe: jij moeten, a sabi: hij weten, mi taki: ik zeg. Ten tweede
een Progressief, bestaande uit het pronomen, een locaalverbum "daar zijn" of
"er zijn" of "aan het-zijn" en den werkwoordsstam. Juist zoo zeggen de Suri~
naamsche negers. Mi de njam : letterl. ik ben aan het eten, wi de aksi : wij zijn
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aan het vragen, a de timre: hij is aan het timmeren. Da piltiennode taki jete:
Dat kind is nog niet aan het spreken, kan nog niet spreken. "Wenn eine fortdauernde Handlung ausgedruckt werden soli, darf de nichtfehlen'' zegt Wullschlägel om deze gevallen van de eerstgenoemde te onderscheiden. Ten derde
een Habitualis, die alleen door den muzikalen toon van den Aorist onderscheiden wordt. Het pronomen heeft in den Aorist hocgen toon, in den Habitualis
lagen toon. Hierover zeggen onze Surinaamsche bronnen niets anders dan: "Es
kommt im N egerenglischen erstaunlich viel auf eine richtige Betonung an' '. "Auch die Betonung und die Gestieuiatien müssen mit zum V erständniss der
Zeitwörter helfen' '.Ik geloof datnauwkeuriger toehocren ookhier hetzelfde aan
het licht zal brengen. Ten vierde een Perfectum voor een voltooide handeling,
bestaande uit het pronomen, een ww. dat "klaar zijn" beteekent, en den stam.
In het Ningre-tongo is eveneens een "Vollkommen vergangene Zeit'', uit
dezelfde elementen opgebouwd: mi ben sabi, ik heb het geweten, a ben frede:
hij had het wel gevreesd. Ai, mi ben si joe wantren :ja ik heb je (al eens) gezien
vroeger. T og wan vo oenoe ben doe dati : toch heeft een van jullie gedaan dat.
Di a kali mi, mi ben njam kabá : toen hij mij riep, had ik reeds gegeten. Verder
treedt ook hier kabá (Ptg. acabar, voltooien) alleen op: Son opó kabá : De zon
is opgegaan. Ten vijfde een Futurum bestaande uit het pronomen, een ww.
komen of gaan, en den bedoelden werkwoordsstam. Het Surinaamsch heeft het
N ederl.-Engelsch shall- zal overgenomen: mi sa go : ik zal gaan; a sa doe : hij
zal het doen. Bovendien vormt het, gelijk het Negerhollandsch, nog een bijzonder Futurum voor het onmiddellijk aanstaande met den Progressief van go :
gaan: lóeko boen a de go gó-we: kijk goed hij is aan het wegloopen. Ten zesde
heeft het Tsji geen Passivum, maar wordt dit omschreven met een vaag onderwerp 3de pers. meerv. Juist zoo zegt het Ningre-tongo voor "ik word bemind":
soema lobbi mi of dem lob bi mi : Engl. some love me of ze beminnen mij.
Verdere punten van overeenkomst kan ieder er zelf nog bijvinden door de
vergelijking van J. Christaller: A Grammar of the Asante and Fante Language
called Tshi, Basel1875. J. Christaller: A Dictionary of the Asante and Fante
Language called Tshi, Basel1881. D. Westermann: Wörterbuch der EweSprache, Berlin 1905. D. Westermann: Gramrnatik der Ewe-Sprache, Berlin
1907. (H. W ullschlägel:) N eger-EnglischeGrammatik, Bautzen 1854. H. Wullschlägel: Deutsch-Negerenglisches Wörterbuch, Löbau 1856. Trouwens, wie
na deze punten doorlocpen te hebben, naar het Negerhollandsch terugziet,
zal daar gemakkelijk bijna al deze Soedan-eigenaardigheden terugvinden.
Naast deze Oer-Afrikaansche denkgewoonten, toonen zich nu ook hier weer
de bekende Creoliseeringsverschijnselen: 1ode vereenvoudiging van moeilijke
of samengestelde klanken: Engl. stone : sitón, schulp : skorpoe, sikrópoe, stoel:
soetóeloe, Engl. spoon : soepóen, Engl. snake : sinéki, Engl. to spit :. sipîti,
in Suriname.
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knopo: konópo, Engl. turn :·tron, grond: gron, vinden: finni, hand: hanoe,
Engl. bend : beni, Engl. ship : sipi, Engl. shilling : sren, zelf: srefi, helpen : jerépi,
zolder : sódro, Engl. throat : tróto, to throw away : trowé, hengsel : hensri,
koorts : koorsoe, okseldoek : osroedoekoe, wrijven : frifi, zeventig seventy :
sebitentien; vlieger: frigri, Engl. strong: tranga; vroeg: froekoe. Overigens
klinkt de g ongeveer als de Duitsche. Schijn : skijn, schaap : skápoe, school :
skólo, schouder : skouroe, schrikken : sikrikki, slachten : slakti, wachten : wakti.
2°. De dooreenwarring der rededeelen. Hoe praeposities, bijwoorden en werk~
woorden één onontwarbaar kluwen vormen, zagen wij hierboven reeds. Ver~
der zijn er weinig bijvoeglijke naamwoorden en werkwoorden, die ook niet
als substantief voorkomen: lange beteekent ook lengte, bradi: breed en breedte,
bigi : groot en grootte. Da fadom di a fadom : de val dien hij viel. Ook komen
de biJvoegI. naamwoorden aanhoudend als werkwoord voor, zoo kroekoetoe :
onrechtvaardig en onrecht doen, santa : heilig en heilig maken, tranga : sterk
en sterken. 3°. Van geslachten, verbuiging of vervoeging is geen sprake, en
dus a fortiori niet van ongelijkvloeiende verbuiging of vervoeging. Wat W ull~
schlägel over .,hem" als Accusatief van a: hij, zij, het, in het midden brengt,
berust, gelijk nog zoo veel in zijn Grammatik, op gebrekkig linguistisch inzicht.
Waarschijnlijk is .,hem" 4depersoon, en in elkgevalkomt .,a" óókinAccusatief~
en .,hem" ook in Nominatief~functie voor. 4°. Gelijk men uit de gegeven voor~
beelden reeds gezien heeft, gaan alle woorden op een klinker of neusklank uit,
wat vooral opvalt, als wij er de Engelsche en Hollandsche grondwoorden
naast zetten, die bijna alle een oe of een i hebben bijgekregen. 5°. Ten slotte
is de uitdrukking hakkerig en abrupt: .,Stopwoordjes en tusschenwerpsels zijn
er vele, zij zijn de kenmerkeneener armoedige, onbeschaafde taal", zegt Focke.
Het overige moge men zelf uit de volgende teksten afleiden.
EEN THEEVISITE uit A. Helmig van der V egt: Proeve eener Handleiding om het
te leeren, Amsterdam 1844 :~: :~: :~: :~: :~: :~: :~: :~: :~: :~:
Da somma, dissi dé kon loekoe joe.
Het is gezelschap. dat gij krijgt.
Ka, fa a mooi!
Wel, wat is dat liefjes!
Hebt gij nog thee van laatst?
Joe babi da the va tradeh jette?
No, ma dissi de morro bettre.
Neen, maar deze is beter.
Hoe fa joe tan sinsi Sondeh 1
Hoe hebt gij gevaren sedert Zondag 1
Mi ben de boen noffo, mara fa joe tan 1
Ik ben redelijk wel geweest, maar hoe is het
Mi de ferkoutoe pikienso.
Ik ben een weinig verkouden.
[met u?
Hoe fa joe babi hatti vo go dan na dorro 1 Hoe durft gij dan uitgaan 1
Mi ben hangri vo si joe.
Ik was begeerig u te zien.
Milobi vo de nanga joe vo troe.
Ik bemin uw gezelschap zeer.
A hatti mi, mi no ben sabi, datti joe no ben Het doet mij leed, dat ik uwe onpasselijk...
de boen.
beid niet geweten heb.
Mi no ben sa drai vo kon loekoe joe, iffi Ik zou niet verzuimd hebben u te komen
mi ben sabi datti.
bezoeken, indien ik het geweten had.

Neger~Engelsch
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Creoliseering.

Mi sabi joe boen hatti vo mi.
Meki wi go na mi kamra.
Ga na fesi, mi sa wakka na joe bakka.
Alla da flausoe de vo soso.
Kompe no moe mëki flausoe nanga mal~
kandra.

Ik ken uwe genegenheid te mijwaarts.
Laat ons nu naar mijne kamer gaan.
Ga vooruit, ik zal u volgen.
Al die komplimenten zijn onnoodig.
Men moet geene komplimenten maken
der goede bekenden.

on~

GESPREKKEN uit Deutsch~Negerenglische Gespräche vonK. Gerhardt, bearbeitet von
J. Kersten, Herrnhut 1893. .~. .~. :~: .~. .~. .~. .~. .~. .~. .~. .~. .~. .~. .~.
Po ti pikien! san meki joe kre?
Wan spikri soetoe mi na mi foetoe.
Wan fisibonjon soetoe mi.
A de na ini jete?
No, dem poel oe hem gi mi.
Da pikien sa kisi stuipi.
Da oeman habi treki.
A habi krampoe na hem hele.
Ala soema na hoso siki.
Sinsi N joejari datra no bedanke wi Jete.
Da lai hebi gi mi, a kwinsi mi tee na gron.
No wan verdiensti node.
Datra njam ala wi goedoe.
Mi no man moro.
Pasiensi, no lasi hatti.
A tan na mi, leki Gado libi mi krin krin.
Dem pikien de begi wan toe keersi.
Gi den som vo dem.
Dem srefi wani poeloe dem.
No, dati no kan de.
Dem sa doti dem klosi.
En buiti dati dem sa pliti dem, te dem klim
na tapo boom.
Meki joe seki da boom ma.
Dem sa fadom komopo.
Dan dem pikien kan piki dem.
Ma oen pikien, oen no moe njam dem stoon
toe.
Dem stoon oen moe spiti poeloe.
Ofoe oen sa kisi belehati.
0, o hele de hati mi kaba.
Somtem joe njam toemoesi foeloe.
No, a swali dem stoon.
Joe lei, a no troe.
A no lei, da si mi ben si.

Arm es Kind, warurn weinst du?
lch habe mir einen Nagel in den Fusz ge~
treten.
lch bin in eine Fischgräte getreten.
Ist sie noch im Fusz?
Nein, sie ist schon heraus.
Das Kind wird Krämpfe bekommen.
Die Frau hat Krämpfe.
Er hat Krämpfe im Leib.
Alle Leute im Haus sind krank.
Seit N eujahr sind wir den Doktor nicht los
geworden.
Das ist ein schweres Kreuz, es drückt mich
ganz nieder.
lch habe keinen V erdienst.
Alles Geld geht für den Dokter weg.
Ich halte es nicht länger aus.
Geduld, verliere den Mut nicht.
Es scheint mir, als habe mich Gott ganz
verlassen .
Die Kinder bitten um einige Kirschen.
Gieb ihnen einige.
Sie selbst wollen sie abmachen.
Nein, das kann nicht sein.
Sie werden ihre Kleider beschmutzen.
Und auszerdem werden sie sie zerreiszen,
wenn sie auf den Baum klettern.
Schüttele nur den Baum.
Sie werden schon herunterfallen.
Dann können die Kinder sie auflesen.
Aber Kinder, eszt die Steine nicht mit.
Die Kerne muszt ihr ausspucken.
Sonst bekommt ihr Leibweh.
0, o, mein Leib thut mir schon weh.
Vielleiebt hast du znviel gegessen.
Nein, er hat die Kerne heruntergeschluckt.
Du lügst, das ist nicht wahr.
Es ist keine Lüge, ich habe es gesehen.
Ningre-tongo.
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Dan joe moe dringi kastorolie.
Poti pikien, san hede joe no ben jeri.

. . . . . .

Hoemeni jari a ben kisi?
A tapo reti fotentien jari.
Vijfitentien jari nanga hafoe.
oder: Vijfitentien jari nanga siksi moen.
Potentien na siksi jari nanga drie moen en
tien dei.
A ben habi wan wefi?
A ben habi, ma a dede granwei kaba.
A ben trouw?
No, ma a ben meki verbontoe.
A ben liebi boen nanga hem?
Ja, teemoesie switi.
A libi pikien?
Ja, alibi drie pikien.
Soema sa zorg oe dem now?
Dem no de weespikien?
We, dan lanti moe zorgoe vo dem.
Dem no ha famili moro?
Dem habi wan oomoe nanga wan tanta jete.
Ma dem de poti malengri soema.
Dan dem moe gi opo vo dem pikien.
Dem de switi pikien?
Da hoi moro switi leki dem oemanpikien.
Mi sa wani teki da hoi na mi hoso.
Teki hem, na joe hanoe a de boen.
Mi sa Joekoe hem leki mi eigen pikien.
Dati ala soema sabi.
Ma soema sa teki dem oemanpikien?
Mi sabi wan missi, disi zoekoe wan pikin
ningre.
Joe no wani haksi hem gi mi?
Te mi miti nanga hem, mi sa haksi hem.
Tra dei mi miti hem. en wantem mi haksi
hem.
Sana taki?
A taki, a sa teki ala toe.

Dann must du Ricinusöl trinken.
Armes Kind, warurn hast du nicht gehört.

.

.

. . .

Wie alt ist er geworden?
Gerade 40 Jahr.
Fünfzig und ein halbes Jahr.
46 Jahre, 3 Monate und 10 Tage.

Hat er eine Frau gehabt?
Er hat eine gehabt, aber sie ist schon lange
War er getraut?
[gestorben.
Nein, aber anerkannt.
Hater gut mit ihr gelebt?
Ja, sehr gut.
Läszt er Kinder nach?
Ja, er läszt 3 Kinder nach.
Wer wird sie jetzt versargen?
Sind sie nicht Waisenkinder?
Nun, dann musz die Regierung für siesorgen.
Haben sie keine Familie mehr?
Sie haben noch einen Onkel und eine Tante.
Aber das sind arme kranke Leute.
Dann musz man die Kinder anmelden.
Sind es artige Kinder?
Der Knabe ist artiger als die Mädchen.
Ich möchte den Knaben in mein Haus neh~
men.
Nimm ihn, bei dir ist er gut aufgehoben.
Ich werde ihn halten wie mein eigenes Kind.
Das weisz Jedermann.
Aber wer wird die Mädchen oehmen?
Ich kenne eine Dame, welche ein Mädchen
sucht.
Willst du sie nicht fragen?
Wenn ich ihr begegne, will ich sie fragen.
Neulich begegnete ich ihr. und fragte sie
gleich.
Was sagte sie?
Sie sagte, sie wolle beide nehmen.

GESPREKKEN uit Neger~Engelsch~Hollandsche Samenspraken voor Suriname, Para~
maribo 1907. .~. .~. .~. :~: :~: :~: :~: .~. :~: :~: :~: :~: .~. :~: .~. .~. .~.
Wan
Wan
Wan
Wan
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jari habi twaalf moen.
moen habi fo wieki.
moen habi dritentien dei.
wieki habi sebi dei.
Ningre-tongo

Een jaar heeft twaalf maanden.
Eene maand heeft vier weken.
Eene maand heeft 30 dagen.
Eene week heeft zeven dagen.

Wan jari habi drihondro nanga siksitentien
na vijfi dei.
Hoe dei wi habi ti dei?
Ticlei da Toedeiwroko.
lsredei wi ben habi Moendei.
T raïsredei ben de Zondei.
Tamara da Drideiwroko.
Tratamara da Fodeiwroko.
Da ala dem dei vo wieki dati?
No no, toe mankeri jete. Hoedisi?
V rijdag nanga Za tra.

Een jaar heeft drie honderd vijf en zestig
dagen.
Weiken dag hebben wij vandaag?
Het is vandaag Dinsdag.
Gisteren hadden wij Maandag.
Eergisteren was het Zondag.
Morgen is het Woensdag.
Overmorgen is het Donderdag.
Zijn dat alle dagen der week?
Neen, er ontbreken nog twee. Welke?
Vrijdag en Zaterdag.

Gi mi wan nefi!
A dia. Efi Masra pliesi.
Da nefi dati dede.
Mi no wani hem.
Mi no kan koti noti nanga hem.
Dem no srapoe hem boen.
Gi mi wan trawan !
Joe moe gi mi wan srapoe nefi.
Zoekoe wan boen nefi gi mi!
Mi no kan finni wan reti boen nefi.
Ala dem nefi dede.
Mi sa srapoe dem gi masra.

Geef mij een mes!
Hier is het. Om u te dienen Mijnheer !
Dat mes is bot.
Ik wil het niet hebben.
Ik kan er niets mede snijden.
Het is niet goed geslepen.
Geef mij een ander!
Gij moet mij een scherp mes geven.
Zoek maar een goed mes voor mij!
Ik kan geen goed mes vinden.
Al de messen zijn bot.
Ik zal ze voor mijnheer slijpen.

Hemeni moni joe habi? Mi no ha foeloe.
Joe sabi moni ? Mi sabi hem, ja.
Meki mi jeri!
Wan sensi. Wan bigi sensi.
Wan tien sensi. Wan drisren.
Wan banknotoe. Wan gulde.
Vijfi banknotoe.
Tangi tangi broko da moni gi mi.

Hoeveel geld hebt gij? Ik heb niet veel.
Kent gij geld? Ja, ik ken het.
Laat eens hooren !
Een cent. Een halve stuiver.
Een dubbeltje. Een kwartje.
Een halve gulden. Een gulden.
Een rijksdaalder.
Wees zoo goed om dit geldstuk voor mij te
wisselen.
Mijnheer wilt gij niet dit geldstuk voor mij
wisselen?
Ik zal u acht kwartjes en vijf dubbeltjes
geven.
Hartelijk dank mijnheer.Verlies uw geld niet.
Ik zal het goed bewaren.

Masra joe no wani broko da moni disi
gi mi?
Mi sa gi joe aiti drisren nanga vijfi tien~
sensi.
Grantangi, masra! No lasi joe moni!
Mi sa kibri hem boen.
lbri hoso habi hem kruisi.
Patoe de go verwijti ketre taki. a blaka.
Te koki nanga botriman kisi trobi, dan joe
de jeri pee bakra botro de go.
W a tra troebloe na riba ; da boen tem vo
fisiman kisi fisi.
Ouroe siki vo todo da kraskrasi.

Elk huis heeft zijn kruis.
De pot verwijt den ketel. dat hij zwart is.
Als kok en keukenmeid kijven, hoort men
waar de boter gebleven is.
In troebel water is het goed visschen.
Jong gewend oud gedaan.
a 0 1907.
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SPREEKWOORDEN uit Wullschlägel en Hesseling. Voor de vertaling zie blz. 245~249.
Ningre-tongo.

Negerhollandsch.

Pasi langa, okro dre na boom.
Areentem tingi~fowloe wani meki hoso: (dre
tem a de vergiti).
Bergi nanga bergi no de mit makandra, ma
soema nanga soema sa miti makandra.
Kakraka no ha reti na fouwloe mofo (sna~
vel van de kip)
Jesi no babi doro.
Wan fin ga no dringi okro (een zekere vrucht).
Faja dede, pikin ningre pre na asesi.

Pad mi long, geambo drog na sji boom.
Blau diflie zeg : wen regen caba, mi sal ba u
mi eigen hus.
Bergi mit bergi no kan tek, ma twee mens
sal tek.
Mie bin pover kakelak, mie no hab regt na
hunder kot.
Hoor no hab deer.
Één finger no kan vang lues.
Als die vier ka yt, klein kint Ie jump na die
hassesje.
Als volk ka qwaet na ju, sender gief ju ma~
kut for tap water.
Twee slem no kan kook boontje na één pot.

Soema no lobbi joe, a gi joe baskita vo tjari
watra.
Toe koniman no kan platie wan meti (een
dier verdeelen).
Toefoerman no lobbi si trawan tjari baksi.

Diefman no betrou sie maet draeg groot sak.

Gedeeltelijk zijn deze spreekwoorden zeker uit Afrika meegebracht, want de
negers houden er veel van en bezigen ze vaak wanneer zij samen twisten, en
de lijdende partij voelt zich door de toepassing van een spreekwoord op zijn
persoon of handelwijze dieper gekrenkt en zwaarder beleedigd dan door de
bitterste scheldwoorden. Zoo W ullschlägel. Dit zullen wij trouwens ook later
bij de Maleiers en Javanen wedervinden. Juist als de adat oppermachtig is over
hun rechten en dienstverplichtingen, zoo beheerschen de spreekwoorden al
hun begrippen van eer en moraal. Dit is een kenmerk van bijna alle volken
met geringe beschaving.
PARABEL VAN DEN VERLOREN ZOON. Lucas XV:

11~38.

.~.

:~:

:~:

.~.

Ningre-tongo
naar: Tori vo wi Masra en Helpiman Jesus Kristus,
so !ebi wi finni hem na ini dem fo Evangeliste Matteus, Markus, Lukasen Johannes. Stolpen 1865.

Negerhollandsch
naar: Die Nywe Testament van ons Heer Jesus Christus
ha set over in die Creolse Tael en ka giev na die Ligt
tot dienst van die Deen Mission in America, gedrykt
in Copenhagen 1781.

11. Wan soema ben babi toe manpikien.

11. En hem ha seg : een Mens ha hab twee
Soons;
12. En die jongste van sender ha seg na die
Vaeder: Vaeder, giev mie mie Part van die
gut, die mie mut hab ; en hem ha partie die
gut na sender.
13. En niet langtit daeraster, die jongste
Soon ha neem al sie gut, en ha reis verwej
na een vreemd Land, en ha spandeer al sie
gut daesoo door een liderlig Leven.

12. En da jongewan kom na hem tata, a
taki: Mi tata, gi mi mi porsie vo da goedoe,
di mi moe kisi! En da tata doe so, a platie
hem goedoe gi dem.
13. No langa na baka da jongewan teki ala
hem goedoe makandra, a meki wan reisi go
na wan farawei kondre; en na dapee a ver~
morsoe ala hem goedoe nanga da jajoliebi
vo hem.
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Ningre-tongo: Negerhollandsch

14. Na baka di a vermorsoe alasani kaba,
wan tranga hangritem kom fadom na da
srefi heeli kondre, en hem srefi toe kom pina
toemoesi nanga hangri.
15. Vo da hede a go joeroe hem srefi na
wan Masra vo da kondre, en da soema seni
hem go na hem gron, vo meki a loekoe hem
hagoe.
16. A ben hangri toemoesie, vo njam hem
hele foeloe nanga hagoe njanjam, ma dati
srefi dem no gi hem.
17. Now a bigin, vo potti membre na hem
srefi, a taki: Ke, hoe meni joeroe soe:ma mi
tata habi, disi habi brede nofo, kaba mi de
go dede nanga hangri.
18. We mi sa hopo. go na mi tata, mi sa
taki gi hem: Mi tata! mi ben doe ogri na
Gado en na joe toe;
19. mi no waarti moro, vo joe kali mi joe
pikien; ma grantangi, teki mi vo wan wro~
koman vo joe!
20. En wantem a teki pasi, go na hem tata.
Ma di a ben farawei jete vo dapee, hem
tata kom si hem, en a kisi wan toemoesi sari
vo hem, a ron go brasa en bosi hem.
21. Dan da pikien taki gi hem: Mi tata! mi
ben doe ogri na Gado en na joe; mi no
waarti moro, vo joe kali mi joe pikien.
22. Ma da tata taki gi dem foetoeboi vo
hem: Go teki da moro beste klosi kom, weri
gi hem! gi hem wan ring a na hem han, nanga
soes oe na hem foetoe;
23. en tjari wan fatoe pikin kow kom, slakti
hem; en meki wi njam en plisiri,
24. Bikasie da pikien vo mi dia ben dede,
ma a kom liebi baka, a ben lasi, ma mi finni
hem baka, En now dem bigin vo plisiri.
25. Ma da tra bigi pikien vo hem ben de na
firi; en di hem kom klosibei na hoso, en di
a jeri da singi nanga da pre,
26. a kali wan foetoeboi kom na hem: a hak~
si hem, sani dati?
27. Da foetoeboi taki gi hem: Joe brara kom
baka, en joe tata slakti wan fatoe pikin kow,
vo di a si hem baka na liebi.

14. Dietit nu hem ha ka verteer almael sie
gut, een groot Honger Tid ha kom na die
heel Land; en hem ha begin for lie Gebrek.
15. En hem ha loop heen, en ha how siena
een Borgerman daer na Land; hem ha stier
hem na sie Akker, for pas op sie Verkens.
16. En hem ha begeer for vol sie Bik mit die
dik Draf, die die Varkens ha jeet; en niet
een Volk ha giev hem van die.
17. Soo hem ha kom na sie selv, en ha seg:
huveel Hierlingen mie Vaeder hab, die hab
Overvlud van Brood? en mie doot van
Honger.
18. Mie sal hoppo, en loop na mie Vaeder,
en sal seg na hem: V aeder! mie ka sondig
tegen die Hemel. en voor ju.
19. En mie no bin waerdig, dat ju asteran
sal nuem mie ju Soon; maek mie als een van
ju Hierlingen.
20. En hem ha hoppo. en ha kom na sie
Vaeder. Maer dietit hem ha wees verwej
van daesoo nogal, sie V aeder ha kik hem.
en ha jammer hem gu. en ha kurrie, en ha
vas hem ront sie Hals. en ha kis hem;
21. Maer die Soon ha seg hem: V aeder !
mie ka sondig tegen die Hemel. en voor ju,
en mie no meer bin waerdig asteran for
wordt genaemt ju Soon.
22. Maer die V aeder ha seg na die Knegten:
bring die beste Kleed hiesoo, en due hem
die an, en set een Ring na sie Hand, en due
Skuen na sie Vutten ;
23. En bring die vet Kalfie, en slagt die, en
lastaen ons jeet, en wees blie :
24. Diemaek deese mie Soon ha wees doot,
en ka kom levendig weeran, hem ha ka ver~
loor, en mie ka vind hem. En sellie ha begin
for wees vroolig.
25. Maer die oudste Soon ha wees op die
Veld : en dietit hem ha kom, en ha kom
diestebie, hem ha hoor die Sang en Dans.
26. En hem ha ruep een van die Knegten,
en ha vraeg hem, wat die ha wees?
27. Maer hem ha seg na hem: ju Bruder ka
kom, en juV aeder ka slagt dievet Kalfie, voor~
diemaek hem ka krieg hem gesond weeran.
a0 1865:a0 1781.
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28. We dati meki hem brara hatti kom bron,
a no wani go na ini. Vo da hede da tata
komopo na doro, en a begi hem (vo a kom
na ini).
29. Ma hem piki hem tata, a taki: Loekoe,
so meni jari mi dini joe kaba, en nooiti mi
ben pasa joe gebod: ma no wan tem joe ben
gi mi wan boko jete, vo mi kan habi wan
plisiri nanga dem mati vo mi.
30. Ma now, so hesi disi pikien vo joe kom,
disi ben vermorsoe joe goedoe nanga hoeroeliebi, wantem joe slakti wan fatoe pikin
kow gi hem.
31. Ma hem tata taki gi hem: Mi pikien!
joe node alatem nanga mi? en alasani, disi
de vo mi, a no de vo joe toe?
32. We a no fiti joe toe, vo joe blyti, en vo
joe plisiri? Bikasie dabrara vo joe dia ben
dede, ma a kom liebi baka, en ben lasi, ma
wi finni hem baka.

28. Soo hem ha kom qwaed, en no ha wil
loop na binne: soo sie Vader ha loop yt, en
ha bid hem.
29. Maer hem ha antwoordt, en ha seg na
die Vaeder: kik, soo veel Jaeren mie dien
ju, en no kan wees ongehoorsam levendag,
en ju no ka giev mie een Bok selv, for wees
vroolig mit mie Vrienden.
30. Maer nu deese ju Soon ka kom, die ka
spandeer almael gut mit die Hueren, ju ka
slagt een vetl Kalfie voor hem.
31. Maer hem ha seg na hem: Mie Soon!
ju ka wees altit bie mie, en al wat mie hab,
binvan ju.
32. Maer ju sal wees vroolig en gu blie,
diemaek deese ju Bruder ha wees doot, en
ka kom levendig weeran, en ha ka verloor,
maer ka vind nu weeran.

DE DRIE KONINGEN EN DE VLUCHT NAAR EGYPTE. Mattheus 11: 1-23.
Ningre-tongo uit dezelfde bron.

Negerhollandsch uit dezelfde bron.

1. Da srefi tem, di Jesus ben gehore na BetIehem na Judakondre, na koning Herodes
tem, loekoe, som koniman komopo na Oostkondre, dem kom na Jerusalem, dem haksi:
2. Hoepee da pikien de? da njoe koning vo
dem djoe? wi ben si hem star tee na wi kondre, en dati meki wi kom anbegi hem.

1. Maer dietit Jesus ha wees gebooren na
Betbiehem in Judea, na die Tid van Kooning Herodes, kik Wiesen van Oost ka kom
na Jerusalem, en ha seg:
2. Waer hem bin, die bin gebooren die Kooning van die Jooden? want ons ka kik sie
Ster in die Oost, en ons ka kom for bid
hem an.
3. Maer dietit Kooning Herodes ha hoor
dat, hem ha verskrik, en al Jeruzalem mit
hem.
4. En aster hem ha ka vergaeder die hoog
Priesters en Skriftgeleerden van die Volk.
hem ha vraeg sender, waer Christus sal
wordt gebooren.
5. Maer sellie ka seg na hem: na binne BetbIehem in Judea: want soo die Propheet ka
skriev:
6. En ju Betbiehem in Juda Land, levendag
ju bin die kleinste tyssen die Vorsten van
Juda: want van ju sal kom een Voorst, die
sal vuet mie Volk Israel.

3. Di koning Herodes jeri dati, a kom skreki
vo troe, hem nanga heeli Jerusalem:
4. en wantem a seni kali ala dem grandamine en meester vo wet kom makandra, a haksi
dem, na hoepee Kristus moese gehore.
5. En dem taki gi hem: na Bettehem na Judakondre. Bikasi wan profet ben skrifi, taki:
6. Joe Bedehem na Judakondre, (alwasi joe
de wan pikin foto, tog) joe no de da moro
pikinwan na mindri vo dem tra granfoto vo
Juda: bikasi na joe dabedeman sa komopo,
disi sa tiri mi piple Israel.
7. Na baka Herodes kalidem koniman kom
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7. Soo Herodes ha ruep die Wiesen sutje,

na hem safri, a haksi dem boen boen, na
hoe reti tem dem bin si da star.
8. En dan a sori dem go na Betlehem, a
taki: Oen go, haksi boen boen, 'pee da pikien de; en te oen finni hem, kom piki mi
baka, vo mi toe kan go anbegi hem.
9. We di dem jeri koning kaba, dem teki
pasi wantem, dem gowei. En loekoei da
srefi star, disi dem ben si na dem kondre, a
waka go na dem fesi, tee a kom tan reti na
tapo da hoso, dapee da pikien ben de na ini.
10. En di dem si da star baka, dem blyti vo
troe.
11. Dem go na ini da hoso, dem finni da pikien, nanga Maria, hem mama, dem fadom
anbegi da pikien; en dan dem hopo dem kisi,
dem gi hem presenti, goutoe nanga mooi
specerysani.
12. En di Gado kom waarskouwe dem dapee na ini drem, taki, dem no moese drai
baka go na Herodes, vo da bede dem teki
wan tra pasi, vo go baka na dem kondre.
13. Na baka di dem gowei,loekoe! wan Engel vo Masra kom na Josef toe na ini drem,
a taki: Hopo, teki da pikien nanga hem
mama, go kribi na Egiptikondre, en tan dapee, tee mi kom piki joe; bikasi bambei
Herodes sa soekoe da pikien, vo kili hem.
14. We da srefi neti Josef hopo wan tem, a
teki de pikien nanga hem mama, a go kibri
na Egiptikondre,
15. en na dapee a tan so langa, tee Herodes
dede. Dati ben moese kom so, vo da woord
kom reti, disi Masra ben meki wan profet
taki: "Mi ben kali mi pikien komopo tee na
Egiptikondre."
16. Ma di Herodes si, dem konimon ben
kori hem, hem hatti kom bron toemoesi, en
wantem a seni soema go kili ala pikien na
Bedehem en na da heeli buurti, dem disi no
pasa toe jari jete; bikasi dati ben de da tem,
disi a ben haksi boen boen na dem koniman.
17. We da so da woord kom reti toe, disi
profet Jeremias ben taki:
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en ha vraeg gu hart van sender, wattit sellie
ha ka kik die Ster.
8. En hem ha stier sender na Bethlehem, en
ha seg: jellie reis na daesoo, en vraeg gu
hart van die Kind; en als jellie ka vind die,
kom seg dat na mie, dat mie kan kom ookal.
en bid hem an.
9. Maer aster sellie ha ka hoor die Kooning,
sellie ha loop wej; en kik die Ster, die sellie
ha ka kik in die Oost, ha loop voor sender,
tee die ka kom, en ka staen na boven over,
waer die Kind hà wees.
10. Maer dietit selliie ka kik die Ster, sellie
ha kom over blie.
11. En sellie ha loop na binne na die Hus,
en ha vind die Kind, en sie M uder Maria,
en sellie ha val na die Grond, en ha bid an
die Kind, en ha open sender kostbar Gut,
en ha offer Geskenk na hem, Goud, en
Wierook, en Myrrha.
12. En dietit Godt ka warskow sender na
binne een Droom, dat sellie no ha sal draej
weeran na Herodes, sellie ha loop na een
ander Pad na sender Land.
13. 11.) Maer aster sellie ha ka loop wej, kik
die Engel van die Heer ha openbaer sie
selv voor Joseph na binne een Droom, en
ha seg: hop po, en neem die Kind mit sie
Muder, en vlygt na Egipten, en bliev daesoo tee mie seg na ju; want Herodes sal
suek die Kind, for maek hem doot.
14. Maer hem ha hoppo. ha neem die Kind
en sie Muder na Donker, en ha vlyt na
Egipten.
15. En hem ha bliev doesoo tee Herodes
ha ka doot; dat die ha sal vervylt, wat die
Heer ha ka seg door die Prop heet, die seg:
mie ka reup mie Soon van Egipten.
16. 111.) Dietit Herodes ha kik nu, dat die
Wiesen ha ka bedrieg hem, hem ha kom gu
qvaed; en ha stier yt, en ha lastaen maek
doot almael Kinders, die ha wees na binne
Bethlehem, en na al die Land daesoo, van
twee Jaer oud en daeronder, aster die Tid
hem ha ka ondersuek die van die Wiesen.
17. Dan die ka vervylt, wat die Propheet
Jeremias ka seg, die seg:
a 0 1865: a" 1781.
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18. "Na Ramadem jeri wantoemoesijamer
en bari en kre; Rahel kre liebi nanga dede
vo ala hem pikien, en a no wani teki wan
troostoe, bikasi dem alamallasi."
19. Na baka di Herodes dede, wan Engel
vo Masra kom na Josef ageen na Egipti~
kondre. a piki hem na ini dre:m, a taki:
20. Hopo. teki da pikien nanga hem mama,
en go baka na lsraelkondre; bikasi dem
soema dede kaba, disi ben soekoe vo kili
da pikien.
21. En wantem Josef hopo. a teki da pikien
nanga hem mama. a go baba na lsraelkondre.
22. Ma di a jeri, Arkelaus tron koning vo
Judea. na plesi vo hem tata Herodes. dati
meki Josef kom frede. vo go liebi dappee;
en nanga ordre vo Gado, di a kisi na ini
drem. a drai go na dem foto vo Galilea~
kondre:
23. na dapee a go liebi na wan foto, disidem
kali Nazaret. vo da pramisi moe kom reti.
disidem profet ben taki: "Dem sa kali hem
Nazarenus."

18. Een Stem ka hoor na binne Rama, Kries,
Skreew. en gu Hyelen: Rachel kries voor
sie Kinders. en no wil wees getroost, voor~
diemaek sellie no bin.
19. IV.) Maer dietit Herodes ha ka sterv.
kik dan die Engel van die Heer ha open~
baer sie selv voor Joseph na binne een
Droom in Egipten. en ha seg:
20. Hoppo. neem die Kind mit sie Muder,
en loop heen na die Land van lrael; want
sellie ka doot. die ka suek die Leven van
die Kind.
21. Maer hem ha hoppo, ha neem die Kind,
en sie Muder, en ha kom na die Land van
lsrael.
22. Maer dietit hem ka hoor, dat Arcbelaus
ha wees Kooning in Judea, na Plek van sie
Vaeder Herodes. hem ha bang vor kom
daesoo; maer Godt ha waerskow hem na
binne een Droom, eh hem ka loop na een
Plek van die Land Galilea.
23. En hem ka kom, en ka woon na binne
een Stad, die hiet Nazareth: dat die sal kom
vervylt, wat die Propheeten ka seg. dat sie
Naem sal wordt genaemt Nazareus.

Ten slotte geven wij nog een paar brokjes poëzie uit "Dem tori vo Ouroe
Testament, so leki wi finni dem na~ini da Santa Bybelboekoe, Budissin 1861.
Wi Masra Gado Jehova
Wi kom vo pryze joe!
Wie singi joe Halleluja
Vosani di joe doe.
Joe meki hemel nanga gron
So leki fa a de,
Joe meki moen joe meki zon,
Vo skyn na alapee.
Joe meki liebi~soema toe.
Wan bigi wroko troe!
Ke Masra. fa wi moese doe,
Vo hopo nem vo joe?
Joe da gran Gado Jehova
Da graniwan vo troe.
Di no bigin, di no kaba,
Gran nem de fiti joe.

Kom dan, kom!
lsrael. no lasi tem!
Hopo Gado temple baka
Janda na Jerusalem;
So da koning Kores taki.
We da so dem teki pasi.
Go dapee
N anga pre.
Loekoe dan,
Fa da temple kom so mooi!
Ala soema ben plisiri.
Di da hoso dem kom wy.
Ma, mi Masra. mi prakseri,
Fa da Hemel~templé
Jandaso
Sa de mooi!

Uit deze laatste proeven zien wij, dat het Ningre~tongo over een eigenaardige
gesmijdigheid van ongewoon rhythme beschikt. Dit treffen we nu ook aan
in de ietwat poovere Surinaamsch~Nederlandsche poëzie van A.W. Marcus.
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DE ZALIGSPREKINGEN uit de Bergrede, berijmddoor A.W. Marcus, Paramaribo 1907.
Zalig zijt gij, geest'lijk armen!
Acht de wereld u niet rijk,
Jezus wil zich u erbarmen,
Brengen in Zijn koninkrijk,
Waar gij juichen zult eeuwig voort,
Waar geen klaaggeschrei wordt gehoord.

Zalig gij, die rein van harte,
Boazen haat en wrok weêrstaat,
Maar tot Jezus brengt uw smarte,
Die u redt van alle kwaad;
't Heilig aangezicht zult gij zien,
't Vlekk'loos God'lijk licht bovendien.

Zalig zijt ook gij, die treurend
Om uw zonde om deernis bidt,
Die uw nawee droef bespeurend,
Rust niet eer ge Hem bezit,
Die u troosten wil, redding brengt,
Die des zondaars dood niet gehengt.

Zalig, die den vrede minnen,
Want de vrede is hun loon,
Die in 't einde zal verwinnen,
Dragen dan de gloriekroon;
Ware kind'ren Gods, erfgenaam,
Kind'ren van het licht, hoort hun naam.

Zalig die zachtmoedig leven,
Ned'rig, stil, oprecht van zin.
Heilig is hun weg: hun streven
Wordt bespoed door ware min.
't Aardrijk is aan hen toegezegd,
Beter' kroon voor hen weggelegd.

Zalig die, vervolgd, vertreden,
Lijden om gerechtigheid,
Die der wereld haflijkheden
Dragen met gewilligheid;
't Hemelsch koningrijk, vol van pracht,
Heeft de Heiland u toebedacht.

Zalig zijn die dorstend smachten,
Hong'ren naar gerechtigheid;
Hij, Die hoort en stilt de klachten,
Kent uw nooden, kent dien strijd:
Gansch verzadigd zal eens uw hart
Juichen, door geen strijd meer benard.

Zalig gij, die smaad moet lijden,
Hoon, vervolging, foltering,
Namaals zal de Heer verblijden
Die om Hem dit al ontving;
Grooter is het loon, u weggelegd,
't Eeuwig rijk is u toegezegd,

Wie goed toeziet, ontdekt hier en daar, naast hoog~Hollandsche deftigheden,
Creoolsche taalfouten- ook de bovenaangehaalde gesprekken zijn hier niet
geheel vrij van. Zoo lezen we daar zinnetjes: Het doet mij niet meer zeer.
Alweer komt gij ruzie maken. Heeft hij al zijne taken afgewerkt. Ik zal onmid~
dellijk naar haar gaan. Hebt gij hen dan niet gevraagd? Ditzelfde vinden wij ten
slotteineenbriefjevaneenKaraïbischmeisje,datbijd eHerrnhuttersisopgevoed.
Albina, 25 Februari 1900.
Lieve Dominé! Ik dank u hartelijk voor dat geld, wat u mij gezonden heeft. Ik heb een
blikken koffer van gekocht, om mijne kleederen in te bewaren. Ik verzoek de Dominé om
aan de kienderen van de zondaag school mijn beste dank te willen zeggen voor de mooie
briefjes en dat geschenk; ik heb mij, zeer over verheugt.
4". CURAÇAOSCH EN

ARUBAANSCH~NEDERLANDSCH.
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Op Curaçao, Aruba, Bonaire spreken zelfs de Hollanders onder elkander zoo
goed als alleen N egerspaansch of Papiamentoe. Te Nijmegen op het Canisius~
College heb ik verschillende van daar afkomstige leerlingen gehad, van
Surinaamsch Nederlandsch.
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echte Nederlandsche families met Nederlandsche namen, die van hun jeugd
af Nederlandsch hadden verstaan en toch den bouw onzer taal van meet af
aan moesten aanleeren en onder elkander nog altijd Papiëmentsch spraken en
Papiëmentsch bleven denken op den koop toe.
Alle beschaafde ingezetenen, meldt Neerlandia, spreken- afgezien van het
Papiamentoe - nog drie of meer talen die men, wat de kennis er van betreft,
als volgt kan rangschikken: 1° de Spaansche, 2° deEngelscheen 3° de Neder~
landsche taal. Het is gemakkelijk te begrijpen, dat de uitspraak van zoovele
talen niet zuiver kan zijn en ook, dat die van hetNederlandschhetvoorname~
lijk ontgelden moet. Toch verschijnen op Curaçao alleen naast vier andertalige
vijf Nederlandsche nieuwsbladen; lezen kan men het dus nog, maar spreken?
Ongeveer 80% van wat in de deftigste Curaç:aosche club gesproken wordt, is
Papiamentoe, 9% Spaansch, 7°/0 Engelsch en 4% Nederlandsch. Op St. Eusta~
tius, Saba en het Nederlandsch gedeelte van St. Martin wordt bijna uitsluitend
Engelsch gesproken. Op St. Eustatius moestenb.v.bij gelegenheid der troons~
bestijging onzer Koningin in 1898 het Wien Neerlandschbloeden Wilhelmus
van Nassauen in het Engelsch vertaald worden. Van 't eiland Saba getuigt
een welingelichte reeds in 1836, dat "geen enkel ingezetene een woord Hol~
landsch verstaat.'' En in 1901 konden volgens N eerlandia, van de 4000 inwo~
ners van 't Nederlandsch gedeelte van St. Martin er slechts 35 Nederlandsch
spreken, maar er werd bijgevoegd, dat zij het daarom nog niet altijd deden.
Om een denkbeeld te geven van het gebroken en half gecreoliseerde Neder~
landsch, dat onder die Hollandsche Papiamentoe~sprekers toch nu en dan
gehoord wordt, kunnen de volgende citaten dienen uit de opstellen mijner
Arubaansche leerlingen geëxcerpeerd.
Niet veel nieuw: niet veel nieuws.- Laat het waar is: laat het waar zijn.- Is Amba niet
de eenigste die batig saldo in de koloniale schatkist stort?- Ik vraag of dat batig saldo niet
kunnen dienen om de scholen te subsidieeren. - De aanzienlijksten voelden nu dat zij door
een zekere band met elkaar zijn vereenigd (waren). -Het weekblad had vele misbruiken
uit den weg geroeid. - Zoo ontstond er twee partijen. - Er verscheen een lange artikel in
het blad over de verkiezen (verkiezingen) waarin zij den landraad aanvallen (aanvielen). Al de partijganger zegden hun abonnementen op. ...- Een kacheltje dat een knetterende ge~
luid gaf. ...- Wij waren in een land dat (waar) een temperatuur heerschte van .... - Wij
moeten iets anders bij hebben (er uitgelaten). -Wij moeten de stemming in houden. (er
uitgelaten). -Zij die zich beroemen op de vertegenwoordigers van het volk te zijn.- Ver~
schillende opinies werden geraadpleegd, maar geen een was er bij die aan voldeed. -Want
bijna meerendeel van ons hielden niet veel van al die soorten lekkernijen. - Ik heb er iets,
dat jelui allen zullen meestemmen (waar jelui het mee eens zullen zijn). - leder met kelkje
wijn voor zich. - Hij kon niet begrijpen, dat er zoovele menschen die tegen deze dranken
zijn. - Wat zou het leven der menschen treurig er uit zien als men altijd bij elkaar moesten
zitten, en alleen spuitenwater, en die soorten van dranken moesten gebruiken. -Men zou
er geen aangename prettige avondpartijtje kunnen hebben. - Ik moet toch begrijpen dat

276

Arubaansch-Nederlandsch.

die menschen niet tegen de matig gebruik van die dranken zijn, maar daar juist uit die matig
gebruik volgt voor vele de verslaafdheid.~ Vier, ja zelf vijf dagbladen.~ Ik voor mij ge~
loof niet dat zelf hun bestaan mogelijk is. ~ De slechte dagbladen, die zoo verderflijk op
de zeden van een volk kan werken.~ De beide partijen die in eiken rijk bestaan.~ Om
dit bereiken .... (te uitgelaten).~ Die alles gelooft, wat in een zoo'n blad staat.~ Is niet
de pers die de oude godsdienstige Frankrijk heeft herschapen in een moderne ongeloovige
Frankrijk vol zeden derf? ~ Waarom hebben zij den laatsten ontwerp afgestemd?~ Om
des te gemakkelijker de ongeloof in te voeren.~ Dit zou werkelijk geval zijn, indien .... ~
De meerderheid berust in handen van zij, die altijd tegen ons zijn.~ Een volk die uitsluitend
tot die geloof behoort.~ Dit is niet alleen de eenige punt.~ Dit is ook de oorzaak, waarom
den ontwerp over de verbetering van Aruba' s haven wordt telkens verworpen.- Met zulke
een Raad kan nimmer voor de belan~Jen der kolonie gezorgd worden.-' s Zomers als de zon
zich met al haar pracht weer aan den hemelgewelf vertoont, als de boamen die het plein
omsingelen, hunne groene bladen weer te zien geven.~ Onze dierbare Katholiek kerk.Welk een diep ongelukkig toestand.~ Wordt achtergesteld met alles (bij alles).- Te ver~
bannen van de maatschappij (uit de).- Allen die zich bedenken, wat het zegge wil.~ Ge~
krekt (gekrenkt).- Zulk een man met lage karakter verdient de misachting van iedereen.Een boek of verhaal. dat in den smaak van iedereen zullen vallen.- Romanschrijvers die
dingen gaan beschrijven, die zoowel de lezers als zichzeiven vervelen. - Een onderwerp
die iedereen met pleizier zal lezen, en dat tevens voor de schrijvers zelf lollig is.~ Wie met
vuur speelt, zal er mee omkomen.- Toen u bij elkaar waren.- Die eenigszins aan de kant
hellen van .... (overhellen naar den kant van).- Zeg mij waar ergens een feest is en of gij
daar niet menigmaal een roos ziet prijken op tafel en door haar lekkere geurtjes iedereen
tot zich lokt.- ledereen zonder uitzondering heeft meer dan eens den wijn gesmaakt, waar
ze ook gaan (hij ook gaat).- Nooit hadden ze zoo iets kunnen inbeelden (zich verbeelden).Noch van de 17de, noch van 16de e:euw. - De pers van tegenwoordigen tijd.- De wijn
had zijn ingang gemaakt bij de menschen.- Ten tijden van Noë.- Er ontbrak iets die hen
in verlegenheid bracht (dat).- Een drankje, dat pas eenige jaren bestaan (bestaat).- Werp
eens uw blik in onzen modernen tijd. -Dingen die mijlen ver van ons gebeurd zijn, weer~
spiegelen in de kranten in minder dan geen tijd.- Bedenk eens, welk een gewichtig rol de
pers thans in onzen tijd speelt.~ Een zware donderbui, die boven een dorp hangt en van
tijd tot tijd zijn bliksemstralen op de aarde zenden (zendt).- Menigeen is doordrongen van
dien roman (vol).~ Hetgeen of ander: het een of ander.- Hij begreep heel goed, wat hij
moesten doen.- Hetgeen hem werkdijk slaagde. -Een gelaat dat niets anders dan bange
strekkingen vertoonde (trekken).- Een dorstige hert.- Wij hebben de geluiden van weleer
in ons geplukt als uit een bosch de bloemen.- Die vraag komt mij meer en meer opdrin~
gen.~ Mijn arme landgenooten, zij, die als zij geneeskundige hulp kregen, het altijd een
vreemdeling is die hen dien hulp moet geven.- 0 moge God mij doet slagen (doen).

Al deze afwijkingen vinden nu hun verklaring in de Creoolsche structuur van
het Papiamentoe, dat wij nog even iets nader moeten beschouwen.
5". HET PAPIAMENTOE OF NEGERSPAANSCH.
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Ook deze taal is weer uit de mengeling van een Afrikaansch negeridioom en
een moderne Europeesche cultuurtaal gesproten. De Spaansche planters spra~
ken, juist als de Engelsche van Suriname altijd en uitsluitend hun eigen taal,
óók tot hun slaven. De slaven praatten dat na, en creoliseerden zoo het
Arubaansch-Nederlandsch.
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Spaansch. Van lieverlede namen nu ook de Spanjaarden zelf dat Spaansche
negerjargon weer over, dat naar "papia" spreken Papiamentoe of spreektaal
genoemd werd. Toen nu echter de Hollanders op Curaçao kwamen, begon~
nen de Creolen en negers langzamerhand ook weer Hollandsche woorden
over te nemen. Hierin zijn ze echter totnutoe nog niet zoo ver gegaan als de
Surinaamsche Negers. Maar ook hier is weer verschil tusschen de locale taal~
groepen. In de stad, waar natuurlijk de meeste Hollanders wonen, schijnen
de Nederlandsche negerwoorden al tegen de Spaansche op te wegen; maar
op de plantages, het eigenlijke vaderland van het Papiamentoe, staan tegen~
over de 90%Spaanschewoorden, volgensDr. Fokker, slechts I 0°t0 Hollandsche.
Beide soorten zijn natuurlijk in klank en vorm weer zooveel mogelijk vereen~
voudigd: Spa. preguntar : poentra; insultar : soendra; gente : hende; viaja :
wiaha; juga: hoenga; Jesus: Hesus; justicia: hoestici; llabe: jabe, alla: aja,
kalla: kaja; muralla: moeraja, mozo: mosa, zapato: sapatoe; huevo: webo;
guarda : warda, agua : awa; hombre : omber; amable : amabel, tierra : téra,
guerra : géra. Nl. psalm : pesalm; knip : keneep; blikslager : blekeroe; knollen :
konoltjie; knoflook : konoflo; karnemelk : kalmekkie; gang : hangietjie; gulden :
hulden; geel: heel; gapen: haap; goochelaar: hoogelaar; broertje: boetjie,
zusje: sjiesjie, dubbel: dibbel, dubbeltje: debeltjie, zandkoker: sankoker, haven:
haaf, grift: greef, inkt: eenk; mismaakt: mismak, zwartsel: zwars; druif: dreif,
kuiper: keiper, pruimen: prijmoe, bruin: brein, sluier: slijer; schuiven: skeif,
schoorsteen: skoorsteen, schaar : skeer, school : skool, scherp: skerpie, nieuws~
gierig : nieskier enz. Ook hier wordt het meervoud der substantiva gevormd
door er het voornmw. van den 3den persoon meervoud naast te zetten. Ook
hier worden de tijden gevormd door verbale partikels: Praesens : ta, Futu~
rum : lo, Imperfectum: tabata, Perfectum: a. Verbuiging en vervoeging zijn
mede op enkele sporen na verdwenen, maar wel bestaat hier een echt Passi~
vum. Ik verwijs hier naar H. Schuchardt: Kreolische Studien I Wiener Sit~
zungsberichte, Philos. hist. Classe 1882. Jesurun: Jaarlijksch Verslag van het
Geschied~, Taal~, Land~ en Volkenkundig Genootschap ... op Curaçao.
Amsterdam 1897. I. Evertsz: Compendia de la grammatica del Papiamento.
Curazao 1898. N ederlandsch~Papiemëntsch~SpaanschWoordenboekje, Cura~
çao 1875.A. Fokker: Het "Papiamento" ofbasterd~Spaans der West~Indiese
eilanden, Handelingen van het zevendeN ederl. Filologen~kongres, Groningen
1913, blz. 103 vlgd. Bij ietwat dieper ingaan zou ook hier wellicht nog menige
verrassing bloot komen, maar daar het hier een meer Spaansch dan Nederlandsch dialect betreft, zullen wij daarvan afzien. Slechts één punt wil ik hier
nog iets nader ontwikkelen, omdat het kan dienen tot een vergelijking met
Oost~Indië en Ceylon. Wat voor woorden zijn vooral aan het Spaansch,
en welke vooral aan het Nederlandsch ontleend? En het antwoord is: alle
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woorden van geestes~beschaving zijn uit het Spaansch, maar de meeste woor~
den voor materieele cultuur zijn uit het Nederlandsch afkomstig.
Spaansch zijn 1o alle godsdienstige begrippen. Ook de Protestanten gebruiken:
Bautismo, Risiebimeentoe (H. Avondmaal), Kreëensja, Speranza, Amoor,
Resoereksjoon, Bida eternoe, Oibienidad, Kriadoor, Todopodoroso, Salba~
door, Mediadoor, Diëes Mandameentoe~nan; 2° alle namen voor zintuigen,
innerlijke faculteiten, passies, deugden en gebreken: viesta,oïdo,olfato,goestoe,
taktoe, odio, esperanza, deseesperasjoon, alegria, triestesa,. biertoed, bisio,
sabidoeria, lokoera(dwaasheid),sintier ,guisio (verstand), imaginasjoon, boloen~
tad, goestameentoe (oordeel), alma, spiritu, desea (verlangen), genio, oemoor
(inborst), pasjoon, memoria, kordameentoe, sientimeentoe, rekwerdoe, antoe~
siasmoe, kroeëldad, admirasjoon, konstansia, menoosprecio, melankolia, mo~
destia, ingratitoed, kandoor, aplicasjoon, fidelidad, generosidad, leentitoed,
orgoejo, probidad, ososiedad, sobriedad, banietad, proedeensia, doelsoera,
opiniatriedad, toleransia, koerasi, animo, maldad, bondad, bageza, amor pro~
pio, kwidado, stimasjoon amistad, gloria, bergweensa (schande) foeria, dwele
(spijt), santidad, spantoe (schrik), flogedad (luiheid), soeperstiesjoon, miseri~
cordia, erroor, falta (feil), mentira, ladronia, insoelto, ofeensa, krianza (opvoe~
ding), faboor (weldaad) enz. Verder ook de bijbehoorende adjectiva:
trabajoso, doloroso, hoestoe (rechtvaardig), kobardoe, mieskienja, koonteen~
toe, koelpabel, inoseentoe, mieëdoso, oelmielde (ootmoedig), triebie (verme~
tel), religioso, (des)obedesidoe, triestoe, leger (vroolijk), sien honoor, (in)~
moral, amigabel, laborioso, robees (verkeerd), maloe, boon, (dees)onradoe
(on~eerlijk), liempie (zindelijk), soesjie (onzindelijk), (in)fortunado (on~gelukkig),
deligente, politikoe, proedeentE~. diskwidar, sin kwenta (zorgeloos), kabesaera
(koppig), karitativo, (in)fiël (ongetrouw), (in) digno, ambicioso, kodici, manso,
eterno, soberbe, indecente enz. en ten slotte de werkwoorden:
kalkala, primientie, weitaa, teendee(entender), konosee, ganjaa(liegen), stimaa,
sigoeraa, speraa, koompreendee, obligaa, loebidaa, kastigaa, imaginaa, koom~
poorta, diebertie, kabiesja (mijmeren), peensa, pertenesee, batisaa, soonja,
keree, speraa, gradisie, soospecha, kasaa, soefrie, pasjiema, biendisjonaa,
seelebra, adoraa enz. enz.
Daartegenover staan nu de Hollandsche woorden voor:
1°. De weersgesteldheid en hemelstreken, voor stad en land: Noord, Oost,
West, Zeid, dauw, ijs, sneeuw, donder, weerlicht, regenboog, haaf (haven),
kerkie, torentje, klok, fortie (fort), brug, hotel, kerkhof, kasteel, paleis, skool.
2°. De kantoorwoorden: kantoor, lessenaar, eenk, pen, pennemes, lei, greef
(grift), spons, potlood, briefi, regel, lak, ouweltje, kasjèt, vel, blatjie, skreef(schrijf~
boek), eenkpot, santoe (zand), sankoker, vouwbeen, vlek di eenk, vloeipapier.
3°. De huishoudelijke woorden: rok, sakoe (zak), borstrok, mantel, bonètjie,
Invloed van het Spaansch.
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petjie, pruik, dasjie, Iers (laars), hespe (gesp), kouseband, japoon, pantoffel,
kantjie, handschoen, oorlosjie, jakie, (jak), korsjet, voorschot, sleiër, waaier,
doosje, kokertje, tas, vreengoed (vingerhoed), sker (schaar), poejer, reengietjie,
stop (stoppen), brei, bordier, koppie, skotter (schoteltje), kanieka (kanneke),
trekpotjie, raampie, glas, trapie, hangietjie (gangetje), voorhuis, plas (plaats),
koffie, kelder, sekreet, reenbak, zolder, dak, fliengertjie (vliering), hadrij (galerij),
heet (goot), stoepie, bortjie, slot, grendel, kneep (knip), werveltje, bed, ledi~
kant, deeke, laaken, koesientjie, gordijn, matras, handoek, stoel, koffertjie,
valies, stoof, scheelderijtjie, portret, kapstok, spiel (spiegel), kandilaa, lampie,
lanterne, skoorsteen, konfoo, keter (ketel), pantjie (pannetje), tobo (tob), tafel~
lak, tajoo (teljoor), forkie, kelkie, oen tikie (een tikje), beker, zouvat (zout~
vaatje), soppi (soep), roombrood (roggenbrood), sneetjie, korsjie, bootrarri,
rokovlees, streif (struif), wafel, kalmekkie, room, hopi (hoopje), bloemkool,
zierkool, rape, radijs, rooibiet, konoltje, salada, boontjie, erte, grauërte, snij~
boontjie, spienasje, selder, pieterselie, konoflo enz.
Of willen wij liever zelf uit de teksten dit onderscheid excerpeeren? Ziehier
dan een paar kapitteltjes uit Thomas van Kempen met een paar gesprekken
erna, en maken we dan de rekening eens op van het Spaansch en het Nederlandsch aandeel in beide. De uitslag is eenvoudig verbluffend.
IMITACION DI CRISTOE. Curazao
1882. Proroer boeki, Capitulo XII. :~: :~:
Papiamentoe~vertaling.

.~.

.~.

:~:

:~:

DE NAVOLGING VAN CHRISTUS131
vertaald door R. Bouman, S.J .• Brugge 1911.
Eerste Boek. Xllde Hoofdstuk. :~: :~: :~:

Di probechoe di adversidad.

Over het nut van tegenspoed.

1. Ta combini nos, koe algun bez nos pasa
algun cos pisar i contrari, pasobra muchoe
bez nan ta jama hende na cordamentoe.; co~
mo nan ta haciéle experimenta koe el ta den
di exilio, i pè no poné su speranza den di
cualkier cos di mundoe.
Ta combini nos. di sufri algun bez contra~
diccion, i koe hende ta huzga maloe i robes
di nos, es koe nos ta haci drechoe i coe bon
intencion, esai ta juda nos muchoe bez pa
humildad, i ta kita nos di bana gloria.

1. Het is ons heilzaam, dat wij somwijlen wat
bezwaren en tegenheden hebben; want dik~
wijls roepen zij den mensch weder tot bezinning: dat hij zich leere kennen als in ballingschap levende, en zijne hoop niet stelle op
wat ter wereld ook.
Heilzaam is •t, dat wij soms tegenspraak te
verduren hebben, en dat er verkeerd en min~
der gunstig over ons gedacht wordt, al handelen wij wèl en al meen en wij 't goed. Zoo
iets helpt ons menigmaal vooruit naar de nederigheid. en behoedt ons voor ijdele glorie.
Want dàn zoeken wij God het best. als den
getuige in ons binnenste, wanneer wij daar
buiten door de menschen geminacht worden,
en er weinig staat op ons wordt gemaakt.
Daarom diende de mensch zich zoodanig aan
God vast te hechten, dat hij niet noodig had
veel menschelijke vertroostingen te zoeken.

Pasobra nos sä busca mas tantoe Dios pa
testigoe i p'aden ora p'afor bende ta des~
precia nos, i nan no ta kére na nos.
Pesai hende tabatien di sigura su mees
den Dios di tal manera, koe el no tabatien ne~
cesidad di busca muchoe consuelo humano.
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2. Ora un hende di bon boluntad, ta tligidoe
of tentar of fadar pa mal pensamentoe, es
ora el ta sin ti mas com el tien mester di Dios,
sin cual el ta comprendé koe el no por haci
nada bon.
Es ora també el ta fligidoe, ta suspira i ta
reza pa è miseria, koe el ta pasa.
Es ora ta fadé di biba mas largoe, i el ta
desea su mortoe jega, pé caba i pé ta coe
Cris toe.
Es ora el ta mira klaar, koe siguran:~a per,
fectoe, i é paz compietoe no por existi na
mundoe.
BOEKI TERCERA. Capitulo V.

•'•

.-.

2. Wanneer een mensch van goeden wil ge,
kweld of bekoord of met kwade gedachten
geplaagd wordt; dan begrijpt hij beter, dat
hij God noodig heeft, zonder wien hij zich tot
alle goed machteloos bevindt.
Dan leert hij ook treuren, zuchten en bidden
om de ellenden, waaraan hij onderhevig is.
Dan verdriet het hem langer te leven, en ziet
hij gaarne den dood komen, om ontbonden
te worden en bij Christus te kunnen zijn.
Dan merkt hij ook duidelijk, dat volmaakte
gerustheid en ongestoorde vrede in deze wereld niet duurzaam kan wezen.
DERDE BOEK. Vde Hoofdstuk.

•'•

:.-:

Di efecto admirabel di amor dibino.

Over den wonderbaren invloed der goddelijke liefde.

1. Mi ta bendiciona bo, Tata di cieloe! Tata
di mi Senjor Hesu Cristoe; pasobra bo kier
a corda bo di mi pober.
0 Tata di misericordia, i Dios di toer con,
suelo! (11 Cor.) gracias; pasobra algun bez
ho ta doena bo consuelo na mi, indigno di
toer consuelo.
Mi ta bendiciona bo i glorifica bo semper,
coe bo unicoe Jioe i Spiritu Santoe paraclito.

1. Ik zegen U, hemelsche Vader, Vader van
mijnen Heer Jezus Christus! omdat Gij U
verwaardigd hebt mij arme te gedenken.
0 V ader der barmhartigheden en God van
alle vertroosting! ik dank U, dat Gij mij, die
elke vertroosting onwaardig ben, somtijds
toch met uwe vertroosting verkwikt.
Ik loof en verheerlijk U te allen tijde met
uwen eeniggeboren Zoon en den heiligen
Geest, den Trooster, in de eeuwen der
eeuwen.
Ja waarlijk Heer mijn God, mijn heilige Minnaar! wanneer Gij komt in mijn hart zal geheel mijn binnenste juichen.
Gij zijt mijn roem en de vreugde mijns harten;
Gij zijt mijne hoop en mijn toevlucht ten
dage mijner kwelling.
Maar omdat ik nog zwak ben in de liefde en
onvolmaakt in de deugd; daarom heb ik
noodig, door U versterkt en vertroost te
worden.
Bezoek mij dan dikwijls en onderricht mij met
uwe heilige leerlingen; bevrijd mij van de
kwade driften en genees mijn hart van alle
ongeregelde neigingen; opdat ik, inwendig
genezen en behoorlijk gelouterd, bekwaam
warde om U te beminnen, sterk om te lijden,
standvastig om te volharden.
2. Iets groots is de liefde, ja eenalleszinsvoortreffelijk goed ; zij alleen maakt licht al wat
zwaar is, en draagt gelijkelijk al het ongelijke.

Ah! Senjor Dios! mi santoe stimador! ora
bo a bini den mi coerazon, toer mi i:nterior
ta legra.
Bo ta mi gloria i mi legria di coerazon. Bo
ta mi speranza, i refugio na dia di tribula,
ei on.
Ma pasobra mi ta débil ainda den stima,
cion, i imperfectoe den birtud, pesai mi tien
mester di bo forza i consuelo.
Bisita mi anto mas bez i sinja mi coe bo
doctrina sant a. Libra mi di mal pasion, i sana
mi eoerazen di toer afeccion desreglar, pa
mi, curar i bon limpiar p' ad en, ta prontoe
pa stima, coe forza pa bringa, i constante
pa persebera.
2. Stimacion ta cos grandi, un bon masjar
grandi, koe sool ta haci, toer eos pisar bira
liger i koe ta carga igualmente toer cos di,
ferente.

Papiamentoe-tekst.

281

Pasobra el ta carga encargo sin trabao, i el
ta haci toer koe ta amargoe, duci i gustoso.
Amor di Hesus ta nobel; ta doena inpulso
pa cos haltoe, i ta exita pa desea semper cos
mas perfectoe.
Amor kier ta na haltoe, i no ta strobar pa
cos bago.
Amor kier ta liber i leeuw di toer afeccion
mundano, pa su contemplacion interior no
ta strobar, pé no sufri danjo paalgun co~
modidad temporal ó perde animo pa un dis~
gustoe.
Nada ta mas duci koe amor, nadamasforza,
nada mas haltoe, nada mas hanchoe, nada
mas suave, nada mas jeen ni mehor na cieloe
i na tera; pasobra amor ta nacé di Dios, i
si el no ta den Dios, el no por sosegá arriba
ningun criatura.
El koe ta stima, ta hoela, ta corré i ta leger;
el ta liber, nada ta tené.
El ta doena toer pa toer, i el tien toer den
toer cos; pasobra el ta sosegá arriba Un
mas haltoe koe toer, di Kende toer bon ta
sali i ta nacé.
El no ta ripara dono; ma el ta mira arriba
toer cos na es Doenador di toer cos.
Amor algun bez no ta conocé midir; ma el
ta halza su mees sin midir.
Amor no ta sinti pisar, no ta spanta pa tra~
bao, ta desea mas koe el por, no ta jama un
cos imposibel, pasobro el ta corda koe el
por i tien licenci pa toer cos.
El tien balor pa toer cos, i ta haci i traha
muchoe, koe hende, koenota stima, no por,
ma ta fica abatido.
Amor ta spiertoe, i na sonjo mees el no ta
droemi; cansar, el no ta af; primir, el no ta
marrar; spantar, el no ta pérde cabez; ma
manera flamma biboe i flambeeuw ardiente,
el ta sali p' arriba, i ta sigi sigur.
Es koe tien es stimacion, el sabi kiko es pa~
labra ta nifica.
Afeccion ardiente mees di alma koe ta bisa:
"Mi Dios, mi amor! bo ta toer pa mi, i mi
ta toer pabo" ta doena un sono grandi den
orea di Dios.
Larga mi crecé den bo amor, pa mi sinja
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Want moeite draagt zij zonder moeite, en al
't bittere maakt zij zoet en smakelijk.
Edelaardige liefde voor Jezus spoort tot
groote daden aan ; en wekt op, om steeds
nog volmaektere te begeeren.
De liefde wil omhoog zijn, en door niets hier
beneden weerhouden worden.
De liefde wil vrij zijn en los van alle wereld~
sche genegenheid, opdat het uitzicht der ziel
niet belemmerd worde; opdat zij in geen
tijdelijk voordeel verstrikt rake, of onder
nadeel bezwijke.
Niets is er zoeter dan de liefde ; niets krach~
tiger, niets verhevener, niets ruimer; niets
aangenamer, niets volkomener of beter in
hemel en op aarde : want de liefde is uit God
geboren, en kan slechts in God, boven al het
geschapene, rust vinden.
Wie bemint vliegt, loopt en is blijde; hij is
vrij en wordt niet weerhouden.
Hij geeft alles voor alles, en heeft alles in
alles; dewijl hij boven alles rust in het eenige
opperste Goed, waaruit alle goed voortvloeit
en afdaalt.
Hij ziet niet op de gaven ; maar wendt zich,
boven alle goederen, tot den Gever.
De liefde wil veelal van maat niet weten ;
maar raakt aan 't gloeien boven alle maat.
De liefde voelt geen last, zij telt geen in~
spanning, zij wil meer doen dan zij vermag:
nooit spreekt zij van onmogelijkheid, daar
zij meent, alles te kunnen en te mogen.
Zij voelt zich derhalve tot alles in staat ; en
brengt veel ten uitvoer en tot stand, waar hij,
die niet liefheeft, te kort schiet en bezwijkt.
De liefde waakt, en in de slaap is zij niet
slaperig ; vermoeid, is zij niet moede ; in 't
nauw gebracht, is zij niet benauwd; opge~
schrikt, kent zij geen verwarring; dochals een
heldere vlam en een brandende fakkel breekt
zij naar boven uit en dringt vrijelijk door.
Zoo iemand waarlijk bemint, hij weet hoe
dit woord luide klinkt.
Een machtige klank in Gods ooren is het
vlammend gevoel eener ziel, die uitroept: 0
mijn God, mijne liefde! Gij zijt geheel de
mijne en ik geheel de uwe !
Verruim mijn gemoed door liefde; opdat ik

gusta coe boca interior di coerazon, ki duci
ta di stima i di landa i dirti den stimacion.
Larga amor tené mi; ma larga mi halza ar~
riba mi mees pa arclor i fervor.
0 koe mi por canta cantica di amor, i mi
sigi ho na hal toe, mi stimar. koe mi alma
cantando pa amor, caba den ho alabanza.
0 koe mi stima Bo mas koe mi mees. i mi
mees pa Bo sool. i den ho toer bende koe
ta stima ho berdaderamente manera ley di
stimacion, koe ta sali di Bo, ta manda.
Amor ta liger, sincero, religioso, duci i gus~
toso, coe forza i pacienci, fiel, prudente, con~
stante i coe animo, i no ta busca su mees
nunca.
Ora toch un bende ta busca su mees. ai, el
ta falta coe amor.
Amor ta reserbar, humilde i drechoe, no laf,
no lig er, ni buscando cos di nada; sobre,
puro, i stabel. sosegar i den toer cos, war~
dando su sintirnan.
Amor ta soemitir i obediente na su major ;
pa su mees miserabel i despreciar, el ta de~
boto na Dios i gradicido, confiando i spe~
rando semper den di El, apesar koe el no ta
ha ja gustoe for di Dios; pasobra sin dolor
bendenota biba den di amor.
Es koe no kier sufri toer cos, i entrega su
mees na boluntad di stimacion, no ta merecé
nomber di stimador.
Un stimador mesté acepta toer cos, duroe i
amarga coe gustoe pa su stimado, ni kita for
di el pa cos contrari koe ta socedé.

met inwendigen smaak in 't hart leere proe~
ven, hoe zoet het is te beminnen, en badend
in liefde weg te smelten.
Moge ik, vastgehouden door de liefde, ho~
ven mij zeiven stijgen uit overmaat van gloed
en verrukking !
Moge ik het lied der liefde zingen. U. mijn
Beminde, volgen naar boven: in U te prijzen
bezwijke mijne ziel. jubelend van liefde!
U beminne ik boven mij zelven, en mij zeiven
niet anders dan om U, en in U allen, die U
waarlijk beminnen, naar den eisch der liefde~
wet, die van U uitstraalt !
Vaardig is de liefde en oprecht, dienstwillig,
lieftallig en verkwikkelijk; sterk, geduldig en
trouw, voorzichtig, lankmoedig, manhaftig
en nooit zichzelve zoekend.
Want waar iemand zichzeiven zoekt, daar
valt hij van de liefde af.
De liefde is omzichtig, nederig en rechtzin~
nig; niet week, noch lichtzinnig, noch op
ijdele dingen bedacht; zij is matig, rein, stand~
vastig, kalm en houdt wacht over alle zinnen.
De liefde is onderdanig en aan oversten ge~
hoorzaam; in eigen oogen gering en ver~
achtelijk, Gode toegewijd en dank brengend;
altijd op Hem vertrouwende en hopende,
zelfs dan, wanneer zij in God geen smaak
gevoelt. Want zonder smart te lijden kan
niemand in liefde leven.
Wie niet bereid is alles te verduren en op
den wenk des Beminden gereed te staan, is
den naam van minnaar niet waardig.
Wie waarlijk liefheeft, moet voor zijn Be~
minde al wat hard en bitter is gaarne aan~
vaarden ; en zich om geene voorkomende
tegenheden van Hem afwenden.

GESPREKKEN uit .. Woordenlijst der in de landstaal van Curaçao meest gebruikelijke
woorden, vermeerderd met eenige gemeenzame Zamenspraken2 , Curaçao 1869" :~: .~.
Ahá! bisienja, ho mari ta na kas?
Zoo, buurvrouw, is je (uw) man thuis (te
(huis)?
El ta traha den winkel di smid.
Hy is aan 't werk in de smedery.
Dan zal ik maar even bij hem loopen.
Anto lo mi bai oen momento cirka djé.
Goeden morgen, baas smid, dat gaat er hier
Morgen, baas, ta bai koe goestoe aki.
lustig toe.
Si amiego. bende mestér bati heroe, ora el Ja vriend, men moet het ijzer smeden, ter~
ta kajente.
wyl het heet is.
a 0 1882.
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Boeta es bout aki oen poko den di schroef.
i vyl oen poenta na el (né).
Mi vyl ta masjar stompi.
Pega awoor arieba ho aanbeeld oen bon
kabees na el (né).
Hala blaasbalg oen poko. i tiera oen schop
di karbon arieba kandéla.
Moer di es schroef ta loko.
Boeta voorhamer oen banda, i doena mi es
moker aja oen poko.
Toema tang i saka es heroe for di kandéla.
Den koelbak no tien basta awa.
Ata, mi ta klaar koe el (kon é) kaba.
Papá, metselaar a tresé kalki.
Bon, mi jioe: ho sa bi kiko ta kalki, i kiko
hen de ta haci koe kalki?
Wel sigoer, piëdra ó kokoliesji kimaar, pa
metsel kon e, ora a broehé koe zantoe ó
klei.
Handlangers ta tresé koos di trabau ariba
kruiwagen.
Koe koetsjára metselaar ta saka kalki for di
soe bakki.
Koe soe martien. el ta batti pièdra na nan
leegaar i bon seaaar den otro.
Metselaar ta oesa també oen nijptang i
haatsja?
Esai ta herment di karpinteer: nijptang pa
saka kláboe for di páloe, i haatsja pa kap.
I kende ta oesa oen vijnsel i manga?
Poentra ho meester kiko ta oen handspaak,
oen hefboom, oen windas, oen domme~
kracht i oen kaapstander.

Zet dezen bout eens even in de schroef, en
vyl er een punt aan.
Myne vyl is erg bot.
Smeed er nu op uw aanbeeld een fermen
kop op.
Trek even den blaasbalg en smyt een schop
kolen op het vuur.
De moer van die schroef is verlopen.
Leg den voorhamer op zy. en reik my dien
moker daar eens aan.
Neem de tang en haal het yzer uit het vuur.
Er is geen water genoeg in den koelbak.
Zie daar, ik ben er klaar mede.
Vader, de metselaar heeft de kalk gebragt.
Best, mijn kind: weet ge wel wat kalk is, en
wat men met kalk doet?
Wel zeker, gebrande steenen of schelpen
om met water en zand of klei vermengd,
tot het metselen gebruikt te worden.
De opperlui kruien de bouwstoffen aan.
Met den troffel schept de metselaar de kalk
uit den kalkbak.
Met den metselhamer, slaat hij de steenen
regt en vast in elkander.
Gebruikt de metselaar ook eene nijptang
en bijl?
Dat zijn gereedschappen van den timmerman: de nijptang om spijkers uit het hout
te trekken, en de bijl om te hakken.
En wie gebruikt vijzel en stamper?
V raag uw meester eens, wat eene hand~
spaak. een hefboom, eene windas, eene
dommekracht en een kaapstander is.

En om te laten zien, dat het niet aan den bewerker ligt, citeer ik hier uit hetzelfde boekje nog een gesprek, waar althans iets innerlijks doorstraalt, en
aanstonds is weer alles Spaansch.
Bon anotsji, mi amigo.
Bo sierbidoor, mi sjon.
Mi ta henteramente na ho sierbiesji.
Mi por haci algoen kos pa ho?
Mi ta gradici ho masjar.
Bo tien di manda noema.
Oenda ho ta ba bai asiena poerar?
Mi mestér bai koeneekoe aïnda.
I di oenda ho ta bini awor?
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Goeden avond, waarde vriend!
Uw dienaar, mijn heer!
Ik ben geheel de uwe.
Kan ik u van dienst zijn ?
Ik dank u zeer.
Gij hebt slechts te bevelen.
Waar gaat gij zoo spoedig naar toe?
Ik moet nog naar buiten gaan.
En van waar komt gij nu?

Mi tabata oen ratikoe cirka mi roemaan.
Ki nobo tien a ja?
N ada partikoelar.
Mi a tendé koe N. a moeri.
Zoo, esai ta oen piërde grandi.
Es disgraciado jioenan!
Si, kom lo passa koe es poobersitoenan !
Dios sabi.
Kiko lo nos hasi, ta asiena kaba.
Dios warda ho di tal perdementoe.
Kwantoe roeman ho tien?
Mi no tien ningoen na bieda.
Nan toer a moeri moetsja.
Esai ta triestoe pa ho.
Nostoer mester moeri oen dia.
Korda rnaetsjoe hé n' esai.
Adios, koemiendá ho familia pa mi.
Sien falta.
Adios, sjon! Dios doena ho saloer.

Ik ben even bij mijn' broeder geweest.
Wat nieuws heeft men daar?
Niets bijzonders.
Ik heb gehoord dat N. overleden is.
Zoo, dat is een groot verlies.
Die ongelukkige kinderen!
Ja, wat zal er van die arme schapen worden !
De Hemel weet het.
Wat zal men doen, het is niet anders.
God beware u voor dergelijke verliezen.
Hoeveel broeders hebt gij?
Ik heb er geen in leven.
Zij zijn alle jong gestorven.
Dat is droevig voor u.
Wij moeten alle eenmaal sterven.
Denk daar dikwijls aan.
Vaarwel. groet uwe familie van mij.
Zonder mankeeren.
Vaarwel. mijnheer! ik wensch u gezondheid.

Zeker, ik geef graag toe: eenige materieele en huishoudelijke woorden zijn
toch wel Spaansch, en een paar hoogst-enkele uitzonderingen voor intellectueele en morede begrippen zijn N ederlandsch; maar iedereen die onbevangen den woordenschat nagaat, móet getroffen worden door deze tegenstelling, óf is ziende blind. Nu is het toch zonneklaar dat de negers juist die
woorden van hunne meerderen overnamen, die zij het meest uit hunne monden hoorden. En daarom hangt dit verschijnsel natuurlijk op de eerste plaats
samen met de verschillen tusschen hetNederlandscheen het Spaansche volkskarakter; maar is er behalve dat, misschien ook nog geen werkelijke schuld
onzerzijds? Zijn onze N ederlandsche kolonisten ook wel altijd op de geestesbeschaving der inlanders en slaven bedacht geweest? Hebben zij daarvoor
gedaan wat hun plicht was? Speelden wij in onze koloniën niet liever den
Piet Hein, dan ook maar uit de allerverste verte den Spanjaard Pedro Ciaver
na te streven? Op de Deensche Antillen en in Suriname werkten Duitsche
Herrnhutters en Deensche Lutheranen aan de beschaving der negers. Maar
geen onzer vaderen werkte of dacht daaraan. En als het bijzonder onderwijs
op Curaçao dat thans goed wil maken, is dan de Koloniale Raad, of althans
de Tweede Kamer in het Moederland, wijs genoeg om hierin mee te helpen?
Maar laten wij het antwoord op deze pijnlijke vragen niet ontleenen aan de
taalgeschiedenis van drie kleine eilandjes: Curaçao, Bonaire en Aruba, slaan
wij onze oogen op Noord-Amerika, richten wij onze blikken vooral naar het
land der rijzende zon, naar Ceylon en Insulinde, en laten wij ons oordeel
opschorten, totdat wij ook het ~retuigenis hunner talen hebben gehoord.
Ons koloniaal systeem.
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HET AMERIKAANSCH.

et Amerikaansch verdeelen wij in Oud~ en Jong~Amerikaansch.
1°. Het oude Amerikaansch~N ederlandsch. W. Carpenter:
Dutch Contributions to the Vocabulary of English in America.
Modern Philology, vol. 6, 1908 blz. 53~68. J. Dyneley Prince:
The Jersey Dutch dialect, Proc. Amer. Philos. Society 191x?, blz. 459~484.
In 1609 voer de ontdekker Henry Hudson, een Engelschman, in dienst onzer
Oost~Indische Compagnie, op haar schip .. De halve maen" den mond der
rivier binnen, die zijn naam zou vereeuwigen. In de volgende jaren rustten ver~
schillende Amsterdamsche kooplieden schepen uit, om voor kralen en katoen,
de rijke pelterijen dezer streken in te ruilen, en in 1613 stonden op Manhattan
Island reeds vier Hollandsche huizen. In 1614 en 15 werden respectievelijk de
factorijen Nieuw~Amsterdam en het fort Oranje gesticht, en zoo was de
kolonie dus voorloopig gegrondvest. Toen in 1621 de West~Indische Compagnie werd opgericht, droegen de hoogebewindhebbers de nieuwe bezitting
aan haar over, en nu arriveerde twee jaar daarna op het schip .,Nieuw
Neder land" de eerste bezending vaste kolonisten, een 30 gezinnen sterk.
Sommige van hen vestigden zich te Manhattan, anderen voeren verder de
rivier op tot Fort Nassau, juist onder Albany, waar een paar jaar tevoren
12 soldaten in garnizoen waren gelegd; en nog een derde deel zette zich neer
aan een baai der binnenkust van Long~lsland: de Walebocht, thans Wallabout geheeten. Twee jaar later kwamen er 45 nieuwe kolonisten bij. In 1626
werd op het eiland Manhattan het fort Amsterdam gebouwd om de 30 huizen
met 200 Nederlandsche inwoners te beschermen. In 1628 klom hun getal tot
300. Nu ontstonden er ook nog verschillende andere kleine nederzettingen,
zooals Bergen, Hoboken en Jersey City welke twee laatste in 1632 of 33 door
Michael Pauw werden versterkt op het Staaten~eiland (later Staten Island).
Deze nederzetting leverde echter weinig voordeel op, en werd na zeven jaar
door de West~ Indische Compagnie verkocht. Naar zijn stichter is evenwel de
naam van het land Pavonia gebleven. Aan de Zuidpunt van het Lange eiland
(Long Island) verrees nu Nieuw~Utrecht, en tegenover Nieuw~Amsterdam,
Nieuw~Breukelen (thans Brooklyn). Al langer hoe meer breidde zich nu in
het Oosten tot aan de Connecticut~rivier, en in hetZuiden tot aanDelaware,
waar Kaap Hinlopen nog onze herinnering bewaart, de kolonie uit: in 1653
telde Nieuw~Nederland 2000 inwoners in 1664 reeds 10.000, waarvan 1600
alleen in de stad Nieuw~Amsterdam. Dit waren echter volstrekt niet allemaal
Nederlanders, maar zij vormden toch het meerendeel, en natuurlijk het invloedrijkste deel der bevolking. Hier leefde dan ook de dichter Jacob Steendam,
en schreef er zijn .. Klagt van Nieuw~Amsterdam", hier dichtten ook Hendrik
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Selyns en de Sille, beiden hooge ambtenaren, medehelpers van den bekenden
gouverneur Stuyvesant. Maar in 1664: werd van wege "the royal buccaneer''
en zijn "African Company" door kolonel Richard Nicolls Nieuw-Nederland
voor Engeland veroverd, en NiE~uw-Amsterdam werd ter eerevandenkonink-lijken vrijbuiter N ew-Y ork geheeten. De korte herovering van 1673-74: kon aan
den stand van zaken niets veranderen. Onze moedertaal, die nog beter dan het
Fransch in Canada, een breede streek Amerikaansch cultuurland had kunnen
veroveren, was door dezen rooftocht aan gene zijde van den oceaan ten langzamen ondergang gedoemd. Een eeuw lang nog behielden de oude Nederlanders den meesten invloed. Tot in 1773 was te New-Y ork de officieeleschool
zuiver N ederlandsch gebleven, maar toen besloot de Kerkeraad, dat beide
talen, Engelsch en N ederlandsch zouden onderwezen worden. Van Bombeier
was de laatste bijzondere onderwijzer die in 1785 nog uitsluitend Nederlandsch onderwees, en zijn opvolger was reeds de laatste die nóg N ederlandsch·
gaf. In dien tijd begon men de kinderen te straffen als ze Hollandsch praatten.
Immers de slaven in de keuken praatten ook Hollandsch! In 1764: werd te
N ew-Y ork het eerst in het Engelsch gepreekt. Maar nog in 1800 werd in
verschillende gemeenten van den kansel het Nederlandsch gehoord. Men
meende tot nu toe, dat sindsdien onze moedertaal daar was uitgestorven.
Maar kort geleden heeft J. Dyneley Prince in Bergen County nog een groep
van ca. 200 bejaarde lieden ontdekt, die allen nog onze moedertaal spreken.
Voor dertig jaar, verhaalt hij, was dit Nederlandsch dialect nog de lingua
franca in de meeste landbouwdistricten van Noord New-Jersey, en werd er
algemeen door Fransche, Duitsche, Engelscheen Nederlandsche kolonisten
gebruikt. Maar de openbare school maakte hier van lieverlede een einde aan,
en het jonge, nu reeds volwassen geslacht, heeft van z'n oude moedertaal
niets dan de articulatiebasis, een eigenaardig zingtoontje, en een reeks Hollandismen over. -Des te verdiE~nstelijker is het daarom, dat Prince, reddende
wat nog te redden viel, in een met zorg bewerkte studie, ons de taal dier oude
menschen heeft vastgelegd. En al doet zich vooral het gemis aan een doorloopenden tekst nog al erg gevoelen, wij moeten hem toch zeer dankbaar zijn
voor het vele goede dat hij bood. - V ooreerst nu, is het de moeite waard op
te merken, dat onze taal er in twee tamelijk sterk verschillende varieteiten is
blijven leven: 1°. een dialectisch Nederlandsch, in den mond der oude Nederlanders zelf, 2°. een soort Neger-Hollandsch in den mond hunner oude negerslaven, die her en der verspreid zitten, maar nog in een klein stammetje bijeen
wonen op den berg achter Suffern N. Y. Deze laatsten zijn echter erg éénkennig en schuw, zoodat Prince met hen niet in relatie kon komen, en zich
alleen op een Negro-Minzi-Indiaan te Ringwood voor dit dialect moest verlaten.- Bezien wij dus eerst het dialect der oude Nederlandsche kolonisten,
Verkwijning van het Nederlandsch.

287

dan valt het ons aanstonds op dat de meeste dezer Amerikaansche klankover~
gangen en woorden, als bang: baang, zwart: swaart, kaas: kées, paard: péerd,
laag: leeg, blauw: blaauw, zeven: zeuven, schotel: sch(j)uttel, vogel: f(v)eugel,
door: deur, moest: most, boontjes: bont(s}jes, vrouwmensch: vraaume(n)s.
vuur: vier, nacht: naacht, (gereedschap: greeskap,) papier: pampier, venster:
faengster, (Verschuur§ 168), lang: laank, wolf: woalf, stront: stroant, vleesch:
vleisch, been: bien, stierf: sturf, enkel: enkeld, framboos: braembo(e)z(em), een
mis(se) : een misslag, sinds : sins, zakdoek: neusdoek, enklaauw (Verschuur:
ienkloue) aenkleve, g: h, allegaar: allehaar, aardappelen: patatten, zij: hullie,
weliswaar ook in andere Nederl. dialecten voorkomen maar toch nergens in
zoo gesloten reeksen als in 't Zeeuwsch. Zie M. vanWeel en A. Verschuur I. c.
Wij trekken dus onbevreesd de conclusie: de meeste Amerikaansche kolonis~
ten van 1613~1664 stammen uit Zeeland. Naar Brabant en Vlaanderen wijzen
daarentegen 1°. de nasaleering der klinkers voor n + consonant en verder de
woorden: moede : moech, braam : broam, baas : baos, veel : veul; maar die
kunnen ook wel ergens in Zeeland voorkomen, temeer, daar wij tot in Goeree
overal Vlaamsehen invloed op het Zeeuwsche dialect kunnen vaststellen; een
interessante beteekenisovergang is ellendig: volledig, min of meer te
vergelijken met het Afrikaansch braaf: zeer.
Verder heersebt er een algemeen verval van buigings~ en vervoegingsvormen:
een Creoliseering dus, die echter nog niet zoover is gegaan als in het Afri~
kaansch. Het lidwoord is vast "de", ook voor onzijdige woorden, het betrek~
keiijk voornaamwoord is "wat" of "die", zonder onderscheid van geslacht of
beteekenis, eveneens de aanwijzende vrnw.: dit, deuze, daat, b.v. de wette huis,
daat maan, de maan waat (of die} ek chjezien hev. De meervoudsuitgang ~s komt
nog voor in a pels, hoenders, broeders, maar is bijna overal elders vervan~
gen door ~e. Van de naamvallen zijn er slechts sporen meer over in staande uit~
drukkingen zooals choeien avond. De persoonsuitgangen van het werk~
woord komen hier en daar nog voor, maar mogen evengoed weggelaten
worden: men mag evengoed zeggen: hai chaan, zien, doen, als hai chaat,
ziet, doet, hai ben, hai heb of hev als hai es, hai het; wai ben, wai
heb of hev als wai benne, wai hebbe of hevve. De Praeterita waas en
ha ad zijn in alle personen onveranderlijk. De tweede verleden tijd heeft altijd
hebbe of hevve, nooit weze. Het Engelsch heeft hier natuurlijk op allerlei
wijzen toe meegewerkt. Zoo werden hebben tot hevve; om werd tot fur;
het Passiefwordtaltijd omschrevenmet weze. Ze kome hier fur bechrave
te weze; ek chaan fur te doen it. Trouwens wij treffen natuurlijk ook
allerlei echt~Engelsche woorden of vertalingen aan, zoo keer= Engl. care;
laike = Engl. like; grootkend: grandchild; toe en vrö (heen en weder}=
Engl. to and fro; boddere = Engl. to bother; trubbel = Engl. trouble;
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daat belaangt en unz: that belongs to us; nut (niet)= Engl. not; ook
(eik)= Engl. oak, enz. enz.
Teksten geeft Prince helaas niet veel. Hij begint met een kinderliedje, dat niet
alleen hier te lande nog gehoord wordt, maar ook in verschillende deftige
Oud~Hollandsche families als de Du Rieu's en de Roosevelts te New~York en
Washington is bewaard gebleven. Ook in Zuid~Afrika komt het voor. Ik geef
hier naast elkander 1o het Afrikaansche, 2° het Rooseveltsche, 3° dat van Prince:
Trippe, trappe, trone
Varkies in die bone
Gansies in die groene gras
. . . . . . . . . .
Eendjes in die waterplas
'k Wou dat kindjie groter was
Om al die diertjes op te pas.

Trippe. trappe, transjes
De varkens en de boontjes
De koetjes en de klaver
De paardjes en de haver
De eendjes in de waterplas
Zóo groot mijn klein Jantje
was.

Triep a trop a troontsjes
De vaarkez en de boontsjes
De koe~tsjes en de klaver
De prert~sjes en de haver
De eent-sjes en de waterplaas
Splis splaas, splis spiaas
Aal en de maant vaan AapriL

Volkskunde Deel 23, 1912, blz. 203 vlgd., 240. Deel24, 1913, blz.123 vlgd.
Benige interessante zinnetjes, die althans een zwak denkbeeld van de conver~
satietaal onder die oude Hollanders kunnen geven, zijn nog de volgende:
Dre was twaalf broeders, die kwamen over hier vaan HoUent en die hre settelte (Engl.
settled) op de riever (Engl. river) maar twie vaan ze chenge naar Ohio toe . .- Zaau je
laike (Engl. like) met mai uit te chaan . .- Ek hoop ek saai je weer ziene entsje taid ov en
aanders (Engl. again some time or other) . .- Ben choeie m&nse die wat en daat huis woont:
het zijn goede menschen die in dat huis wonen . .- Ek kwaam naar de Pondkrerk toet (toen)
ek tien jaar aaut waas en ek waas drer toet ek twentich jaar aaut waas. .- Dre praatte
aallebaar duits en die tait; leech duits . .- Zai waas de chrootse (grootste) vraauwmens
daat ek ooit chjezien haat. .- Je ben welkom fur te hev waat ek je chjezait hev : you are
wekome to have what I have said to you . .- Ek waas een beetsje sjeftich (twijfelachtig)
aas (of) hai mai betale zaau ov nie:t . .- Ek was aalrendich enchjenomen met die kred'l
(kerel) . .- Cheev me twaalf fur aiers (twaalf eieren) . .- Daat trubbelt me. That troubles me.
- Ek haadne (?) abel te weze fur daat te doene (ik zou in staat geweest zijn dat te doen) .
.- Laat öns chaan, maak jezellef tuis (make yourself at home).

Te Paterson wonen tegenwoordigverschillende nieuwaangekomen Nederland~
sche families. Daarmee willen onze oude luitjes echter niet veel te doen hebben:
Onze taal ez leech duits en hulliez ez Hollens; kwait dreffrent! (quite different) . .- En
pertie ken ek kwait choet verstane, mer en pertie ken ek niet. .- Daa ben beetsje vaan
daach daat leve daat duits spreke. ek moet praakiseere.

Carpenter geeft nu verder op, dat er ook nog Hollandsch~sprekende oude
kolonisten wonen, hooger op aan de Hudsonrivier in Albany en ook in
Schenectady County. Het eenige zinnetje dat aldaar nog iets breeder bekend
schijnt, is een echt Hollandsch spreekwoord: "Hain werk hain brood" (hain =
geen). Nu volgeneenige zinnetJes in de negro~variëteit. Hier ontbreken alle
verleden tijdsvormen enz., het is om kort te gaan een en al Creoolsch.
19
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Ek chaan waech maarge. ..- Wen (Engl. when) zaal je chaan met main uit en schoote
(schieten: EngI. shoot) . ..- Ek hev et schoon (reeds) vergeten. - Ek zaallaik fur te onthaaue:
I should like to remember. ..- Ek ken niet fesse chjesterdaach: I could not fish yesterday.

Een

Indiaansch~aandoend

bezweringsformulier tegen rhumatiek luidt aldus:

Altait en zomer
Staat de zuve boome
Eske'n aike en aal de laang voorbai
Ken niet rolle : waat er opstaat?

Always in summer
Stand the seven trees (misschien de planeten)
Ash and oak and allalong past
They cannot proceed. What are they standing on?

Ziedaar wat van onze taal nog over is in den mond dier oude kolonisten. De
invloed, dien het Nederlandsch echter op het Amerikaansch~Engelsch van
New~Y ork en omstreken heeft uitgeoefend, is vooral in den woordenschat
van belang. Behalve eenige namen van steden en personen, zooals Breukelen:
Brooklyn, Kuyper: Cowper, Cooper, Pannebakker: Pennypacker, Vanderbilt,
Roosevelt, Stuyvesant enz. vinden we nog een heele reeks alledaagsche
woorden, veel meer dan men verwachten zou, en zelfs nog eenige meer dan
Carpenter, op wien deze lijst hoofdzakelijk berust, uit verschillende bronnen
wist bijeen te garen.
NEDERLANDSCHE WOORDEN IN 'T AMERIKAANSCH-ENGELSCH. :-: :-:
clip : stony (Ndl. klip). Ook : a rock or stone
afease, afeese bijv. nmwd. zie fease.
cliff mountain.
applejees : appelbeignets.
clochmutch : Ndl. klokmuts.
awre-grietchies : maize coarsely ground
clove: cleft, ravine, pass (Ndl. kloof}.
{Ndl. aar + grutjes}.
bedrooft } bijv. nwd. miserable, despondent cold- slaw l sliced cabbage servedas a salad
bedrowft (contempt), sad, sarrowful, gloo- cole-slaw r (Ndl. kool+ sla).
bedruft
my (Ndl. bedroefd).
cockk~y} a small sweet cake (Ndl. koekjebindery: boekbinderij.
)
coo ze
.. k oek"1e.
binnacle } the smaller channel of a river cookIJ
binnakill running back from the main coss : wardrobe, chest af drawers (Ndl. kas,
kast).
bennakill stream (Ndl. binnen + kil).
blawker : a flat bedroom candlestick (Ndl. cruller(s): afried sweet cake, koek van zoet
deeg in reuzel gekookt (Ndl.
blaker}.
krullers).
blickey
1 Je)·
blickie } a t'10 pat·1 (Ndl· bl"k"
dobber: a fish-line float (Ndl. dobber).
blummey l flower, blossem (Ndl. bloempje, dom~n~ } a clergyman (Ndl. dominee).
domznze
blummie I bloempie).
blummachie : flower, blossom (Ndl. bloe- doorslag : colander-strainer (Ndl. doorslag}.
dope :a thick liquid (Ndl. doop).
metje).
bockey : a dish made from a gourd (Ndl. dorp: village (Ndl. dorp}.
dumb: stupid, dull. (Ndl. dom}.
bakje).
boonder w. w.: tobrush away, drive away to dump : het afladen van een wagen door
hem op te wippen {Ndl. dompen).
(Ndl. hoenderen).
boss: master, patron (Ndl. baas).
f disgusting (Ndl. vies). To befeaseof
bush : a wood, grove, thicket, as in .,sigar- fease J a thing or person: I am fease of him,
bush" .,Flatbush" (Ndl. bosch).
feese \ he disgusts me. I am fease of it, verchais : Ndl. sjees.
I gelijk ook nog afease.
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~:ke {a bow~net (Ndl. fuik). Ook fijke~net.
file : to scrub, mop, scour (Ndl. dweilen.
file: mop (Ndl. dweil.
.
geheist : overreached : he is gebeist : he has
overreached bimself (Ndl. hijschen,
geheschen).
grilly : chill, raw : to day is so grilly, that I
shall not go out (Ndl. grillig).
h k
haunches : .. squat down on your
herkies" (Ndl. hurk : op de hur~
h erk~ys
er 1es ken Zitten
.
: hurk.Jes).
hockeys soused pigsbones, the joints above
hockies the poebies (Ndl. hakjes).
hook: point of land, cape (Ndl. hoek).
honk: huis (Ndl. honk).
hoople: a child's hoop for trundlinH (Ndl.
hoepel).
kil!: a creek, stream, channel (Ndl. kil).
kill ~ fish
killi ~ fish a fish nl. fundulus heteroclitus
killy ~ fish (Ndl. kil~visch).
killie
kip: a word used in calling chickens (Ndl. kip).
konkepot: gossip, huzzy. scold b.v. bedruf~
ter konkepot : a miserabie scold
(Ndl. konkelpot).
landZooper: landlooper.

I
I

l

lappey
loppey 11 small mat made of rags (Ndl. lapje).
logy : dull. heavy (Ndl. log).
mollykite: foolishness (Ndl. malligheid).
mant: basket (Ndl. mand).
[gierig).
niskeery: curious~inquisitive (Ndl. nieuws~
otf~ doch: inclosed stoop (Ndl. afdak).
olycoekk { a swee t cake f ne
. d m
. 1at,
c
a
1
olykcook doughnut (Ndl. oliekoek).
o y oe
overslaugh : overslag, to - : overslaan.
Paas: Easter (Ndl. Paasch).
patroon: proprietor of a rnanor (Ndl. pa~
pile : Ndl. pijl in 't kinderspel.
[troon).
Pingster { Whitsuntide; alleen over in Pink~
Pinkster sterbioom; Pinkster~flower (Ndl.
Pinxter Pinkster.).
pinky : een kinderspel (de pinken worden
tegen elkaar gelegd).
pit: the hard kernel of certain fruits(Ndl. pit).

plock: to settie down (Ndl. plakken).
pocheys 1 soused pigsknuckles: the joints
pochies I above the toes (Ndl. pootjes).
poosly: tolerably~indifferently (Ndl. passe~
lijk).
pottybocker: Ndl. pottebakker.
pratchey, pratchie: talk~gossip (Ndl. praatje).
proytel: to boil softly, to chatter, toprattie
(Ndl. preutelen, pruttelen).
pummel~ appelye : the berry of the winter~
green {Ndl. pu(o)mmel~
appeltje).
rullichies : Ndl. rolletjes, rolpens.
Santa Claus: Saint Nicholas (Ndl.
Klaus : Sinterklaas).
scow: a flat~bottomed boat (Ndl. schouw).
scup: a swing, to swing, schommelen (Ndl.
schup, schop, schoppen).
slaw: cabbage salad 1Ndl. sla, salade).
slaw ~bank : a folding bed (Ndl. slaapbank).
slob: bib (Ndl. slobbetje slabbetje).
sluck: swallow, draught (Ndl. slok).
snoop: to pry into (Ndl. snoepen).
snooper: one who snoops (Ndl. snoeper).
snoopy: sly, stealthy (Ndl. snoepen, snoe~
pig ?) in de aanvankelijke beteeke~
nis van: heimelijk uit den suikerpot
snoepen.)
snore : a span of horses : een span paarden,
Ndl. snoer.
speek 11 pork, fat (Ndl. spek).
spec
spook: a ghost; to haunt (Ndl. spook~spoken).
spree : a homewoven bed~quilt, usually blue
and white (Ndl. sprei).
stiver : stuiver : men lette hier op de ij voor
ui. Evenzoo in het 0. Afrikaansch
en Neger~Engelsch.
stoop : entrance platform at door of a house,
porch (Ndl. stoep).
unnozel: silly, simple (Ndl. onnoozel).
vly, fly, vley I a swamp. marsh, shallow
vlei, vlaie
I pond (Ndl. vallei).
waffle: a batter cake (Ndl. wafel).
winkle ~ hawk : an angular rent in cloth (Ndl.
winkelhaak).
wurstt sausage (Ndl. worst).
wus
1
1

in het Amerikaansch Engelsch.
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Hoe dit groot aantal woorden te verklaren is, begrijpt men vanzelf als men
nagaat, dat er voor de hoogekringen van New~York tot in het begin der
19de eeuw in het Nederlandsch gepreekt werd. Gaandeweg slinkt deze Neder~
landsche woordenschat al meer en meer ineen. Wie bijvoorbeeld Schele de
Vere's: Americanisms uit het jaar 1872 doorleest, kan daar nog een heele
reeks Hollandsche woorden en uitdrukkingen aantreffen, waarvan Carpenter
vijf~en~dertig jaar later geen enkel spoor meer kon terugvinden. De Holland~
sche vasthoudendheid van karakter leeft hier echter onverzwakt. En nog ten
huidigen dage slaagt er de Holland Society zóó goed in, de oude afkomst en
karaktertrekken in eere te houden, dat toen nog geen tien jaar geleden de
N ew~Y orksche burgemeester door z'n tegenstanders geniepig was aan geval~
Ien, hij onder algemeen applaus kon antwoorden: Tell my opponent that I am
of an old Dutch character.
Jammer genoeg spreekt echter uit onze woordenlijst ook weer nog een andere
niet zoo mooie Hollandsche eigenschap, met minder emphase, maar wellicht
met onverzettelijker waarheidsklem: ons gemis aan hoogere idealen, ons op~
gaan in louter stoffelijke belangen. Woorden voor innerlijke beschaving, voor
kunst en wetenschap, voor gemoeds~ en gevoelsnuancen voor deugden en
ondeugden, voor godsdienstige of wijsgeerige begrippen hebben de Amerikanen niet van ons overgehouden, misschien nooit van ons gehad. 't Zijn
louter huis- en tuintermen, en dat nog wel van een heel ordinair-denkende
koopmansfamilie. "Nieuwsgierig", "vies!" en al de namen voor toespijzen
teekenen de zindelijke, graag alles wetende, trouw den pot kokende Hollandsche huisvrouw, en eenige kinderwoorden doen daar tamelijk gezellig tusschen. Maar van ethische of intellectueele verheffing geen spoor. Gelukkig
echter hebben wij later deze fout zoo goed mogelijk hersteld. Want de tweede
Nederlandsche immigratie was onder dit opzichtgrooteren rijkerdan de eerste.
En is de eerste Nederlandsche nederzetting waarschijnlijk voor een groot deel
medeverantwoordelijk voor de overdreven Amerikaansche rijkaardsallures,
"wat Amerika dusver voor het bezwijken onder deze geldkoorts behoedde,
zegt Dr. Kuyper, was dan ook schier uitsluitend de veerkracht van het religi~
euse leven;" en tot dit religieuze leven heeft ongetwijfeld de tweede Neder~
landsche immigratie het hare rijkhandig bijgebracht.

zo. HET NIEUWE AMERIKAANSCH.

:~:

:-:

:-:

:-:

:-: :-: :-: :-: :-: :-:

Omtrent het midden der 19de eeuw (sinds 184:5) zijn tal van Gereformeerden,
later Afgescheidenen geheeten, naar Noord-Amerika vertrokken, omdat zij
hier in het land hun godsdienstplichten volgens hun eigen overtuiging niet
onbelemmerd konden uitoefenen. Zij trokken vooral naar Michigan, Illinois,
Wisconsin, Ohio, Minnesota, Iowa, Kansas, Dakota, Nebraska en New-Jer-
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sey, stichtten er o.a. de bijna nog uitsluitend Nederlandsche stad Holland...
Michigan en allerlei dorpen onder den naam der N ederlandsche provinciën:
Utrecht, Zeeland, Drenthe, Overijse}, enz. In het nabijgelegen Grand... Rapids
alleen leven thans nog bijna 30,000 Hollanders bijeen. Allestezamen wonen
er in de V ereenig de Staten thans meer dan een kwart millioen Nederlanders
en verschijnen er onder hen 20 maand... en weekbladen in onze taal: 18 Protestantsche en 2 Katholieke. Bovendien telt b.v. Chicago alleen minstens
30,000 Nederlanders, waaronder vele Vlamingen.
Omtrent de lotsverwisselingen onzer taal te Michigan en omstreken, krijgt men
een indruk uit de genoemde maand. . en weekbladen. "Wat taal betreft, is Pella's
weekblad, schoon ook rijk aan fouten, het beste. In het algemeen wordt er in
al deze bladen op geslacht, naamval en spelling zeer weinig acht geslagen.
Als één staaltje uit vele wil ik hier eenige regelen uit "de Hollander'' overnemen.
"Een nieuwsgierige plechtigheid (blijkbaar vertaald uit het Engelsch) heeft onlangs in Siam
plaats gehad, ter gelegenheid der dood van een der oudste witten olifanten- een der goden
van de Siamezen. Een geheele natie: buigt zich neder voor deze beroemde godheid. Het
is het zinnebeeld van de koning van Siam. De schoonste en kostbaarste giften worden aan
die dieren gegeven, om rede, door een geloof overtuigd, in de zielsverhuizing gelooven de
Indianen, zelfs op de huidige dag, dat een zoo koninklijk dier niet anders kan dan bezielt
zijn door de geest van een God of keizer .... De koning van Siam is de eenigste waarvoor
het zijne knie buigt en de Monarch beantwoord de bejegening" enz. Onder invloed van
den Statenbijbel waarschijnlijk komen soms de persoonlijke voornaamwoorden in de plaats
van het woordje zich, b.v. "dat die partij haar niet schaamt", en "indien nu die voorstan ...
ders henzeiven alleen maar zouden renueeren."

"Verdertrekkendevolgendeuitclrukkingenomeenofandereredendeaandacht:
"Volgens berichten verspreidt de ziekte verder het land door."- "Zij boezemen angst en
schrik aan de bevolking." - "Zij gaan naar beliefte, in en uit de huizen." - "Men zegt
dat de statistieken, hierboven gegeven, zoo geloovenswaardig zijn dan eenige die tegen ...
woordig kunnen verkregen worden.''·- "De Democratische partij is verdund.''- "Boven...
staande geeft ons eenige opheldering in betrekking onderstaande regelen." - "Alvorens
de verkiezingstijd zijn wij voornemens eenige redenen voor te brengen, waarom de stemmers
de voorkeur zouden geven aan de Democratische kandidaten."- "De Hope" heeft o.a.:
"Hij gaat leeren. Zoo vertelt men het als iemand zich aan de studie overgeeft."- "Hunne
overdenking van hem is zoet." - "Gewillig om uit het lichaam uit te wonen." -"Glazen
wijn staan vol uitgeschonken op tafel"- "De Wachter" spreekt van: "antwoord geven
aan vragen".- "Die van haar vermaand zijn"; "levensaanschouwing" voor "levensbe...
schouwing"; "op dit heden", "werktjes"; "een drietal wordt gemaakt" voor "opgemaakt";
"den roeping in de mogendheid des H eeren te aanvaarden" voor "het beroep, enz."- "De
Standaard" zegt: "Uit aanmerking van oude betrekkingen."- "Een doel uitvoeren.""Hoofdpijn vergezeld van gegons in deooren (advertentie)."- "De man die op het ticket
loopt voor gouverneur" voor "dien het stembiljet aangeeft voor id." - "Zich melden aan"
voor "zich aanmelden bij". - "Alle goederen zijn aangemerkt in duidelijke cijfers" voor
"gemerkt enz." - In de "Grondwet" vindt men: "Hij stal een zak met 300 dollars in." Nieuw-Amerikaansch.
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,,Welk getal veel grooter verdacht wordt."- "Ik was zoo pijnlijk, dat ik mij niet verroe~
ren kon." - "Pijn in de lidmaten" (advertentie). "Rondgezwerfd." - "Geen sterveling
zag zijne aardstede terug."- "Dat knaapje is in de wieg gelegd voor een majoor~generaal."
- "Zeventig eskaders kavallerie." - De "Vrijheidsbanier" heeft: "Voor eenige maanden
geleden."- "De hotels zijn met bezoekers opgevuld."- "Rijden met den spoorweg.""Een diplomatieke betrekking aanknoopen."- Ook uit "Pella'sWeekblad" zou men eenige,
schoon minder, onjuiste uitdrukkingen kunnen aanhalen. Ik wil hier echter niet langer bij
stilstaan en liever aantoonen hoe vaak het Engelsch letterlijk wordt overgebracht, met
verkrachting van het N ederlandsch. De volgende aanhalingen zijn getrokken uit de hoofd~
en andere artikelen en de advertentiën van: "De Hope"; Daar zij haar wil had (a willof
her own). - Voor eenig bedrag (for any amount). - Een stap nemen (to take a step). Bang van geleerdheid (afraid of learning). - Vooruitgang maken in studie (to make pro~
gress). -Onderscheiden manieren (distinguished manners). - Artikelen aan hand (articles
at hand). - Het wil niet doen (it won 't do). - Tien tot één (ten to one).- Belijders der
waarheid mogen verdeeld worden in twee klassen (may he divided). - Geef ons een bezoek
(give us a call). - Hij bracht de volgende besluiten in (brought in). - "De Standaard":
Land's schuldbrieven. Staat's raad. Stad's verkiezing.- Beschuldigen is een ding, bewijzen
is een ander (to accuse is one thing, to prove is another). - Zoodra de wet gepasseerd was
(was passed). - Zooveel als mogelijk (as much as possible). - De rekening uitmaken (to
make out the bill). - Het is niet meer dan billijk dat de burgers zouden bekend zijn met ....
(should he....).- Want indien het niet voor zijne vrijgevigheid geweest ware (but for bis
liberality). - Eene vergissing die het ons toescheen dat verbeterd moest worden (which we
thought it necessary to correct).- "De Grondwet"; Bij middel van (by means of). - Hij
nam geen acht op de wond (took no notice of). - Sommige geven het getal zoo hoog als
(as high as). -Te werk zijn (to he at work). - Men vond uit, dat de hoofdklerk de dief
was (They found out that the head clerk ... ) - Er heerschte eene vrees (there was a
fear). - Heden werd het ontdekt dat (to~day it was discovered that). - Komt dus, komt
een, komt allen (come one and all). - Als een regel (as a rule). -Alle werk in zijne lijn van
busines (in bis line of business). - "De Hollander"; Staatkundige huishoudkunde (political~
economy). - De huizen telde opwaarts 6000 (upwards of 6000). - Dr. K. zal hier een
bezoek maken (make a visit).- De 40 cent Japan thee (the 40 cents Japan tea).- "Pella's
weekblad"; De bewoners konden schuil zoeken (look for shelter), - Een Parijs genees~
heer (a Paris physician). - Vacant door het uitloopen van een vollen term (expiration of
a full term). - Uit de "Telegraaf" van Paterson in New~Jersey: Begrafenissen op alle
kerkhoven waar de familie zulks verlangt. Prijzen billijk. Koetsen te huur voor bruiloften.Dames, moeielijk als het is om op te houden een verkoop zoo populair, wij moeten nu, na
herhaalde kennisgeving sluiten onze Jaarlyksche Middengety opruiming.- Heet Water
Heaters. Gij zult het in September en in October noodig hebben. Gij zult sparen: stappen
en overpeinzing. Het zal een echte bystander zijn in uw huishouden. Bestel een nu! -

"Nevens al dit onkruid vindt men nog tal van basterds in den Hollandsehen
tuin: de verkortingen Mr., Mrs. en Rev. worden geplaatst voor namen der
Nederlandsche kolonisten. Men ziet: Hope college Drukkerij; Een dispatch
van Madrid; bruggen langs de railroad; de Mormon kerk; Judge N. N.; cornvelden; money in de hand; duizend dollars bail; het Trustees der school; Kent
county oorlog honds; V er. Staten honds; de streetcar; in de drugstore; kachels
en patent fire-backs; goedkoope cash-store; twee rnaanclelijke excursion; dress294
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goederen ; droog timmerhout als floorings, sidings enz. ; doodkisten, van de
goedkoopste af tot de mooiste walnut caskets toe, enz. enz.
"Neemt men tevens in aanmerking, dat zich bij al deze kenteekenen van verval
nog eene sterke neiging vertoont tot Engelsehen zinbouw door een veel te
druk gebruik maken van het tegenwoordig deelwoord en door het voorwerp
al te vaak achter het samengestelde werkwoord te plaatsen (b.v. hoe zal zij
bekend maken de veelvuldige wijsheid Gods!) dan moet men tot de overtuiging komen, dat onze ijverige landgenooten daarginds niet in staat zijn
geweest, de door hen zoozeer geliefde taal voor besmetting te bewaren, en
voor de toekomst gaan vreezen of wel de zorgvuldigste behandeling de
kranke voor geheel bederf zal kunnen behoeden.
"Een meer aan den oever der zee .... zullen zijne wateren zuiver blijven? steeds
dieper dringt de Oceaan door, beukt de stranden weg, en dreigt het te omsingelen. Reeds zijn de wateren brak geworden. Moet het geheel verdwijnen
van de aarde? De fiere stroomen in het Kaapland roepen neen, doch een
nauwelijks bekend, schier droog geloopen beekje in Ceylon zucht ja." Zoo
oordeelt ietwat rhetorisch maar waar K. J. van den Bussche in Noord en Zuid
IV, 1881, blz. 94 vlgd. aanwienik ook bijna al mijn voorbeelden ontleende.
Want ik twijfel er geen oogenblik aan, dat de dwang der sociologische wetten
dit kleine groepje, langzaam maar zeker, aan z'n overmachtige omgeving zal
assimileeren, geheel en al. Tegen de sociologische krachten valt nu eenmaal niet
te strijden dan ten koste van ontzaglijke offers, en waar noch de staatkunde,
noch de natuurmetgrenzen helpt, is bijna altijd alles tevergeefs. En de hoegrootheid dier gevraagde krachtsinspanning wast, met het toenemend verschil van
verpletterende meerderheid tegenover nietige minderheid tot in het oneindige.
Trouwens de Duitsehers die tijdens de 19de eeuw nog in veel grootergetallen
naar de V ereenigde Staten zijn overgestoken, en nog in veel grooter complexen
samenwonen, kunnen ook op den duur hunne taal niet meer staande houden,
en gaan van lieverlede geheel en al op in het Anglo-Amerikaansche ras, dat
zich aan het vormen is. Vgl. verder H. E. Dosker: Rev. A. C. van Raalten,
stichter der Hollandsche Koloniën in den Staat Michigan, Noord-Amerika,
Nijkerk 1893. A. Kuyper: Varia Americana, Amsterdam-Pretoria z.j. J. te
Winkel: Het Nederlandsch in Noord-Amerika en Zuid-Afrika. Vragen van
den Dag, Deel XI, blz. 337 vlgd. Theo de Veer: Hollandsche Journalisten in
Amerika. Elzevier's Geïllustreerd Maandschrift, Deel37, 1909, blz. 107 vlgd.
TheDutch in New Netherlands and The United States, New-York 1909.
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Zal onze taal in Amerika blijven leven?
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HET CEYLONSCH.

a, op Ceylon, dat in 1656 na veel strijd door ons op de Portugeezen ver~
overd, maar in 1802 definitief aan Engeland afgestaan werd, zijn ook nog
eenige oude kolonisten die hun moedertaal van geslacht op geslacht in
eere hebben gehouden. Vooral in Colombo en omstreken kan men, vol~
gens sommige berichten, nog hier en daar met Hollandsch terecht. Hol~
landsche plaatsnamen als W olvendaal, Hulftsdorp, Bloemendaal, Korteboom
herinneren nog aan onze oude overheersching, en er zijn dan ook nog duizen~
den eilandbewoners met Hollandsche namen als Cuylenburg, Prins, Van der
Straaten, Leembruggen, Anthonisz, Speldewinde, De Vos, Drieberg, Krieken~
beek, De Heer, De Rooy, enz., die zich op hun oud~Hollandsche afkomst
beroemen. De DUTCH BURGHER UNION OF CEYLON van 1907 is
de voortzettingvan een ouder genootschap HET HOLLANDSCH GEZEL~
SCHAP VAN CEYLON en toont in haar naamsverandering reeds duidelijk
het lot onzer taal op het schoone Taprobane. In 1799 waren de scholen reeds
aan het toezicht van een Engelsehen ambtenaar onderworpen. Als rechtstaal
werd het Nederlandsch in 1801 afgeschaft, en sinds Dr. Twistletonin 1807 het
schoolbestuur in handen nam, en het Nederlandsch stelselmatig van de leer~
programma's wist te doen verdwijnen, was het doodvonnis over onze taal uitgesproken. De predikanten trachtten nog wel zich te verzetten, maar het baatte
niet. Verwonderen moet het echter, dat zich het Portugeesch er wèl gehand~
haafd heeft, trots de Hollandscheen Engelsche overheersching. Één der gron~
den hiervan is zeker, het gebrek aan vrouwen, ook reeds bij Afrika behandeld.
en de desbetreffende bepaling in het Portugeesch contract van overgave: "Alle
Portugeezen worden verbannen. De ongehuwde dochters moeten evenwel
blijven en met Hollanders trouwen." De verdere redenen hiervan te onderzoe~
ken ligt thans niet op onzen weg. Maar in dit Portugeesch zijn nu een reeks
Hollandsche woorden overgebleven, die over de geschiedenis onzer taal op
het eiland toch éénig licht doen schijnen. De Hollandsche afkomst is zeker van~
ambal : aambeeld
artaple : aardappel
baas: baas
berger : burger
blada : blad papier
dace : das (om den hals}
der : (altijd) door
drek: druk
drecker : drukker
flau: flauw
flek : vlek (vuile)
flenx : fluks
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folmac : volmacht
giffrau, jufrau : juffrouw
grado: graad (Ptg. grao)
hanscoon : handschoen
hoc : hok (stal)
lodo : peillood
mooy : moei, tante
notaris : notaris
oomp(i) : oom
orlozo: horloge (Ptg. relogio)
plat: plat (bijv. nmw.)
plooi : plooi

rai : te paard rijden
regel : regel
sápier : cipier
segel : zegel
slenger : slingeren
tak: plant
trap : trede, sport
vandel : (wandelen}, dolen
vandelar: (wandelaar), vagebond
vanz : wenschen
venkel : winkel.

Hoogstwaarschijnlijk behooren ook tot het Nederlandsche taalgoed:
ádmiral : admiraal
advocat : advocaat (Ptg. advogado)
articulo : artikel (Ptg. artigo)
boekoe : boek
boerdar : broedertje (gebak)

fontena : fontein (Ptg. fontainha)
glas : glas
hender : kinderen
benkroet : bankroet (Engl. bankrupt)
relezi: relize, religie (Ptg. religiäo)

Hollandsche idioom~invloed straalt waarschijnlijk ook door in de on~Portu~
geesche uitdrukkingen: padaz c:ake, padaz azul flta, een stuk koek, een stuk
blauw lint, hum copa coffee, een kop koffie, vidor vinho: een glas wijn, enz.
Uit dit alles blijkt duidelijk, zegt Hesseling wien ik hier op den voet volg, dat
wij hier niet met een kombuistongval, maar een min of meer deftige taal van
welgestelde burgers te doen hebben: volmacht, handschoen, graad, notaris,
zegel, advocaat, enz. zijn geen slaventermen. Daarnaast staan weliswaar huise~
lijke familiaire termen, maar platheden en scheldwoorden ontbreken. Dit is
volkomen in overeenstemming met het karakter van een "Zondagsche taal'' in
den mond van welgedane menschen, gelijk de Nederlanders op Ceylon zijn
geweest. Desniettemin moet de gelijkenis met het stoerder Afrikaansch ieder
aanstonds opvallen. Zoowel naar Afrika als naar Ceylon kwamen uit Indië:
amper : bijna (niet nauwelijks).
achar: Afr. atjar: vruchten in azijn.
bacla: Afr. bakklei. vechten.
bazar : markt.
cabai:kabaai.
koeli : sjouwer.

tjaerna : voor niets.
bottel : flesch.
maai : moeder.
masqui : Afr. rnaskie : ofschoon.
paláver : afspraak.

De woorden flauw en fluks hebben dezelfde beteekeniswisseling ondergaan
als in het Afrikaansch. Ook de klankovergangen v : f, z : s, w : v, sch : sk, door :
deur: der komen alle in 't Afrikaansch voor; artaple is mede in Afrika volkomen
gelijk. Het gebruik van den stam der werkwoorden als Infinitief stemt ten
slotte geheel en al met het Afrikaansch overeen. Vgl. The disuse of the Dutch
language in Ceylon. Journalof the Dutch Burgher Union of Ceylon. Vol. I,
n°. 1, blz. 29 vlgd. S. R. Dalgado: Dialecto Indo~Portuguès de Ceyläo, Lissa~
bon 1900. D. C. Hesseling: Overblijfsels vandeN ederlandsche taal op Ceylon.
Tijdschrift van de Mij. der Nederl. Letterk. Dl. 29, 1910, blz. 303 vlgd.
Nóg interessanter echter zijn de Nederlandsche leenwoorden in het Singha~
leesch, de taal der Ceylonsche inboorlingen. Naar een Engelsch boek van een
geleerden inboorling, jammer genoeg niet nader aangegeven, deelt E. Gaspard
in de Missions Belges de la Compagnie de Jésus, Mars 1913, blz. 93 vlgd. daar~
over een en ander mede. De spelling der Singhaleesche woorden is de Fransche,
ou is dus oe, gn: nj, dj: dzj, eh: sj, tch: tsj enz. Ik laat ze staan in de volgorde van het Indische alphabet.
Neder!. woorden in 't Ceylonsch Portugeesch.
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agasti I
t
agatti I agaa
adwekàt : advokaat
aprél : april
apöstelon : apostel
artàpel/
d
1
artèpèl I aar appe
arrakkon : arak
awegàre : avegaar (boor)
àsi : aas (in 't kaartspel)
èpèl: appèl (hooger beroep)
iskäkere : stokerij
iskourouppou : schroef
isköppe : schoppen (kaartspel)
istirikke I t .. k ..
. t rt.kke I s riJ IJZer
1s
istöppou : stoep
ispititàle I h
. 1
ispiritàle I ospltaa
éwagiidjeliste : evangelist
oct~bere I October
octombere\
orlösou
- . ~ hor1oge
or1os1
klêsi : klasse
kakoussi I k kh .
kakkoussi I a UlS
kantörou : kantoor
kanappe I knaap (= dien~
kanappou \
tafeltje)
kalampe : klamp
kaläbere: klaveren(kaartspel)
kaloukoum : kalkoen
kèreköppou : kerkhof
kouïtansi I .
.
koïtansi I qUitantle
kouloun : kolom
këtele : ketel
kokis : koekje
komesàris : commissaris
kornis : kommissieloon (?)
korom Ikroon (munt)
koroum I
kolûdgi : collegie
köki:kok
djanewàri: Januari
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djoûni: Juni
djoûli: Juli
[lateeren
translätkerenenà : trans~
trëdjëri I
.
rédjeri I tresor1e
taksëroukerenenà : taxeeren
tarappe : trap. ladder
tourouppou : troef
të: thee
tëre: teer
tölke: tolk
dätam : datum
däsi: dasje
dägn : dam (spel)
b
désêmbere 1 D
désêmbre 1 ecem er
doïtou : duit
notàris : notaris
nowêmbere
_ b re II N ovemb er
novem
patoram I patroon
patorom I (bij vuurwapenen)
païpa; pijp
palakkärtou: plakkaa(r)t
pênemas~pihiyà : pennernes
pirikidêle : frikadellen
pouspas : poespas
péberewàri : Februari
ponse : pons (punch)
poro : vrouw (kaartspel)
polmakkäre : volmacht
pöttchi : potje
pörou : voering
bakkere : bakker
bakki: bakje
bankelot : bankroet
bättchi : baatje
bälke: balk
bäs: baas
houroudal I broedertje
(=gebakje)
hourouder I
bouroume : boor
boûdal : boedel
boûndele I b d 1
boundele \ un e
boûndele : boender

. ..
~.

~

.....

.....

boundele : boender
boûrou : boer
béliyat : billet
bélék : blik (metaal)
bosguédi : bos (= naaf)
bostrékke : borstrok
Ib
(
)
bönlî
bömboulî I oom aan wagen
màrton : Maart
màskere (
mëstere meester
mëstri
mèyi: Mei
möl: molen
t
rapörte I
rapörtou I rappor
rakke: rek
ràmou: raam
rouyite : ruiten (kaartspel)
läkke : laken
lättehou : lade
lèyin: lijm
wapene : wapen
winkele I . k 1
binkele \ wm e
wéndësie : vendutie
sabat : sabbat
sèptèmber I S
b
sèptèmbere I eptem er
sèldiri : selderie
sèdele : zadel
sipiri : cipier
siménti : cement
soûkiri : suiker
.
sékeretàris I
_ . I secretarts
se_kret arts
sènkele : schinkel
soldere : zolder
söppi : zoopje
harenal
Ih
ld
1 k t , aarnaa
arna~ a ou 1
häkke: haak
hartchi : (broche) hartje (?)
härte : harten (kaartspel)
hëre : heer
(
..
)

Men ziet, het zijn er niet zoo heel weinig, en ze hebben vooral betrekking
op het huiselijk leven van den Europeaan, zijn gerief, zijn behoeften, z'n
kleeding en z'n spel. Daarbij komen de Europeesche jaarverdeeling en eenige
oppervlakkige begrippen van handel, staatsbestuur en den Christelijken
godsdienst. Alles te zamen krijgen wij den indruk dat onze Hollandsche
vaderen aan Ceylon en z'n inboorlingen vele nuttige dingen hebben doen
kennen en waardeeren, maar dat, gelijk meestal helaas, onze invloed op de
innerlijke beschaving en het levensgeluk der inlanders niet van belang is ge~
weest . .,Wij zien zelf immers wel heel scherp het nabije, maar slechts vaag
wat verder afligt, wij beseffen zelf vooral het laag~bij~de~grondsche, maar
onze geestesaogen dragen niet zoo makkelijk omhoog, tot onbaatzuchtig~
heid en idealen.'' Zoo zeiden wij in den aanvang van dit boek. Het blijkt op~
nieuw uit Ceylon maar zal vooral in wreede duidelijkheid gaan spreken uit
de behandeling onzer laatste locale taalgroep. Neen "De Stille Kracht" in de
Oost~Indische volken, die wij ter inleiding op het nu volgende hoofdstuk hier
door Couperus laten ontvouwen, berust niet alleen op hun zielseigen gesloten~
heid, maar ook op onzen al te materialistischen koopmansgeest.
Onder al dien schijn der zichtbare dingen, dreigt het wezen der stille mystiek, als smeulend
vuur in den grond en als haat en mysterie in het hart. Onder al deze rust van grootheid
dreigt het gevaar, en rommelt de toekomst als de onderaardsche donder in de vulkanen,
onhoorbaar voor het menschelijk oor. En het is alsof de overheerschte het weet en maar
laat gaan de stuwkracht der dingen en afwacht het heilige oogenblik, dat komen zal, als
waar zijn de geheimzinnige berekeninuen. Hij, hij kent den overheerscher met één enkelen
blik van peildiepte; hij, hij ziet hem in die illuzie van beschaving en humaniteit, en hij
weet, dat ze niet zijn. - Terwijl hij hem geeft den titel van heer en de hormat van
meester, kent hij hem diep in zijn democratische koopmansnatuur, en minacht hem stil en
oordeelt hem met een glimlach, begrijpelijk voor zijn broeder, die glimlacht als hij. Nooit
vergrijpt hij zich tegen den vorm van de slaafsche knechtschap, en met de semba doet
hij of hij de mindere is, maar hij weet zich stil de meerdere. - Hij is zich bewust van
de stille kracht, onuitgesproken : hij voelt het mysterie aandonzen in den ziedenden wind
van zijn bergen, in de stilte der geheimzoele nachten, en hij voorgevoelt het verre gebeu~
ren. Wat is, zal niet altijd zoo blijven: het heden verdwijnt. Onuitgesproken hoopt hij,
dat God zal oprichten wat neêr is gedrukt, eenmaal, eenmaal, in de ver verwijderde opendeiningen van de dageradende Toekomst. Maar hij voelt het, en hoopt het, en weet het
in de diepste innigheid van zijn zieL die hij nooit opensluit voor zijn heerscher. Die hij ook
niet zou kunnen opensluiten. Die altijd blijft als het onleesbare boek, in de onbekende,
onvertaalbare taaL waarin wel de woorden dezelfde zijn, maar verschillend de tinten dier
woorden, en anders regenbagend de schakeeringen der twee gedachten: prisma's waarin
de kleuren verschillen, als brekende uit twee zonnen : stralingen uit twee werelden. En
nooit is er de harmonie, die begrijpt; nooit bloeit er de liefde, die eender voelt, en altijd
is er tusschen: de kloof, de diepte, de afgrond, het verre, het wijde, waaruit aandanst het
mysterie, waarin als in een wolk, de stille kracht eens zal open bliksemen.
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HET OOST~INDISCH.

et Nederlandsch dat in Suriname en in Oost~lndië wordt gesproken
is eigenlijk maar half een dialect meer en vormt een overgang tot
de volgende groeptalen. Trouwens het Surinaamsch kan om het
gering getal personen nauwelijks in aanmerking komen. Maar verder zijn velen, misschien de meesten, van hen die in Oost-Indië Nederlandsch
spreken, er niet geboren en hebben dus in hunkinderjarenmeestal eender bovengenoemde dialecten geleerd. Ook leven in Indië vele Nederlandsche huisgezinnen: of heelemaal alleen, of slechts in groepjes van drie of vier tusschen de
inlanders in. Het verkeer is dus maar heel losjes. Verder is er hier ook slechts
een zweem van provinciale solidariteit. Eindelijk, en ten allervoornaamste :
velen blijven er maar zes of twaalf jaar, en komen dan weer stilletjes naar
Nederland terug. Dit alles neemt echter niet weg, dathetNederlandschonzer
Oost-lndiën toch zeker een der voornaamste groeptalen vormt, die afzonderlijk
moet worden besproken, en het meest op een dialect gelijkt. Het Oost-Indisch
Nederlandsch valtintwee groepen uiteen: 1°. Het Nederlandsch der Sinjo's en Nonna's. 2°. Het Nederlandsch der Europeanen, beide voor
het eerst wetenschappelijk behandeld door F. Prick van W ely: Neerlands taal
in 't verre Oosten, Semarang~Soerabaia 1906. F. Prick van Wely: Viertalig
aanvullend hulpwoordenboek voor Groot-Nederland 8 , Weltevreden 1910.
l o. DE TAAL DER SINJO'S. ·.....· ·......· ·.....· ·......· ·......· ·.,..,.· ·.....· ·.....· ·......· .-.
· · ·.....· ·.....· ·......·

Het Nederlandsch derSinjo's en Nonna's, d.w.z. der lager staande KampongsIndo's, levert een merkwaardig mengelmoesje op van Maleisch, Javaansch, of
wat verder, de taal der Moeder uit den kampong zijn mag, en het Nederlandsch van den Vader. De beschaafde inlanders, dieprobeeren wat Nederlandsch te spreken, brengen het meestal niet verder. Natuurlijk maken sommige
hoog ontwikkelden hierop een uitzondering, maar hun getal is vooralsnog te
klein, om in aanmerking te komen, al moet worden toegegeven, dat hier in de
laatste jaren door het onderwijs heel wat verbetering is gekomen. De invloed
die van deze taal op het Algemeen Nederlandsch uitgaat, is natuurlijk bijna
gelijk aan nul. Zij is er echter niet minder interessant om.
Zien wij eerst eens naar de klankleer. De N ederlandsche g en h worden beide
verkeerd uitgesproken en dikwijls met elkaar verward. Dat men evenwel altijd
g voor h en h voor g zou zeggen, is een fabel, waarvan pas later de psychologischeverklaringkanvolgen.Maardatdelndo~Europeaan goud en hoede
dikwijls als hout en goede verstaatendus voor heen en weer nog al eens
gevaar loopt geen en weer te schrijven, is een onloochenbaar feit. De j
wordt dikwijls dj als in radja, juist : djuist. De w wordt meer gevocaliseerd
zoodat men soms eer oe ervoor meent te hooren : wil, oewil. De r roffelen
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zij met luiden tongratel, juist gelijk de Javanen. Fen v, s en z worden ook
beide verward. Ui klinkt naar de eu en ij naar de è (e:) toe. Uu en ie lijken
dikwijls veel op elkaar. en voor -1 en -st worden allerlei klinkers verlengd zoo
wil : weel, is : ees, belast: belaas,lastig: laastig enz. Ten slotte is hun intensiteitsaccent veel te zwak en hun muzikale zinmodulatie vaak typisch Indonesisch:
een klagend teemtoontje met steeds een stijging op het einde van den zin.
Als we verder de grammatica E~n de syntaxis beschouwen, merken we, dat ze
voortdurend enkel- en meervoud verwarren, de tijden van het werkwoord
niet weten te onderscheiden, de persoonlijke voornaamwoorden bij de persoonsvormen weglaten, evenals het lidwoord bij de nomina, met verbuiging
en geslacht geen raad weten, de onpersoonlijke en de wederkeerige werkwoorden in hun eigenaardige beteekenis niet voelen, vele voorzetsels verkeerd gebruiken, de inversie niet weten toe te passen, nomina met verba en vice versa
dooreen haspelen, met de hulpwerkwoorden en de partikel "er" in den blinde
rondtasten, de woordschikking der vraagzinnen op een alleronmogelijkste
wijze verbrabbelen, de copula getrouwelijk weglaten, en alleen nevenschikkende zinnen bouwen: om de eenvoudige reden dat hun moedertaal van al deze
cultuurweelde niet het flauwste schijntje bezit. Men ziet, ook dit begint al aardig
op Creoolsch te lijken. Alleen het gebrek aan verkeer tusschen de verschillende kleine groepjes heeft het opkomen van een Creoolsch-N ederlandsch belet.
De Sinjo's, net als alle Indoneezen houden veel van geijkte uitdrukkingen en
quasi-grappige gezegden. Zij stellen er dan ook een eer in, allerlei Hollandsche
staande uitdrukkingen en spreekwoorden te debiteeren; maar men moet niet
vragen naar juiste beteekenis en vorm. Dikwijls worden er zelfs twee of drie
dooreen geward. Verder vertalen zij nog voortdurend allerlei figuurlijke uitdrukkingen woordelijk uit hun Javaansch-Maleisch, zoo dat ook het idioom tot
een marteling, zoo niet tot zinloozen rimram wordt voor Hollandsche ooren.
Ik laat nu een paar staaltjes volgen:
De kieeren des konings is prachtig. -De beenderen van de koe maakt men knoopen.Het paard kan verdedigen met de achte·rpooten en den bek. - De haan was blij. toen hij
geprezen wordt. - Gisteren was ik ziek geweest. Het kin haat naar gus (gaat naar huis).
Ik heb mijn vader geplant (begraven) Mal. tänam. De medicijn is niet afgegaan (heeft niet
geholpen): Mal. öbat : kruid en kruit. Een losbandige broek (waarvan de bandjes los zijn).
Verbitterde jenever (met bitter). Zonder geweten (zonder te weten) enz. enz. - Gaat u
dikwijls naar Indië, tante? - Ja. kind, b1jna ieder jaar ... wil oom gaan ... voor de saken.
Voor Daranginongan. Voor den suiker. En dan weer terug met retour. Ach, soo gemakkelijk. met Fransche mail ... Verdraai ~1een pink om ... En Alima ... zij weet al. Parijs.
ddhouane, zij doet alles ... zij ghelpt oom met de kaartjs ... jij moet haar sien: net een
ddàme (h)ekleed ..• corset ... ghoed ... jij lacht jou slap!" (Couperus: De kleine zielen I.
blz. 39). - Een ingezonden stuk van de Sumatra~ bode luidt als volgt : Geachte Redactie
Sumatrabode. Bij deze beleef ik u te verzoeken om het bericht van Eromahaven ddo. 26
dezer in Sumatra Bode te wijzigen. Daar wordt geschreven, die een meid met uniformpet
Sinjo-Nederlandsch.
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S.S.S. op het hoofd zet. Bedoelde meid onzin. - Bovendien wordt onze chef niet ontvan~
gen, omreden niet zijn eigen schuld en niet gedaan. - Over deze zaak willen wij niet
bemoeien, daarom hoop ik dat u morgen het laat wijzigen. - E. H. 29,9, 1904.- Post
scripturn onder een ander ingezonden stuk in het Indische "Nieuws van den Dag": Gelieve
deze plaatsruimte medegedeeld tot Hoogen dank. Uw Dw.-Uit het "Poepilsch of Pitesch",
het taaltje der indertijd zoo beruchte Pupillenschool te Gambong geeft Prick het volgende
gesprek. De onderwijzer komt de school in met een sigaar, die dreigt uit te gaan. Hij hoort
het volgende gesprek: "Kassian die Tjet! Geven reek aan de Tjet." - .. Isderniksreck.".. Geven dan reek aan de Tjet met de eeuwige reek,"- Wat beteekent: Jammer, 't hoofd
(Tjet =gestreepte, geverfde, meerdere, van tjet =verf). "Geef een lucifer (Maleisch, rek van
korek api) aan het hoofd." "Ik heb geen lucifers." "Geef hem dan vuur met een brandglas."
Dames en geeren! Ik proponeert, wij drinkt deze op de gezondheid van de dames, vooral
van de lieve meissies. Want de lieve meissies wordt lieve vrouwtjes: ik drinkt slamat met
de gezondheid van oude en jonge dames. Altijd blijft zij lief! Als jong, zij is onze beminde,
wij vindt hem lief: als oud, zij is onze moeders, hij ben ook lief. Dus lang leve de oude en
de jonge meissies, hip, hip. hoerah (Frank: Oost~Indische menschen en dingen). Itoe
Mijnheer koerang opvoeding (die Mijnheer heeft geen opvoeding gehad). Mijnheer ada
zonder kassian (die Mijnheer is zonder medelijden). Mevrouw poenja boedjang ada baë
baë onbeleefd (mevrouw d'r knecht is zeer onbeleefd). Saya poenja schoenen ada vuil (zijn
schoenen zijn vuil). Och Marie, kassian toch met je broer. Kassian met jij. Jij moet I zelf
weten. Wie schulden maak, die betaal. Jij ben 't niet hek genoeg om gulp te verwachten
van mij! Je begrijp misschien niet Marie! Ze zetten me in den boei. Ze hebben ampioen
gevonden bij mij in huis, ik moet I afkoopen. 0/an Rees: Herinneringen Indisch Officier4
I blz. 242). Tabé, dames ada baai? (gaat het goed?) Dank U, zal I kapitein ons weer tje~
rita's (geschiedenissen) zeggen? Hier dit jongmensch met rambot krul (krulhaar) zal I U
vertellen. - Betoel? (werkelijk?) I Kennen goed dansen I hoor. Louise en Jenny goed
leeren: zullen alle meisjes jaloers I Betoei sajang (inderdaad jammer) I Dragman niet ken~
nen spelen. Dragman spelen klavere~net (clarinet). U moet niet kwalijk nemen ja, maar
ik I belet om naar de park terug te gaan. Ja, de logementhouder, weet U, hij I een mooie
paard te koop. Ik wil gaan, hij geeft niet, I moet eerst probeeren de mooie paard (v. Rees,
Eigen Haard 1879 blz. 337)- Dank U, ik I nooit havana~sigaren. Havana~sigaren ruik
stink. U is zeker nooit in Holland geweest, Mijnheer R?-Nee! maar ik I toch I Hol~
lander. Is U dan in Holland geboren? Nee te Poessoeroean geboren. Dan zijt ge ook
geen Hollander, maar een Javaan. Nee, ik zeg Jezus Christus I in een stal geboren, I hij I
toch geen paard. Tjoba probeer. Och Soeda. Heb je dit reeds gedaan? Antwoord: al!
(Mal. soedah). Dah menir, dah mefro (L. Couperus: De Stille Kracht: Mevrouwvan Does,
legt een dik, naar achter omkrullend, slap geleed wijsvingertje tegen een van de door haar
meegebrachte stopflesschen en fluistert: - In ten - in ten ! - Zoo? vroeg mevrouw Van
Oudyck. Doddy, met groote oogen, en Theo, geamuzeerd, tuurden naar de twee stop~
fleschjes.- Ja, ... U weet wel, van die dame ... van wie ik u gesproken ... Haar naam
wil zij niet noemen, Kassian, vroeger haar man een groote piet, en nu ... ja toch zoo on~
gelukkig: zij heeft niets meer. Alles op. Alleen nog deze twee fleschjes. Al haar juweelen
heeft zij uit laten nemen en de steenen bewaart zij hier in. Alles geteld. Zij vertrouwt
mij toe, om te verkoopen. Door mijn melk heb ik relatie. Wil u zien, mevrouw Van
Oudyck, ja? Móoie steenen! De residen, hij koop voor u, nu u weêr thuis is. Doddy,
geef mij een zwart lapje: als fluweel. is het beste ... Doddy wist een stukje zwart fluweel
door de djait te laten zoeken in een kast met naairommeL Een jongen bracht glazen met
tamarinde~stroop en ijs. Mevrouw Van Does, in haar slapgeleede vingertjes een tangetje,
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legde een paar steenen voorzichtig op het fluweel ... - Ja ! ! riep zij uit. Zie toch die
water, mevrouw! Pr ... ààchtig! Mevrouw Oudyck zag toe. Zij glimlachte allerliefst en
zei toen met hare zachte stem: Die steen is valsch lieve mevrouw. - Valsch?? kreet
mevrouw Van Does. V alsch?? Mevrouw Van Oudyck zag naar de andere steenen. En die andere mevrouw ... -zij boog aandachtig, en zeide toen zoo lief mogelijk: Die
andere ... zijn ... óok valsch ... Mevrouw Van Does zag haar aan, met pleizier. Toen zei
ze tegen Doddy en Theo, leuk : Die mama van jullie ... pinter ! Zij ziet dadelijk ! En zij
lachte luid uit. Allen lachten. Mevrouw Van Does deed de kristallen weêr in de flesch.Een aardigheid, ja, mevrouw? Ik woû alleen maar zien of u verstand had. Natuurlijk, u
geloof mijn eerewoord: ik zoû u nooit verkoopen ... Maar ... deze .. , kijk ... En plechtig
nu, bijna godsdienstig, opende zij het andere stopfleschje, waarin slechts enkele steenen
waren: ze legde ze met liefde op het: zwarte fluweel. - Die is prachtig ... voor een leon~
tine, zei mevrouw Van Oudyck. tun:nde op een zeer grooten brilliant.- Nou ... wat zeg
ik u? vroeg de Indische dame. En zij tuurdeiLallen op de brillianten, op de echte, die uit
het .. echte" stopfleschje, en hielden ze voorzichtig tegen het licht. Mevrouw Van Oudyck
zag, dat zij allen echt waren. - Ik heb heusch geen geld, lieve mevrouw! zeide zij. Deze groote ... voor leontine ... een koopje: ik verzeker u, mevrouw!- 0, mevrouw,
neen nooit ! - Hoeveel dan ? U doet goed werk als u koop. Kassian, haar man vroeger
groote piet. Raad van Indië. ~ Twee-honderd ... ~ Ja, kassian!! Twee~honderd! Twee-honderd~vijftig, maar niet meer. Ik heb heusch geen geld. De residèn ... fluisterde
mevrouw Van Does. Van Oudyck bes peurende, die, nu de rol was afgeloopen, naar de
achtergalerij kwam. De residèn . . . hij koop voor u ! Zie nog meer materiaal bij Prick
Wely t.a.p. en H. Obdeyn: Indische Spreek~ en Schrijffouten.

Hier volgt nog een Bataviaasche: vertelling door W. L. Ritter, overgenomen
uit W arnasarie, waarin een Sinjo van a 0 1850 zijn eigen taaltje spreekt; kenners van den tegenwoordigen toestand verzekeren mij, dat zóó'n dooreenwarring van N ederlandsch en Maleisch thans wel zelden ergens meer voorkomt.
DE PISANGBOOM.
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In 't wijd beroemd Batavia,
Op d'ouden grond van Jacatra,
Gevest door onze dapp're vad'ren,
Waar handelszucht en noeste vlijt,
Van Oost en West, sinds eeuwen tijd
Veel volken deed te zaäm vergad'ren;
Daar woonde een zek're jonge heer,
Wiens ouders mogelijk weleer
Van Albuquerques afkomst waren;
Of wien een druppel Gama' s bloed,
Dat thans slechts zelden wordt ontmoet,
Met Java's mengselliep door de aren.
Groot was hij niet, en, kassian 1)!
Op heel veel schoonheid kon de man,
Met onbetwistbaar regt, niet bogen.
't Hoofd was driehoekig als een steek;

.~

. ...... .-.

.~.

..
~

.~

.

door W. L. Ritter.

Zijn neus was stomp- en daarbij keek
Hij bijster scheel uit bei zijn oogen.
Door sproeten was zijn wang gevuld,
En 't hair als atap~riet 2) gekruld,
Gelijk een bergrug zoo verwilderd.
Zijn tanden staken ver vooruit
En kleurden als tabak; zijn huid
Scheen (oud Oost-Indisch) bruin geschilderd.
Zijn nek en beenen waren scheef,
En toch (ik weet niet wat hem dreef,
Maar vond dit bij veel and'ren weder)
De Sinjo 3), hoe mismaakt en stijf.
Zag- zat hem 't Zondagspak aan 't lijf.
Met welgevallen op zich neder.
Dit heertje nu, van hout noch steen,
Drong liefde vaak door merg en been,

l) Uitroep van meewarigheid.- 2) Bladeren van den nipa-palm.- 3) Halve kleurling. (Van port. senhor).
van Sinjo's en Nonna's.
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En 't meisje, door hem uitverkoren,
Wasschoon-maarpreutsch,entelkens(wat
Hij ook gesmeekt, geliefkoosd had)
Klonkhem een barsch trä-mauw )in deooren.
Zij smaalde zóó zelfs keer op keer,
Wanneer hij vleijend, zacht en teêr,
Zijn smachtend hart haar op kwam dragen,
Dat hij, in 't einde, zonder raad,
(Zoo als het met verliefden gaat),
Zijn nood aan eenen vriend ging klagen.
Dees vriend woonde aan de Diesterpoort,
En was in gansch 't omliggend oord,
Als kundig doekoen 2). hoog geprezen,
Want, door 't gekauwde sieri-blad,
En 't nooit volloofd panawar-nat 3),
Kon hij een ieder straks genezen;
Door 't vlugst gepreveld schietgebed,
Had hij den setan 4) vaak belet
De lijders immer meer te kwellen;
En van zijn blazend oerat-an 5)
En pidjiten 6) wist menig man
De grootste wond'ren te vartellen.
Hij kende de geheimste daad,
En gaf den stoutsten onverlaat,
Tot biechtdwang, drooge rijst te slikken;
Maar met geheimen tooverband,
Kon hij ook 's minnaars liefdebrand,
Door hoopvervulling, ras verkwikken.
Een diepgeleerde mijmerij,
Of wat het dan ook anders zij,
Had juist des doekoen's brein bevangen.
Toen sinjo, hijgend van den spoed,
Hem 't aklig lijden van 't gemoed,
En 't blakend vuur van zijn verlangen,
(Op zijne wijs) verhalen kwam.
"Ach!" ving hij aan; -doch doekoen nam
Op eens het woord en sprak: "uw smarte
"Mijn vriend! is mij reeds lang bekend,
"En hadt ge u vroeger hier gewend,
"Wis waart ge thans verligt van harte.
"Ik zeg u: wie zij ook mag zijn.
"Die de oorzaak is van al uw pijn,

"Moet aan uw min zich overgeven;
"Geen voorwerp wederstaat uw magt,
"Welks hair, door u bij mij gebragt,
"Wordt in dit heilig vocht gewreven."
Hij wees hier op een groote kom,
Van zonderlingen vorm, en klom
Op zijnen bidstoel, om 't voorspelde
Te zegenen, waarna zijn vriend,
Belang'loos en zoo wel bediend,
Vol hoop, doch peinzend huiswaarts snelde.
Ja, sinjo peinsde,- en wist niet hoe:
"Mijn gartje 7)klopt:- 'k ben bimbang 8) moê,
"En met die iaak haik-haik 9) perlegen;"
Dus sprak hij, 'k zit betoel 10) in 't nauw,
.. Meng-artie apa doekoen mauw 11),
"Tetapi 12) goe dat gair gekregen?
"Astag a I Ja - goe bodok 13)! - zou
"Embok 14) Mardjah, dat hoeje vrouw,
"Dat baboe, gij nu plenti jaren
"Bij hatti werk 15), mij gelpen niet?
"Tentoe 16), als gij wat held maar ziet,
"Lakas di kassi banjak garen 17)."
Nu ijlt hij vlug weêr uit de deur,
En tuurt en loert door reet en scheur,
Tot dat hij, na langdurig wachten,
Daar zij nog gaarne een boodschap doet,De baboe op de straat ontmoet,
En 't hart ontlast in bange klagten,
Zoo droevig als hij ze uiten kan :
"Och, baboe! gebtoch kassian 18),
"Tra-boleh 19) zonder Nonna leven,
"Och toeloeng-la ID); - mijn liefdesmart,
"Terlaloe brat 21) ; - mijn teeder gart,
"Zal alles apa soeka 2 ~) heven,
"Zoo tjoema loe 2.~) mijn wensch poldoet,
"Sedikit sadjah 24); - 't heeft mij moed,
"'k Zal dan brangkali 2f•) goop perkrijgen "Schenk mij wat gaar pan 't schoone goofd,
"Die gem de siessir 26) geeft beroofd;
"Goe djandji, 'k zal slamanja 27) zwijgen."
Maar baboe schudde 't hoofd weldra,
En zeide: "sinjo-! djangan-la 28),

1) Ik wil niet.- 2) Medicijnmeester. -- 3) Tegengift. - 4) Duivel. - 5) Aderbewerking. - 6! Masseeren. 7) g voor h. (Indische kromspraak.)- 81 Besluiteloos. - 9) Terdege.- 10) Danig.- 11) Ik begrijp wat de
doctor wil.- 12) Maar.- 13! Hemel! wat ben ik dom!- 14) Voor: moeder.- 15jLiefdewerk.- 16)Stellig.
- 17) Dan geeft zij mij spoedig en gaarne .. beur haren" (hulp). - 18) Medelijden. - 19! Ik kan niet.- 20! Help
toch. - 21) Al te zwaar.- 22) Wat gij wilt.- 23) Gij slechts.- 24) Een beetje maar.- 25) Misschien.26) Kam.- 27) Ik beloof dat ik altijd. - 28) Neen toch.
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"B'wat sama saja soesah hati 1): -·
"Tentoe si Nonna kaloe tauw,
,,Saij' toeroet apaSinjo mauw,
"Di' hantam saija stenga mati 2)."
"Ach. baboe!" sprak de Sinjo weér.
"Djangan bagitoe 8) redeneer,
"En dengar apa saija minta 4);
"Goe 'misti dapat ramboet~nja 5),
"Mardja! goe' misti;- kassi~la ö),
"Brankali Nonna mij dan tjinta 7)."
Zoo klagend, was een Spaansche mat,
(De laatste, die Mijnheer bezat),
Uit zijne in Baboe's hand verdwenen;
En de oude, die hem wel begreep.
Gaf antwoord door een zachte kneep,
En ging, sluw lachend, daarop henen.
Nochtans, toen zij daarna bedacht,
Wat zware straffe haar verwacht,
Als ze aan 't verzoek gehoor dorst geven,
Kreeg onze Mardjah schier berouw;
Want 't ving'renknijpen kon jufvrouw
Terdegen en het slaan om 'teven.
Doch deoudeisslim:-zoo moestvoor 'tgeld,
Dat haar een grooter gift voorspelt,
Gewetensangst en vrees bezwijken;
En listig, gulzig als een vos,
Laat zij niet ligt haar prooi meer los,
Waar 't mooglijk is zich te verrijken.
Ze zint, tot ze op het denkbeeld kwam,
De vezel uit een pisang~stam,
Wel schoon gemaakt, in d'inkt te doopen,
En die, met olie ingesmeerd,
Voor 't hair dat Sinjo had begeerd,
Den armen sukkel te verkoopen.
Zij brengt ze hem. Wie maalt zijn vreugd?
De spraak begeeft hem van geneugt,
Hij scheen van blijdschap half waanzinnig.
Nu loopt hij naar den toovenaar,
En toont hem 't gitzwart glimmend hair,
Door heel zijn rijkdom wel verkregen,
Maar toch dien rijkdom zeker waard,
En thans zijn liefste schat op aard.
De doekoen gaf hem dra den zegen,
En sprak : (hoe klonk die tale zoet
In 't oor van Sinjo) .,vriend, schep moed!

"Vervulling beidt uw smachtend hopen.
"Ga vrij naar huis, en vrijdag nacht
"De klokke twaalf, hoû dan de wacht
.~En zet gerust uw voordeur open:
"Dan zal de maagd, die gij bemint,
.,Zoo mak en tam als 't kleinste kind,
"Vol liefde zelve bij u komen :
"Maar wat ik streng'lijk u verbied,
.,Is, dat haar iemand bij u ziet,
., Waarom? wordt nader wel vernomen."
De Sinjo blij en wel te moe,
Gaat vlug weer naar zijn woning toe:
Doch om het zoet geheim te zwijgen,
Dat hem én hoofd én hart vervult,
En wachten doet met ongeduld,
Kan hij niet van zich zelv' verkrijgen.
Hij noodigt dus. op 't heug'lijk uur,
Een' neef, een' vriend en naasten buur,
V er haalt aan elk, in volle kleuren,
Het heil dat hem te wachten staat,
En als de klok slechts twalef slaat,
Gewis en zeker zal gebeuren.
Men komt bijeen in 't achterhuis,
Zeer net gekleed, met rok of buis,
En witte broeken, glad gestreken,
Een kraagje, stijf als bordpapier,
Het vestje naar den laatsten zwier,
Het hemd geplooid, -schoon' t wel bekeken,
Misschien eens anders merkje draagt ; (Hierover echter niet geklaagd,
Want ieder immers zoekt te leven,
En twintig centen zijn zoo zoet,
Dat ook uw wasscher wel uw goed
Daarvoor aan elk in leen wil geven).
Al keuv'lend dampt de stroo~sigaar;
Madera~wijn, als thee zoo klaar,
Gaat vlug den vriendenkring in 't ronde;
Terwijl men lagchend schertst en spot,
En soms den minnaar ook bedot
Om zijne diepe liefdewonde. Daar slaat de klok van middernacht,
Daar is dan 't uur zoo lang verwacht:
Men luistert: - niemand laat zich hooren :
Tot dat in 't einde een zacht gedruisch,
Hunne ooren streelt door zoet gesuis;

1) Veroorzaak mij geen bekommernis. - 2) Als de juffrouw weet dat ik doe wat mijnheer wil. dan slaat zij mij
stellig half dood.- 3) Niet alzoo.- 4) Verhoor mijn bede. - 5) Gij moet dat haar machtig worden.- 6) Gij
moet, geef toch. - 7) Misschien krijgt de juffrouw mij dan lief.
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Op vliegen zij, en vlug naar voren;
Maar blijven daar verwonderd staan;
Want, hemel! Ziet! -Wat komt daar aan?
Een Pisang~boom! die, onder 't draaijen,
Als had hij beenen om te gaan,
Met vrucht en loot en blad belaän,
Snel de open voordeur in komt zwaaijen.
En hupp'lend, tripp'lend, vlug en net,
Zich bij den minnaar nederzet.
Een ieder, zonder verder denken,

Laat alles in den steek en vlugt.
Slechts Sinjo, meer dan een beducht,
Doch wien 't geval zóó scheen te krenken,
Dat hij niet loopen konde, blijft.
(Hij was geheel van schrik verstijfd),
En sloot bewusteloos zijne oogen.
Maar toen de dag betoov' ring brak,
Was 'teerste wat hij zuchtend sprak:
,.Ach, goe mijn gart, gij is bedrogen!"
W. L. Ritter.

2°. DE TAAL DER EUROPEANEN . .~.

Anders is het met de taal der Europeanen gesteld. Juist uit differenciatieneiging tegen het barokke taaltje der Sinjos bevlijtigen zich de meeste Nederlandsche families in Indië een heel zuiver, scherp gearticuleerd, ja ietwat antiek
gekleurd Boeken-Nederlandsch te spreken. Hiertoe draagt bij, dat een zeer
groot percentage onder hen ambtenaars zijn, die dus dag in dag uit de officieele
ouderwetsche taal der reglementen en staatsstukken te verorberen hebben.
Niets kan evenwel beletten natuurlijk, dat zij, ook in hun meest verzorgd Nederlandsch, toch allerlei echt-Indische dingen, werktuigen en vruchten, allerhande
specifiek-lndische bejegeningen, landbouwverrichtingen, ambachten, spelen
en feesten, en verder allerlei sociale en kultureeleverhoudingen toch natuurlijk
met den Indischen meest Laag-Maleisehen naam benoemen.
Veel opmerkelijker is echter, dat zij met hun bewuste differenciatie(vgl. België},
toch ook het fijne-idiomatische van vele staande uitdrukkingen en spreekwoorden niet meer kunnen aanvoelen, en in dit opzicht althans de Sinjo's in de
verte navolgen, wat hun dan, als ze althans in Indië geboren zijn, in merg en
bloed schijnt te gaan zitten, zoodat zij nog tientallen van jaren daarna hier in
het vaderland die wondere kromtaal als een kostbaar stijlbloempje blijven
aankweeken. Bovendien vertoont ook hun taal een paar phonetische bijzonderheden, aan de inlanders ontleend. Zoo zeggen zij meestal s in plaats van
st, en voegen graag een n- tusschen, in woorden als gelatine : gelantine, enz.
Want ook voor kinderen uit Europeesche ouders geboren is het sterk
Javaansch gekleurde Laag-Maleisch, bijna immer, zooalniet de moedertaal.
dan toch de eerste taal, die ze een beetje kennen: de grondtaal. En op dat
sjofele Maleische taalstokje moet nu de weelderige N ederlandsche cultuurtaal
worden geënt: zij moet er dan ook de gevolgen van ondervinden.
Verder neemt hunne taal natuurlijk allerlei Indische woorden over voor de
vele speciaal-lndische personen en dingen.
1°. Indische ambten en ambachten: pati, djaksa, radja, demang, kepala kampong; lenganan, spen, baboe, mandoer, toekang tikar en andere toekangs.
2o. Indische dieren: tjitjak, beo, kalong, larong, andjing-tanah, tjeroeroet.
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3°. Indische planten, hoornen, bloemen en vruchten: atap, sirih, katjang, doekoe, ramboetan, djeroek, soekoen, asam djagoeng, singkong of ketellapoeh on.
4°. Indische spijzen en toespijzen: sambelan, dendeng, atjar, sajoeran, bami,
ketoepat, nasi-goreng, boemboe-boemboe, troeboek, tangé, peteh, kriepiek.
So. Indische munten, maten en gewichten: go bang, bah oe, gantang, pikoel. ka ti.
6°. Indische kleedingstukken: koetang, sarong, kabaja, slendang, oedit.
7°. Indische werktuigen en wapens: arit golok, patjol, kris, rontjeng, lila.
8°. Indisch huisraad: palang pintoe, sapoe lidi, gendi, tempajan, sampiran.
go. Indische godsdienstige woorden: hadji, mesigit, goeroe, santrie.
10°. Indische verkeersmiddelen: tandoe, pedati, tjikar, kahar ballon, prahoe,
sampan, wankang, tambangan. Men zie nog andere voorbeelden bij Prick van
Wely, aanwienik bijna al de bovenstaande ontleend heb.
Maar verder gebruikt de totok zoowel als de geboren Indiër een heele reeks
Maleische woorden voor dingen en begrippen, die bij ons een schijnbaar even
goeden naam hebben, b.v. kali voor rivier, slokkan voor sloot, piekeren voor
nadenken, enz. Als oorzaak hiervan kan in sommige gevallen echter zeker de
behagelijke welluidendheid van het Maleische woord in aanmerking komen.
Vond Conrad Busken Huet het woordje melati niet bekoorlijk, toen hij ervan
schreef: De naam is welluidend en doet tegelijk aan een wit poesje, aan een
lief meisje, en aan eene waschkom denken, waarin lelieblanke en welriekende
kleine sterren drijven (Lit. Fantas. e. Krit. Dl 16 blz. 89). En dat ook anderen
onder de bekoring van deze klanken gestaan hebben, bewijst de schuilnaam
van Marie Sloot: Melati van Java. En Prick breidt dit tot nog andere woorden, vooral bloemennamen uit, wier val van melodie voor het oor haast even
aangenaam is als haar geuren voor den reuk. Of evenwel bij sommige interjecties en gevoelswoorden nog niet iets diepers in het spel is? Of Horatius'
woorden .,Coelum non animum mutant qui trans mare currunt" ook hier bewaarheid worden? Ik waag het met Prick van W ely dit te betwijfelen. Mij is
aan Indische menschen altijd een bijzonder soort zacht voelen opgevallen,
dat zich in allerlei sentimenten mengt, er overal een eigenaardigen tint aan
geeft. Hun kassian en soesah zijn onvertaalbaar. Daarom ook waarschijnlijk
roepen zij niet meer ai! of au! maar adoeh! Alle Indische wisselingen tusschen berusting en ongeduldigen toorn vertolkt soedah! Toe of vooruit
moeten plaats maken voor a jo! M as a in hoogere en as tag a in lagere kringen
teekenen de Indische verbazing met een zacht tikje ongeloof doornuchterd. Elk
verzoek of bevel wordtingeleidt met tjobah. Voor bah zegt men tjis. De
meest gebruikelijke heilwensch is slamat. .,àl te" heet terlaloe, en jammer
wordt sajang. Kan men al deze woorden verwisselen en nog juist hetzelfde
voelen? Eén grillig zonderling zeker. Maar een heele Europeesch-Indische
bevolking? En tóch zij gebruiken al deze gevoelswoorden aanhoudend!
Zachter gevoelsnuances.
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Wat het karakter der in Oost~Indië geboren Europeanen betreft- de sinjo's
kunnen we na 't bovengezegde buiten bespreking laten - merken wij onder
het vele uiteenloopende toch eenige standvastige eigenaardigheden op. Over
't algemeen zien wij er een mengsel in van Indische en Hollandsche karakter~
trekken. De Javaan en de Soendanees (in de Westl. residenties van Java) zijn
vóór alles zacht, kalm en hoffelijk, ja zeer net en rustig, in hun manieren ernstig
en heelemaal niet twistziek, zelfs ietwat bedeesd en schroomvallig; maar zij heb~
ben tevens de gewoonte hun aandoeningen te verbergen, vooral tegenover hun
meerderen, en hun koelheid van gemoed helpt hen hierin uitstekend, zoodat
ze voor den Europeaan meestal ondoorgrondelijk zijn. Eeuwenlange overheer~
sching en de diepe klove tusschen adel en gering en man heeft, zegt Bezemer,
beide volken een trek van slaafschheid ingeprent; rechtsonzekerheid heeft hen
onverschillig en indolent gemaakt, list en veinzerij zijn eveneens, vooral door
beide genoemde factoren, hun wapens geworden in den strijd om het bestaan:
de waarheidsliefde is er een zeldzame deugd.- En wat zien wij nu bij de Euro~
peanen, die in dit milieu hun eerste opvoeding ontvingen en dikwijls maar al
te veel aan de inlandsche omgeving worden overgelaten? - Zij hebben allen
iets zachts, iets javaan~achtig bescheidens, fluweeligs over zich. Bij verreweg
de meesten is dit zachte echter slechts oppervlakkig, en schuilt er achter die
fluweelen kussentjes een geduchte nagelbewapening van grillige, wilde en toch
Hollandsche wilskracht. Bij hen die althans uit de verte wat bijmengsel van
Indisch bloed in de aderen hebben, gaat die grillige kracht meestal gepaard
met een hoekig exotisch uiterlijk dat dan ook wel het allereerst opvalt, al ont~
breekt bij nauwkeuriger toezien, ook hun die Indische schroom en zachtheid
niet. Zoolang deze beide opvallende eigenschappen niet in harmonie komen,
blijven allen onvertrouwbaar, ja leugenachtig, lui in 't eene, overdreven ijverig
in 't andere, nukkig en zelfs ietwat gevaarlijk. Slagen zij er echter in, die beide
gaven tot evenmaat en eenheid te dwingen, dan zijn het vaak kalme, diepe, ge~
voelige, groote en werkzame naturen, bloeiende stille lotus~bloemen, waar wij
Westerlingen met veneratie naar opzien, daar Holland op eigen bodem er zulke
niet telen mag.- De Madoereezen, vooral in de oostelijke residenties van Java,
zijn daarentegen ruw en luidruchtig en soms zeer aan den drank verslaafd:
maar van den anderen kant zeer zuinig en spaarzaam, veel onafhankelijker en
met veel meer ondernemingslust bedeeld dan de Javanen.- Welnu, naast de
bovengekenschetste meest voorkomende type van Indische Hollanders is er
nu ook een ander zeldzamer vooral uit Soerabaya afkomstig slag, waaraan
alles woest en bluffend is van buiten, ongemanierd en schreeuwerig~heesch.
Dit geslacht levert dan ook eenerzijds de Indische apaches, die voor geweld
noch gruwelen terugdeinzen, maar van den anderen kant soms ook mannen
van "a will a way", die het niet alleen in Indië, maar ook hier in Europa soms
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ontzaglijk ver weten te brengen.- Op de overige eilanden zouden wij dezelfde
mengprocessen kunnen constateeren, maar hier is het getal Europeanen te
klein, om in de Indische wereld op de toonaangevende Javaansche kringen
een noemenswaarden invloed te kunnen uitoefenen.
Verder ontwikkelen allerlei Nederlandsche woorden, onder zoo totaal verschillende sociale, en dirnatologische veranderingen, hun eigen Indische beteekenissen.
Jongen : inlandsche huisbediende
huishoudster : concubine
tuinwerk : plantage-arbeid
wagen : rijtuig
stroop: vruchtenstroop
bultzak: kapokmatras
naar boven : de bergen in
katje : uitbrander
hoofddoek: turban
bank: canapé
zwartzuur: ganzepeper (cf. hazepep~~r)
binnenplaats : plaats in de binnenlanden
boorwater: uit een artesische put
broertje : jongere broer
bruidstranen : klimplanten met roode of
witte bloemen
[Deeleman
deeleman : soort rijtuig naar den fabrikant
een handschoentje: een met de hands<:hoen
getrouwd meisje dat overkomt
hardlooper : snelle mailboot
hekwielstoomer : soort schroefstoomboot
herplaatsing : aanstelling in gouv~~rne
mentsdienst na verlof of ontslag
Krokodillenstad : Soerabaya
meid : baboe en inlandsche concubine
orgelspeler : orgeldraaier
kanarievogels I lnlandsche politieoppassers
geelvinken
I met veel geel op hun uniform
nieuwsberichten uit de Chineesche kerk:
plankies: palankijns
[praatjes
helmhoed : tropenhelm
roode hond : huiduitslag vooral voorkomend bij Europeanen in de tropen levend
z'n bord rijstwaard zijn: z'n kostverdienen
boei : gevangenis
boven een kouden neus gaan halen : in de
bergen wat gaan opfrisschen
daggelder : ambtenaar die niet voor vast
is aangesteld

glastouw : touw met stijfsel en glasstamp
bestreken
handwagentje : rijtuig voor éên paard dat
men zelf ment
ebro : een huurrijtuig (afkorting van Eerste
Bataviaasche Rijtuig-Onderneming)
Hollander hier geboren : Hollandsche sihooge oomes : hooge ambtenaren
[gaar
kampement : een reeks bijeenstaande officierswoningen
labaar : lange gekleede jas
landraad : inlandsche rechtbank
recherche : dienst der in- en uitvoerrechten
looper : soort palfrenier
maaltijd : tijd dat men suikerriet maalt
middels : door
nalezer : minder betalende abonné op een
opgemeld : bovengenoem~ [leestrommel
posthengst : postbeamte
vierkante pot : jeneverflesch
rechercheur : douane-beambte
revisor : tramcontroleur
Rijst-Christenen : om den braode tot het
christendom bekeerden
ronzebons: bijeengeraapt inlandsch fanfaregezelschap
ropo : huurrijtuig, (afkorting van RijtuigOnderneming Patatja Oost)
schutsel : paravent
de kamp : het kamp
slaapbroek : gebatikte of katoenen négligébroek, die men ook 's nachts aan heeft
aan slijtage van benullijden: dom worden
speelplaats : loods voor de chineesche dabspekkoek : gestreepte koek
[belspelen
staatslogeergebouw
tent : hemel van het ledikant
staatsblad-Europeaan : een niet-Europeaan die gelijk gesteld is met een Europeaan
Indische woordbeteekenissen.
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stipzolder : rekenkamer
sprei : beddelaken waar men op ligt
staart : Chinees
verlofganger : ambtenaar met verlof
vuurvliegje : glimkevertje

werken : in betrekking zijn
[soort
zoutevisch : ingezouten visch van allerlei
zusje : jongere zuster
heel den Oost, in de Noost : heel de Oost,
in de Oost,

Verder zijn ereenigeN ederlandsche woorden, bijna alleen in Indië gebruikelijk.
Achtererf
achtergalerij
apenpokken
avondtafel
Batakker
bergklimaat
besmetverklaring
binnenjongen
binnenmeid
bittertafel
blikopener
blikverpakking
brandspuitmeester
buiklijder
buikziekte
buitenkamer
chemiker
chevelure
contractkoelie
copra
cultuurdwang
cultuurmaatschappij
cultuurtuin
dienstpet
dispenskast
dokter~djawa

dwangarbeiderskwartier
élève~administrateur
emigratie~kantoor

etensdrager

hoofdenschool
huisbediende
huisjongen
hulpleeraar
ijsfabriek
ijshuisje
indigoboer
[poes
jakkepoes (d. i. vuilik, smeer~
kettingjongen (kettingganger)
kettingstraf
klappertor
kling (Klingaleesch koopman)
knokkelkoorts
koeliewerk
koelieordonnantie
koolboom
kustboot
kustplaats
landsdienaar
landsdrukkerij
leestrommel
legercommandant
maalfeest
mailsluiting
Mekkaganger
mijnbouw
moskeekas
na~avond (wel: vooravond)
offerstokje
ontbijtblikje

opium~aanhaling

opiumverbruik
pandhuis
paviljoen~systeem

plantriet
posthouder
prauwenveer
receptie~avond
receptie~geld

regeeringsalmanak
regeeringsbesluit
reisdeclaratie
rekeninglooper
rietbrand (suiker~rietbrand)
rijksbestuurder
spoed~certificaat

stadsverband (stadshospitaal)
tabakker
toelatingskaart
tokohouder
tusschenbestuur
[komen)
uitkomen (pas uit Holland
uitkrijgen( uit Holland krijgen)
vingerkom
waaierketting
waschman
wijnstoel
zendingswerk
ziekteverlof
zoutpakhuismeester.

Daar nu vele dezer families na een langer of korter verblijf in de tropen naar
het vaderland terugkeeren, of althans hunne kinderen tusschen de 10 en 25
jaar ter voltooiing hunner opvoeding naar Nederland zenden; en daar verder
vele dezer Indische gasten zich in onze literatuur niet onbetuigd hebben gelaten - men denke hier vooral aan Douwes Dekker - heeft onze Nederland~
sche algemeene beschaafdentaal een heele reeks Indische woorden en zelfs
hier en daar eenige typisch-Indische uitdrukkingen opgenomen, die te gelege~
nertijd hieronder zullen worden vermeld.
Wij laten hier ten slotte een paar staaltjes Europeanen~Indisch volgen, omlijst
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en ingeleid door Busken Huet. Oorspronkelijk is deze schets geschreven als
ingezonden stuk in "De Taalvriend" en gedateerd uit Batavia 1870 .
.. De perkara nummer satoe, waar elk hier op dit oogenblik den mond vol van heeft, is
het koopje, door het bestuur der Harmonie aan twee Buitenzorgsche sobats gegeven. De
Harmonie is de societeit, tempo doeloe door Daendels gebouwd, en waar nu nog altijd
iedere maand door de directie aan de leden een fuif wordt aangeboden. Na afloop van de
laatste daarvan, toen de dames en de raderen (= raden) van Indië naar huis gegaan waren
en de jongere heeren met sommige oudere, nog wat zaten na te hannessen, zijn in het mid~
den van den nacht twee proverbiale: geurmakers (ter eere van de Harmonie~fuif opzettelijk
van Buitenzorg overgekomen, en wier wedergade men dan ook te Batavia vruchteloos
zoeken zou) de groote danszaal komen binnenrijden met een handwagen, bespannen met twee
groote Sydneyers vóór elkaar. Tot hunne verontschuldiging wordt aangevoerd, datzij dien
middag - met dames van minderen rang. liefst zoo zwart als mijn laars -overvloedig gedi~
neerd en stout gedronken hadden. Echter spreekt het van zelf, dat dergelijke vrijpostig~
heden hier evenmin lakko zijn als er!Jens elders, en de achtergebleven leden der Harmonie
alles behalve lekker waren, toen zij door twee geïntroduceerden op die wijze in hunne
rustige rust gestoord werden ... Wat willen die jakkepoezen? Wat vermeten zich die gla~
dakkers?" vroeg men om strijd. De oudere heeren, ofschoon anders branie genoeg, vonden
het beneden hunne waardigheid, getuigen te zijn van de vechtperkara' s, die uit het binnen~
dringen der ongenoodigden onvermijdelijk moesten voortvloeijen. Zij stonden op en ver~
lieten de zaal; en daar de wagens. die hunne vrouwen en dochters weggebragt hadden,
voor het meerendeel nog niet teruggekomen waren, wandelden velen hunner, soeda zeg~
gend, op hunne kakkie' s naar huis. De jongeren, ook niet takkoet, al waren ze tjapee van
het dansen. staken de hoofden bij elkaar, piekerden eene wijl over hetgeen hun te doen
stond, en besloten weldra als één man, de indringers met hunne Sydneyers en hun hand~
wagen zonder veel tjerita' s uit de zaal te werken. Dat geschiedde, maar met aanmerkelijke
soeza. Want toen de sobats bespeurden, dat men hen met geweld verwijderen wilde.
sprongen zij uit hunnen wagen, verschansten zich achter een tafel bij den muur, strekten
zich uit op de bank onder den spiegel. riepen om apie, besteldeneene verwarde hoeveelheid
minoman, en gaven duidelijk genoe!J te verstaan, dat zij van hunne regten als geïntro~
duceerden een onbeperkt gebruik wenschten te maken.
Weldra echter bedierven zij hun speL door naar het hoofd van een lid der pierewiet~club,
die als pinterder dan de meesten door de anderen afgevaardigd was. om aan die van
Buitenzorg een ultimatum te stellen. - de pierewiet~club ontleent haren naam hieraan,
dat hare leden zeer manies en in het geheel geene pierewaijers zijn -een champagneflesch
te slingeren. Ongelukkig miste het werptuig niet geheel en al zijn doel; de afgezant bekwam
eene wond aan het voorhoofd, en er stroomde bloed. Doch nu was dan ook het geduld
der getergden ten einde.
Met achterlating van één hunner, die op het zien der toegebragte wond het in den buik
gekregen had, stormden al de leden der club, en wie zich verder in de zaal magten bevinden,
op het onhebbelijk tweetal los, en maakten aanstalten om hun het vierkante gat der Har~
manie te wijzen : zóó betoel. dat zij van geluk zouden mogen spreken, als zij niet ten laatste
in Ryswijks kalie te land en tot bezinning kwamen.
Dat begrepen de sobats, hoe ook door de minaman beneveld ; en zich met één ruk aan
den greep der verontwaardigde leden ontscheurend, kozen zij eijeren voor hun geld en het
hazenpad, en gingen er van door ...Soedah" zeiden de anderen, nadat zij de vlugtenden tot
aan de uiterste grenzen der zaal hadden nagezet.
Europeanen-Indisch.
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En met een zucht van zelfvoldoening, gelijk men slaakt in uren van bevrijding uit lastig
of luidruchtig gezelschap. voegden zij uit éénen mond er bij : .. Abies perkara !" Doch dat
gedoogde noch de toegebragte wond, noch het aangerand gezag van kommissarissen. In
eene bestuursvergadering, den volgenden dag gehouden, werd met eenparige stemmen
besloten, een afschrikkend voorbeeld te stellen. Wilde het hoofd van de politie de zaak
in de doos doen en de rustverstoorders den dans naar den pot laten ontspringen, - dat
ging de direktie niet aan. Doch opdat voortaan geene geïntroduceerden wanen zouden,
de Harmonie straffeloos voor een paardestal of de rust en veiligheid harer leden voor
speelgoed te mogen aanzien, zou op eene in het oog vallende plaats binnen de muren der
societeit met groote letters worden aangeplakt, dat de heer en Jakkepoes X en Gladakker Y .,
Buitenzorgsche geurmakers van beroep. als straf voor een wangedrag, voor hetwelk men
in het boek der verontschuldigingen van god Minoman, hoe ook gekorrekt en gepriksaad,
vruchteloos naar een grond van ampon zoeken zou, gedurende een geheel jaar, noch te
voet, noch te paard noch in een met Sydneyers bespannen handwagen, den drempel van
het heiligdom der eendragt zouden mogen overschrijden. Aan dat besluit is uitvoering
gegeven en daardoor op het abies der perkara het zegel van den ernst gedrukt.
Wat dunkt u, purist, van dat stel oosterlingen zaamgedrongen binnen het eng bestek van
één Bataviasche anekdokte? Natuurlijk onderstelt gij, dat mijne fantasie, misbruik makend
van haar privilegie, de indianismen van regts en links met de haren er bij gesleept, het
verhaal met veel meer tjabee dan noodig was gekruid, en in het belang der satire de
bijzonderheden met opzet derwijze ingepikt heeft, dat de Nederlandsch-lndische wereld
schijnen moet, tot zelfs in de eigenaardigheden van haar idioom naar onafhankelijkheid
van het moederland te streven. Kassian ja, zoo zijn de Hollanders! Wat mij betreft, ik
weet geen beter middel om u van uw geloof omtrent mijne eerste anekdote te genezen,
dan u eene tweede te verhalen.
Onder de Indische misbruiken van tempo doeloe, welke zelfs in onze dagen hier en daar
nog voortwoekeren, behoort ook, dat door den invloed der raadsels van Indië en andere
hooge autoriteiten, welke in de onmiddellijke nabijheid der Buitenzorgsche centraalzon
hun niet altijd voldoend gemotiveerd bestaan voortwentelen, tot hoofden van gewesten
of afdeelingen somtijds mannen benoemd werden, wier voornaamste regtstitel om daarvoor in aanmerking te komen wortelt in de omstandigheid, dat hunne ouders weleer met
die siderische satellieten bevriend geweest, of zij zeiven daaraan vermaagschapt zijn. Gelijk
van zelf spreekt, zijn de kontroleurs bij de landelijke inkomsten en kultures, die men de
aangewezen personen noemen kan om achtereenvolgens aan het hoofd van afdeelingen en
daarna van geheele residentiën geplaatst te worden, alles behalve lekker over dergelijke
benoemingen, die eene bespotting hunner speciale opleiding en eene streep door de rekening hunner toekomst zijn. Verleden jaar omstreeks dezen tijd liep de beker, ditmaal met
eene bijzondere soort van minaman gevuld, over; een groot aantal kontroleurs, waaronder
pintere, bepiekerden wat hun te doen stond, hielden tjerita's over het geval. korrespondeerden er over met hunne sobats, en werden, na veel gekorrek en geprikza, geraden, onafhankelijk van elkander, maar ongeveer in dezelfde bewoordingen, een soerat naar denToewan
Bezaar te rigten, waarin zij verklaren zouden, tjapee te zijn van de vele benoemingen buiten
hun kader, en hunne regten op bevordering gehandhaafd te willen zien. Nu zijn de kontroleurs over het algemeen een zeer geacht korps ambtenaren. Wel leven sommigen
hunner, als zij nog niet lang in de binnenlanden gevestigd zijn, met lnlandsche huishoudsters. liefst zoo zwart als mijn laars, maar dat bewijst nog niet, dat zij altegader in gladakkers en jakkepoezen gesplitst moeten worden. Geurmakers worden in hunnen kring bijna
niet aangetroffen, gelegenheid om hunnen tijd te verhannessen bieden de binnenlanden.
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waar niets zeldzamer is dan een fuif, hun zoo goed als in het geheel niet aan, een bank
om uit te rusten is menig maal heteenig gezellig meubelstuk in hunne woning, met wagens
kunnen zij zoo min in de koffietuinen als in de rietvelden of de sawah's teregt, en behalve
als zij zich te paard zetten om hunne inspektien waar te nemen, verrigten zij al hun werk
op hunne kakkie' s. Een manies slag van staatsdienaren, kan men zeggen; en, dit mag men
er bij voegen, omdat gematigdheid en geduld hunnen leeftijd tot sieraad strekken, in den
regel eer takkoet dan branie. Doch daden als die, welke zij zich verstoutten te plegen, toen
zij in Mei van het vorig jaar hun beklag bij den Gouverneur Generaal indienden, zijn bij
de Regering hier te lande niet lakko. Trouwens, zij zouden dat nergens zijn; want geene
regering wordt gaarne maloe gemaakt, of ziet met welgevallen in den kring van hare
ambtenaren zich kongsie's vormen. Het einde der geschiedenis is geweest, dat de kontro~
leurs, die gedacht hadden. het gouvernement een koopje te geven, zeiven in den vorm van
contra~soerat een zeer gevoelig koopje hebben gesnapt. Voor de bijzonderheden dier
geheele perkara moet ik u naar de couranten verwijzen, waar gij het vóór en tegen in
menig artikel uiteengezet zult vinden . Er is beweerd, dat sommige rekwestranten, tot het
uiterste gebragt door de gestrengheid van het gouvernement, voornemens waren er van
door te gaan en den sansprendre, dien de Regering hun gaf, met een welksprekend soeda
te beantwoorden. Anderen houden het er voor, dat de zaak die soeza niet waard zou zijn.
Nog anderen, dat de opstandelingen niet weder in genade aangenomen zullen worden, zoo
zij niet uitdrukkelijk ampon vragen. Kassian ja! Hoe dat zij. voorloopig is de zaak aan
een kant; de namen der kontroleurs, voor zoo ver deze nakalgeweest zijn. staan aange~
plakt, en daarmede schijnt het sakramentele abies perkara ook te hunnen aanzien ingeleid
te zijn. - Waart gij gewoon naar rede te luisteren, ik achtte door mijne anekdote het
pleit gewonnen en wierp reeds nu, met een zegevierend: Lekker ja? u mijne groeten en
mijne oosterlingen in den schoot. - Doch taalgeleerden zijn van oudsher een ongezeggelijk slag van lieden, en uw sceptisc:h hoofdschudden is bewijs genoeg, dat ook gij een
dier personen zijt. welke de dingen dan alleen goed noemen, als zij uit drie bestaan.
Zoo laat mij, daar het geschreven schijnt te staan, dat ik heden mijn geheelen zak met
Indische nieuwtjes ledigen moet, u in vertrouwen mogen mededeelen. dat deN ederlandsch~
Indische Spoorweg~maatschappij. gelijk ons hier te lande uit de eerste hand bekend is, het
betoei in den buik heeft. - Kassian ja l Hoe levendig nog onder ons hunne heugenis zij. en geen wonder. want het is of wij ze gisteren vierden, -ze zijn voorbij, onherroepelijk
voorbij. de schoone dagen van Aranjuez, toen met een geur, waarbij die van alle andere
uit voor~ en natijd in het niet verzinkt, in den gevel van het stationsgebouw te Semarang
die marmeren plaat gemetseld werd, met wier inscriptie de toenmalige Gouverneur~Gene
raal zoo lekker was. Hoe breed golfden zij op dat feestgetij. de stroomen van den minoman f
Hoe welsprekend en veelbelovend weerklonken de tjerita's, waarmede het Comité de
gezondheid van den Toewan Bezaar instelde. en deze op het eeuwig leven der Indische
spoorwegen dronk! En wie zou van een Landvoogd. die voor pinter doorging, die voor
al' het goede en al het schoone, - het schoon der Bantamsche vrouwen en meisjes, liefst
zoo zwart als mijn laars. niet uitgezonderd, - een geopend oog had, iets anders verwacht
hebben?- Nogtans is alles verkeerd uitgekomen; en hoe grondig de zaak bij den aan~
vang bepiekerd, hoe deugdelijk zij ingepikt scheen, geen handelsartikel is op dit oogenblik
hier te lande minder lakko dan de aandeelen der N. I. Spoorwegmaatschappij. Gisteren
lekker, heden maloe,- zoo wentelt helaas vrouw Fortuna, beurtelings manies en nakal,
haar wispelturig rad! En het ergste is nog niet, dat wij, die ofschoon wij tegenwoordig
nauwelijks geld genoeg verdienen om in een wagen te rijden, ons in een kort verschiet
met spoorwegen gevleid hadden, vermoedelijk eerlang een beroep op onze kakkie' s zullen
a 0 1870.
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moeten doen.- Natuurlijk zal dat soeza zijn; het zal ons tjapee maken; en minder dan
ooit zal in die donkere dagen spraak kunnen zijn van feestelijk geurmaken of rustig han~
nessen. - Doch wat nood? Wij zijn brani, en zoo lang wij eene bank hebben om ons hoofd
op neder te leggen en een sobat om mede over tempo doeloe te praten, staat takkoet niet
in ons woordenboek. Ook dit is het ergste niet, dat de Raad van beheer verleden jaar aan
de ministers en aan de Kamers zulk een deerlijk koopje gegeven heeft. Integendeel; hoewel
het ons om den wil dier heeren spijt. dat zij na zooveel gekorrek en geprikza toch ten
slotte beetgenomen zijn door hunne eigen sobats, - wij zouden onze natuur verloochenen,
zoo wij niet erkenden, dat ongeval nog al vermakelijk te vinden. Maar erg is het, zeer
erg, dat op die wijze ons krediet er van door, en Indië betoei naar den pot gaat. Kassian
ja! Meer en meer verbreidt zich onder ons de overtuiging, dat een groot gedeelte van het
menschdom uit gladakkers en jakkepoezen bestaat; en hoe geneigd de hier gevestigde
Europeaan ook zij, soeda te zeggen en met een zorgeloos: Abies perkara! de volgende
week over iets anders te praten, hij· gevoelt toch ook, dat er perkara's zijn. wier abies met
zelfmoord gelijk zou staan.
Zoo ziet gij, mijnheer de wijsneus, dat men met een zeer beknopt vocabulair over zeer
verschillende Indische zaken praten kan, ernstige en vrolijke, en daarbij aan den rijkdom
uwer Europesche talen allerminst behoefte gevoelt. Onder elkander, naar gij bemerkt,
zouden wij desnoods met het optatieve soeda kunnen volstaan ; en wat onze betrekkingen
met de lnlandsche bevolking aangaat, mij zou het verwonderen, zoo al onze punten van
aanraking met haar, niet gevoegelijk op dezelfde wijze in het imperatieve kassie konden
zaamgevat worden. Doch er worden in uw tijdschrift reeds zoo veel pseudo~diepzinnig~
heden voorgedragen, dat ik het publiek met de mijne niet lastig wil vallen. En daar ik
geene roeping gevoel, artikelen voor uwen Taalvriend te leveren, sluit ik dezen in allerijl.
Abies perkara !"

Eindelijk is het nog leerzaam eens na te gaan, welken invloed het N ederlandsch
op de inlandsche talen heeft uitgeoefend. Deze vraag in haar volle breedte en
diepte te beantwoorden, gaat mijne competentie verre te boven, trouwens de
voorstudies daartoe ontbreken nog bijna geheel en al. Ik zal er me dus toe
moeten bepalen eenige lijsten te geven van de woorden, door de inlandsche
talen aan het Nederlandsch ontleend.
Ik begin daartoe met het Maleisch~Portugeesch van Batavia en Toegoe, en he~
nuttig daarbij het materiaal van Schuchardt in het op blz. 208 geciteerde werk.
Dit materiaal is, voorzoover het Batavia betreft, afkomstig uit het einde der
18de, maar voor Toegoe uit de tweede helft der 19de eeuw.
3°. NEDERLANDSCHE WOORDEN IN HET
akordèr: aceordeeren (Ptg. boom: boom
acordar~se)
boontjes : boontjes
beschuit: beschuit
bo(r)strok : borstrok
brillo; briloe : bril
bier: bier
bijënteer : visiteeren : dial : vi~ brot: brood
buytewagt : buitenwacht
senteeren
blauw : blauw
cantoor : kantoor
capoen : kapoen
bolsakh : bultzak
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coffie : koffie
convoor : komfoor
copieer : copieeren
daak: dag
diekton : ducaton
djondjivrouw : jongejuffrouw
dooit: duit
dozint : dozijn

emmer : emmer
faay koertoe : iemand te kort
doen
flessoe : flesch
foelie : folie
gaoe: gauw
gesper : gesp
ginees : guinees
glaas: glas
gobernemèn : gouvernement
griffie : griffel
bistoriaal : vertelling
ispring: (springen) besproeien
kaan: kan
kakkarlac : kakkerlak
kakoes : kakhuis
kalkom : kalkoen
kamsool: karnisooi
kand(e)laar : kandelaar
karapoes : karpoets
kelder : kelder
kle(e)ntje : konijntje
klitji : knikker
knoop : knoop
koesier : koetsier
kokkie: kok

kaampenjoe: compagnie
koos: kous
laap : lap. oorvijg
leervis: leervisch
lees: lezen
ley: lei
lesnaar: lessenaar
loi : luiaard
looidadi : luiheid (Ptg. uit~
gang : ~dade)
magri : mager
meester: onderwijzer,genees~
meester, enz.
messe-l : metselen
mëtëdie glaas : half uur (zee~
manswoord)
morgen : morgen (matin)
noot : muskaatnoot
oester : oester
offician : officiant
pagerman: baggerman
pen : pin, naald
penna: pen
pentji : pintje
permissie: permissie(Ptg. per~
missäo)

polpoemoes : pompelmoes
polsoe : pols
porsi : portie (Ptg. porçaa)
potlood : potlood
raamglas : glas
radies : radijs
rokkie: rok
ron: rond
salé: salie
sampang : snaphaan
scotje : schuitje
slooysoe: sluis
smit: smid
snip(pies) : snip
soepsantoe : soep (uit: soep,
Santé!)
sóldèr : soldeeren
solder : zolder
spansmat : rijksdaalder
spiering : spiering
spiglo,spiegeloe: spiegel(Ptg.
sponnja: spons
[espelho)
taflak : tafellaken
trongkoe : tronk, gevangenis
vat: vat
vierkant : vierkant

Men ziet het hier nog duidelijker dan op Ceylon: onze vaderen gebruikten en
ook wij gebruiken de inlanders als huisbedienden; alle woorden die in het
huishouden te pas komen, moeten zij wel van ons overnemen, maar voor het
overige niets, absoluut niets. Teekenend is nog het aanhoudend terugkeeren
van het woordje "gauw". In Schuchardts Toegoesche tekst, ca 12 blz. druk,
komt dit "gaoe" minstens zeven keer voor. Het Westersch ongeduld der
meesters en meesteressen, nog niet gewend aan Oostersche langzaamheid,
spreekt hier een duidelijke taal. Cammandeeren en "gauw gauw" zeggen, ziedaar het weinig verheffend tafereel, dat deze woordenlijst ons ophangt van
den beschavenden invloed der Compagnie, op de inlanders die haar te Batavia
het naaste stonden. En is het thans anders? Prick van W ely weet de meest
voorkomende Hollandsche woorden in het Bataviaasch Maleisch niet beter
bijeen te zetten dan in het volgende stukje:
Aan boord te Amsterdam of Rotterdam begint het al tegenover de spada's, die ook djongos (van ,.jongens") genoemd worden en voor wie woorden als: dek, hofmeester, hut,
kamar (kamer) striman (stuurman) enz. volstrekt geen vreemdelingen zijn. In de hut zelf
bedient men zich tegenover de inlandsche gedienstige geesten van seperai (sprei), pies
(flesch), gerendel (grendel), andoek (handdoek), kopor (koffer), bolsak (bultzak), enz. Aan
Nederlandsche woorden in 't Maleisch-Portugeesch.
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wal te Batavia heeft men te maken met: opsinder (opziender), los (loods), telepon (tele~
phoon) en het onvermijdelijke : presènan (present, fooi).
In huis spreekt men van: kakoes (kakhuis), got (goot), hek, setal (stal) en men heeft er als
meubelen een boepet (buffet), een bangkoe (bank), een kenap (knaap) met de noodige
setolps (stolp), lampoe's (lamp). ember's (emmer), waarin het gelas (glas), de kan ès (ijs~
kan) en de karap's (karaf) gewasschen worden, terwijl voor de schoolgaande jeugd de
gerip (griffel) en het pottelot {potlood) klaar gelegd moeten worden. Wil men uit, men
richt zich tot den koesir (koetsier) na orders gegeven te hebben aan de kokkie en der~
zelver kenek (knecht = helpster). Van uit háár gebied komt de soep in een tampat sop,
gegeten wordt ze met een sendok sop, die naast de garpoe of porok (vork) ligt op het
tapelak (tafellaken). Bij het kieeden roept men om zijn: kamisool, dasi (das), pelanel
(flanel), djas (jas), keraag (kraag, boord), manset, kaös (kous) of korset, rok en setûvel
(stevel = laarsjes). Wie lekker ruiken wil. vraagt de flesch met klonjo (eau de Cologne).
Tegenover de naaister spreekt men van poppie (rotan), de costuumpop, van pasemen
(passement), van laken dat soms belaoe (blauw) moet zijn, setik (stikken), trens en som
(zoom). De groenteverkoopers komen aanzetten met andewi (andijvie) biet, boontjes, kool,
peterselli, radijs, selada (salade) seladeri of sledri (selderij). hortol (wortel), of andere
stoop (van stoof) enz. Verder koopen we om te eten: tjokelät (chocolade), setroop (stroop),
perkedel (frikkadel), karmenätji (carbonnade), enz. en om te drinken: bier, limonada,
permoet (vermouth) en berendi (brandy) of wiskie. Op de passer kunt ge per stuk of per
losin (dozijn) kontan (à contant) alles koopen, van af een blik beskwit tot een sekroep
(schroef) of een peer erlodji (horlogeveer) toe, obat pil en pelester {pleister) niet uitgezonderd, mits ge maar doewit (duitgeld) hebt, hetzij in sen (cent) of kwat (kwartgulden)
voor de ongkos (onkosten). Laat u echter geen pergol, d. i. verguld, voor echte waar in
de handen stoppen, want de koopman is hier even sekaker (schacher = inhalig) als overal.
Zooals men ziet, komen onze woorden er nog gehavender af dan de Maleische, die wij overnemen, maar strika voor strijken, reken voor rekenen, prop voor prop = kurk, (s)konkol
voor konkelen, permisivoor permissie= excuseer, of lät voor .. laat" zijn nog zeer toonbare
gevallen. Bij de benamingen voor ambten, bedieningen, posten en de gebouwen, die daarmee in verband staan, zal men er echter hieronder ook aantreffen, die voor den pas uitgekomene niet zoo gemakkelijk te herkennen zijn. De advokaat wordt apokat, de agent
agèn, de ambtenaar amtenar, de resident residèn, de assistent~~esident assisten (residen),
de controleur konterlier of kontolioer, konterter of konterloer, de dokter doktor, de
ingenieur insenior, de inspecteur spektor, de notaris notaris, de schout sekaoet, de post
pos, de politie~oppasser oppas polisi, verder de school sekola, de gevangenis ... boei,
de boom boem = douane en de gage of het salaris gadjie, die men kan halen op het kantor oewang (geldkantoor = 's Lands kas), waar de een of andere Chineesche kasier er
ook wel eens mee vandoor gaat. - In de kazerne is verder obroes een heel ontaard
.. overste," terwijl men er bovendien vlotweg spreekt van adjudan en onderadjudan,
poerier = fourier, djindral = generaal.litnan =luitenant, major, sappir = sapeur, kamerwak en skilwak, kornel, kapten, polisie, kresrad = krijgsraad, opsier officier,
kopral aplos =korporaal van aflossing, sersan major en tamboer. Heel nauwkeurig
maakt de inlandsche soldaat verschil tusschen strip = streep voor het chrevon als distinctief en sepron voor het chevron van landurigen dienst. Hij vraagt perlop = verlof en
durft te reklamir, als hij niet krijgt wat hem kompetir of competeert, of als hem iets
mangkir. Van een slokki houdt hij minder dan zijn Europeesche krijgsmakkers, door
Daendels .. mennekes" gedoopt, en hij verdwaalt dies zelden in klas doewa of te wel de
klassianen~afdeeling. Na een ruim gebruik van smir =smeer en lap gemoek = vetlap.
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ziet ge hem netjes aantree voor de speksit want hij weet dat slordigheid geboet moet
worden in de karnar strapan of strafkamer.

Deze opnoeming is nu weliswaar verre van volledig, maar de meest voorkomende zijn het in elk geval zeker. De conclusie is ons dus niet gunstig.
Met de Nederlandsche woorden in het Javaansch en Soendaneesch is het weer
bijna hetzelfde. Alleen komen hier wat meer bestuurswoorden voor, en bepalen zich de Europeesche zaaknamen tot dingen, die ook de verderafstaande
inlander van de vreemde meesters overnam. De beide volgende lijsten ontleen
ik weer grootendeels aan Prick van W ely.
4°. NEDERLANDSCHE LEENWOORDEN IN HETLITTERAIRJAVAANSCH.
bangkoe: bank
beskoewel : paskwil
beskot : voorschot
boem : (rijtuig)boom
boewi : gevangenis (= boei)
de's: dienst
destrik : district
djas: jas
djenever : jenever
12'.'2 cent l (=
d
gao em I rijksdaalder f gld.)
gelas: glas
goepermen : gouvernement
got: goot
grip : griffel
hak: haak
hapel : appèl
herlodji : horloge
hoepas : oppasser
hoerdhah : werda !
hongkos : onkosten [of tram
kaartjis : kaartje voor spoor

karnar : kamer
kelär : klaar
kelatan : te laat
kellah: klacht
koentrak : contract
koesir ; koetsier
laken : laken
landbrat : landraad
laq: lak
lat: laat
lis : leidsel
ngas : aas; as
pabrik : fabriek
pal : (mijl)paal
palsoe : valsch
pas : (reis)pas
patikelir : particulier
paotraolijoem : petroleum
petjis: pet
pir : (rijtuig)veer
ples : flesch
poennis : vonnis

prasoe : valsch
prin : vriend
rat:raad
rekoewes : request
repot : rapport
roendao : ronde
rol : (politie)rol
sak: zak
segel : zegel(papier}
setalpen : penhouder
setin : satijn
setring :streng (aan den
[wagen}
setroep: stroop
sipil : civiel
slebrak : schabrak
slompret : trompet
sop: soep
sorredadoe : soldaat
tir: teer
tong: ton
traomol : trommel
wol : wollen deken

5". NEDERLANDSCHE LEENWOORDEN IN HET SOENDANEESCH.
amtenar : ambtenaar
andoek : handdoek
anplok : enveloppe
anslah : aanslag
a pel : appel= hooger beroep
aprekin : afrekening (koffie~
procenten aan de inlandsche
hoofden uitbetalen)
argol : orgel
bak : bak (waterbak}
bang : bank(~instelling}

bangkoe : bank
batis : batist
hengkei : winkel
b;Jre: brei
biola : viool
bisloewit: besluit
bistik : beefstuk
boekoe : boek
boepet : buffet
bolsak : bultzak
hor : schoolbord of boor

.~.

.~.

hordel : borduurwerk
dam :dam
darigsa : dansen
dasi: das
dines: dienst
djalan sepoer : spoorweg
djalosi : jaloezie
djas: jas
djongos: jongens (bedienden}
does: doos
dokar : dogcart
lV:aterieele cultuurwoorden.
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dosado : dos~a~dos
eksamen : examen
elak : lak
elit : lid
elo : el
elos : loods
engset : hengsel
entres : interest
eram (katja) : raam
erlodji : horloge
esteger : stijger
gardeng : gordijn
gelas: glas
gerendel: grendel
gesin : gezien
Goepernemen : Gouverne~
gopikan : koffiekan
[ment
got : goot
hak : haak
berdinas : heerendienst
istrika : strijken
istrolop : stolp
kaartjis : visitekaartjes
kakoes : kakhuis
kamar : kamer
kantor : kantoor
kar : landkaart
karambol : carambole
karap : karaf
kartoe : speelkaart
kas : kist
kalah: aanklacht
kelar : klaar
keibak : schildwacht
kenap: knaap (een klein ta~
feitje
kenop : knop (van eene deur)
koelisi, polisi: politie

koemisi : commissie
koesier : koetsier
koki : kok of kokin
kolem : kolom
komplet : compleet
konkol : konkelen
kontrak : contract
laken : laken
lampoe : lamp
lantera : lantaarn
leger : legger
lodji : loge
toemoer: roemer, drinkglas
losmen: logement
madali : medaille
medalion : medaillon
mesin : naaimachine
modrah : voordragen
moersatel : voorstellen
nekan : handteekening zetten
nekin : teekenen
netjis : netjes
(ng)abiola : een viool he~
spelen
ngalak (keun) : aanklagen
ngoemisi : onderzoeken
oepas : oppasser
oendoerberoek: onderbroek
onkos : onkost(en)
onslab : ontslag
pandemen : fondement
pak: pacht
pal : paal = afstandsmaat
palester : pleister
palitoer: politoer
pantji : pan
patlot : potlood
peloer: vloer

pena: pen
pilar : pilaar
ples : flesch
podrah : voordracht (lijst der
candidaten)
poersetel: voorstel= voor~
pokrol:procureur [dracht
pot : bloempot
potji: pot (theepot)
potret : portret
register : register
rekes : rekest
ronda : ronde
sakoe: zak
sakola, iskola : school
saoes: saus
schroep : schroef
sebrak : schabrak
selop: slof
salot : slot
sen: cent
seng: zink
sep: chef
sepen : dispens
sepoer : spoor
sepre : sprei
serebet : servet
setat : staat, lijst
setrap : straf
sop: soep
tariko : tricot
tekan : handteekening zetten
tekenan : geteekende stukken
tekin : teekenen
tekinan : teekening
ter: teer
waterpas : waterpas

Slaan wij ook nog een blik naar de buitenbezittingen, dan treffen wij op de
Molukken (1 ° Ambon, Saparoea, Haroekoe en Noesalaoet, Boano, Manipa,
Boeroe,Amblao,Ceram,2°BandaenTimor~Koepang,3°TernateenteMenado)

het zoogenaamde Ambonsch~Maleisch aan, waarin de Nederlandsche woor~
den veel talrijkerzijn dan op Java of Sumatra. De volgendereeks is bij eengebracht
uit het materiaal vanG. van Höevell: Vocabularium van vreemde woorden
voorkomende in het Ambonsch~Maleisch, Dordrecht 1876 en F. de Clercq:
Het Maleisch der Molukken, Batavia 1876, en deze geven ons Goddank een
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niet zóó ongunstig en indruk van den Hollandsehen invloed als de vorige lijsten •
Zeker, ook hier zijn de woorden voor zaken uit het dagelijksch leven verreweg het talrijkste. Maar wij vinden er toch ook een klein reeksje woorden
onder, aan het onderwijs en de kunst ontleend, wij vinden er althans een enkel
godsdienstwoord als .. gebed'', bewijzend, dat onze vaderen ten minste niet allen
heelemáál onverschillig zijn geweest voor het levensgeluk en de hoogere neigingen der menschelijke natuur, die ook voor den Ambonees, Javaan of Maleier de kleine levensgemakken en den lekkeren drank even goed en even ver
te boven gaan als voor ons.
AMBONSCH~MALEISCH.
A= Ambon enz. sub 1". B == Banda enz. sub 2". T = Ternate. M = Menado.

6". NEDERLANDSCHE LEENV/OORDEN IN HET
Adrès, M. A. : adres
af(g)ekêr : afgekeurd
agèn: agent
akordêr : aceordeeren
akten: acte
amtenar : ambtenaar
anès: anijs
anslag, M.: aanslag
araroet, B. : arrowroot
arlosi : horloge
arès : arrest
ärtapel: aardappel
as: aas, as.
Baki : presenteerblad, bakje
balak: balk
band, M. T. : band
bäs: baas
bèdèng, M. T.B./ b dd.
\ e mg
bèd, A.
balas : belasten
banaud, M. A. : benauwd
besloit : besluit
bètèr: bitter
bijgebouw ,M.A.: bijgebouw
bijwak, M. : bijwacht
birman. M.A.: buurman
blaoe : blauw
bias: blaas
blok: blok
boba : frambosia
boek: boek
bóg, T.: boog
bok, M.A.: bocht
bólong, M. : beuling(?)

bolsak : bultzak, matras
bontjis : boontjes
hor : boor, boren
bordir : borduren
borg: borg
horgor : burger
hors: beurs
bosma:n, M. A. : bootsman
bötolmantji : kabouterman~
[netje (?)
broek : broek
broigom : bruidegom
broit : bruid
brot: brood
Dag : dag (in kasi dag : groe~
[ten)
danki: dank je
dansa: dansen (op z'n Euro~
[peesch)
deftig : deftig
dèk : (scheeps)dek
dèrwardar: deurwaarder
diens : dienst
djaga, A. : aak
djanéw;;tr : jenever
djoeloes : jaloersch
djong<Js : jongen
dobol : dubbel
doesèn : dozijn
[pen?)
dointji : deuntje
dop : vischsaus (vgl. indoo~
dopis : dopjes, slaghoedjes.
dosi : doosje
draf, M. : draven
drail : draaien
dril : dril (oefening)
Eis : volmacht (eisch ?)

eksamal : examen
el:el
estrak : extract (vendureke~
es tra pos : extra post [ning)
Fabrik, A. T.: fabriek
faligar, T.: vlieger
famili : familie
fandisi, M. A. : vendutie
farlak : verlakt
fadegen: verlegen (om)
fatsoen : fatsoen, stand
farandar : veranderen
farfèl M. A. : vervelen
f<Jrgol : verguld
figir : figuur
flak : vlek, bevlekt
flau, M. A. : flauw
fleskoe : flesch
flinggar, M.: vlieger
floer : vloer
floit : fluit
[machtigde
foer : voering
folmak : volmacht, gevol~
forskot : voorschot
förnês, M.A.: fornuis
frak: vraag
franje : franje
Galderei : galerij
galopèr, M.: galoppeeren
gardin : gordijn
gardoes : kardoes
gabet : gebed, bijbellezing
gaména, M. : gemeen soldaat
g<Jnotschap,M.:genootschap
Materieele cultuurwoorden.
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gason : gezond
gèspèr,: gesp
goevernement : gouverne~
göt : goot
[ment
grap,M. I
gràpis, A. \ grap
grèf: griffel
groei, M. : groeien
groet, A. T. : groeien
gros, M.A.: grof
Hagel : hagel
häk: haak
ham:ham
hambak : ambacht
hamar, T.: hamer
handel : behandelen
handoek:handdoek
harmonîk : harmonica
harspèl : haarspeld
bastik: zeer boos(= haastig?)
hawater : van droefheid
overloopend, (hartwater?)
hêk: hek
hengsel : hengsel
hik: hik
hoek: hoek
hoesar: huzaar
höf : hoofd, pier
lnfal : invullen
istöp, M.A.: stoppen
Jas: jas
Kadrili : quadrille
kagesasi : catechesatie
kakerlak : kakkerlak
kakoes : kakhuis
kalomp : klompen
kalwater : zie kolwater
kàmar : kamer
kan, T.
Ik
kana, M. A. \ an
kandelar : kandelaar
kanikar, M. T. : knikker
kanoei : knoeien
kansi: kans
kantoor : kantoor
karam : kramp
karèmp: krimpen
kart: kaart
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kartir, M. A. : kwartier
kas : kast, bank
kèkar : kijker
kèldar : kelder
kalok: klok
kèrkof : kerkhof
kês : "Kees" (aap.)
kétal : ketel
kéwal, A. : keuvelen
klad: klad
klak : klacht
klam: klamp
klär: klaar
ktawarnet: klarinet
klèd: kleed
klerk : klerk
klom: klompjes
kneintje : konijn
knek : knecht
knöp: knoop
knopsgat : knoopsgat
knor : knorren
koekis : koekjes
koelar : kleur
koerant : courant
koffi : koffie
kofor : koffer
koi : kooi, bed
koif: kuif
koléra : cholera
kolwater : koolwater(?) ge~
distilleerde sagodrank
kömandan : kommandant
komander : kommandeeren
kömando : kommando
komisi: onderzoeken, (cfr.
commissie)
kompas ; kompas
komplemèn : kompliment
kondisi, M. A. : (toast) con~
di tie
koning verjar, M.: konings
verjaardag
kons (itoe banjaq~) dat is de
konsèn : consent
[kunst
kontan : contant
konterbos,M.A.: contributie
kontji~stori : consistorie

kontrak : contract
koopbrief : koopbrief
koopi : koopje
koopman, A.: soort kaartspel
koord : koord
kópi, M. : kopje
kopia : copie
kordèr, M. A. : aceordeeren
korketrèk : kurketrekker
korsèt : korset
kosèn : kozijn
kostor : koster
kous: kous
krak: kraag
kramp : kramp
kroesmon, B. : kruis of munt
krois : kruis
krol: krul
krön : kroon (met een kroon
versierde knop)
kröntji : bruidskroontje
kwart : kwart, kwartje
kwartaal: kwartaal
kwas : kwasten, verven
kwitantie : quitantie
Lak: lak
laken : laken
landraad : landraad
lansig : zich onwel voelen
(cfr. landziek?)
lap : lap (oorvijg)
lars: laars
lastok : laadstok
lät: laat
latje : laadje
lau~lau : lauw
lawèr : laveeren
lei : lei
leif : lijfje
lèm: lijm
lémon : limoen
lènban, M.: lijnbaan
lèpar, M.: lepel
lês: lezen
later : letter
leven : leven maken
liniar : liniaal
lis : lijst

litjis : versjes, liedjes
lobortji, M. A.1 1
t·
lobtji, T.
' oover Je
lodji, M. : loge
loer : beloeren
loi, B.: lui
lökîs : haarlokjes (?)
lont : vuurwerk, lont
löp : loop (v. geweer)
los : loods, loodsen
losj~mèn : logement
losjèr : logeeren
lot~rei : loterij
Maklön, M. A. : maakloon
matskappy, M. : maatschapmedali : medaille
[pij
m~n~r : mijnheer
m~praoe : mevrouw (voor
mèst~r : meester [mestiezen)
metsel, mèsel : metselen
mîr: mier
mister : schoolmeester
miskram : ontijdige bevalling
modèl : model
modo:mode
moei: moei
moerbei, M. : moerbei
moesik : muziek
moesling : mousseline
mofrou : mevrouw (voor
Europeesche dames)
morgón : goeden morgen
mors, M. T. : morsen
mostor : mosterd
Naoe : nou, nu
nät:naad
natîr : sperma (natuur)
nawing : goeden avond
netjis : netjes
nihi: nicht
nis, T. : niezen
njong : jongeling (van jongen?)
nois~nois (of nos~nos): door
den neus klinkend
nol: nul
nömor : nummer
nöt : uitnoodiging
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nota: nota
Oester, M.: oester
ofstök : opstoken
öm,öm: oom
ombekwäm : onbekwaam
onbeskoft : onbeschoft
onderbroek : onderbroek
ondermèst~r : ondermeester
ondersoek : onderzoeken
onkos : onkosten
ons of onslag : onbruikbaar
of ontslag (v. omslag?)
oranja : oranje
orgol : orgel
orlosi : horloge, klok
Pak: pacht
pakhois : pakhuis
pal: paal
palsir : plezier
palwin : valwind
pandjaloes : jaloersch
panspèk : .. van Speijk" (po~
pap : pap
[litiemuts)
par, M.A.: paar
paris 1) M. A. : paar
2) M. A. : even
3) T. : nageboorte
park~ror : procureur
parmisi : permissie
pas of pals : valsch
pasjensi : patiëntie
pasmên : passement
patron: patroontasch
peett . .~ .B. :peet
pee Jl
p~lsir : plezier
p~n: pin
pêna, pèntj~s, A. : schrijfpen,
pennetje(s)
pensioen : pensioen
pèp, M. : pijp
perhemel : bedhemel
perneik : verneuken
p~rsèn: percent
persent : present, cadeau
pet, pètj~s,M. A.: pet, petjes
pil: pil
piola : viool. viola

pis, M. T. : pissen
pispot : pispot
pistol : pistool
pla(g)(k) : plagen
plat: plat
piester : bepleisteren
plot (Hot) : troep, zie trap,
misschien van complot
poes, M. A. : poes
pokis~pokis : hokus~pokus(?)
polisi : politie
pols (fols) : pols
pompa : scheepspomp. in~
spuiten
pompoen, T. : pompoen
pond: pond
popo : pudendurn muliebre
porgasi : purgatie
pos: post
potj~, M.A.: potje
potlot:potlood
pr~kstoel : preekstoel
prasen: present, fooi
proimpi : pruimpje
pronk : oppronken
prop: prop
Ràbrak : ranselen (radbra~
radès, M.A. : radijs [ken?)
räi:raden
räm : matten (stoelen) (raam?)
ransel: ransel (tasch)
ràport : rapport
r~bis, T. : rib
r~gèr, M. A.: regeeren, dwin~
reken : tellen, achten
[gen
rekès : request
ramedi : beproeven
riki, M. : bereiken
rok plöi : geplooide rok
rompis, T.: vest (van romp~
roms : roomsch
[je(s)
rond: rond
rosbank : rustbank
rosi : roosje
roskam, M. : roskam
Sabal : sabel
sak: zak
sàl, M. : zadel
in 't Ambonsch-Maleisch.
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schéma, M. A. : scheidsmaal
segel : zegel
segen : zegenen
sei : zijde
sèlderei : selderij
sènt : cent
serant, T. : astrant
sarfèt : servet
sllab, A. : syllabe
sinapan of snapang: snap~
sipir : cipier
[haan
sjabrak, M. T. : schabrak
skakar: karig, gierig
skip : schaaf
skarnir : scharnier
skèl : scheel
skelderij : schilderij
skeling : scheel
skêt : scheet
skitsel : schutsel, scherm
skoetje : schuitje
skoim : schuim
skop, iskop : schoppen
skorrok. iskorrok I h k
iskorrok \ sc ur
skorsten: "schoorsteen"
sköt: schot
[= lampeglas
skotis : schotsch
skotol : schotel
skrik : schrik
skroep : schroef
skroepmes: schroeven~
sla : salade
[draaier
slag : op slag, in eens
slek(g): slecht
slender : slenteren
slêp : slepen
slim: slim(= erg)
slinger : slingeren
slof: slof
slot : slot
smal : smal
smer : smeeren
smokkel: smokkelen
snip : snip
soeet, basoeet : bezweet
soen : zoen
soep : soep
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soesi : zuster
sofa : sofa
soi : soja, soda
sokolit : chocolade
solder : zolder
soldèr : soldeeren
som : zoomen
sonder : zonder
sopi : zoopje (arak)
sosak, T.: "zuurzak"?
(= nangkaboom)
span, M. : spannen
spinsmat : "Spaansche mat"
(=rijksdaalder)
spèl : spellen
spêlman : speelman
spèt : spek
spoel : spoelen
spoit : spuiten
spök : spook
spör : spoor
sprei : sprei
staat : staat
steipis of stoipis : stuipen
stèl : stel
stem: stemmig
sterk of isterk: sterk
stikbogal, M. : stijgbeugel
stirman : stuurman
stokHes : stopflesch
stölok : stolp
stombogar, T.: stijgbeugel
stoot : stooten
stori : "histori" (= praten)
strant, M.A.: astrant
strit : straat
strei : strijden
strêp~strêp: strepen
strik : strijken, strijkijzer
stron : stront
stroop : stroop
strop : strop, lus
swak: zwak
Tafalak: tafellaken
takis : tak
taksêr : taxeeren
tamboer : trom
tambrin, T. : tamarinde
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tékan, M. T. : teekenen
takor, M.A.: te kort
tèl, M. : tellen
ten, T.: tent
tèr: teer
terg, baterg : tergen
tering : tering
tjit, M.A. : sits, (sjits)
tofor : tooveren
tom, M. : toom
toni: tenu
toonslag, A. : stemvork
trali : tralie
trap~trap : trappen
trèk, M. : strekken (?)
trekter : trekker
trèktrèk, M. : trechter
troef : troef
trömöl : trommel
trömölstok : hooge boom~
soort (cassia fistula)
trompet : trompet
trop : "troep" (= heeren~
U :u
[dienst)
V aksinatêr : vaccinateur
vam:van
van doen : van doen
verkêr : verkeerd
verlip(f) : verliefd
vervêl: verveling, zich ver~
vîrkan: vierkant
[velen
voer : voering
vörbei : voorbij
vork: vork
vrehaven : vrijgeworden slaven
vreman : vrij man: op verlof
vroeg : vroeg
Wals: wals
wir : waardig
warmoes : iets verwarren (?)
warnèmand : waarnemend
weger : weigeren
wensel : windsel
wimpel: "wimpel" (onder~
scheidingsteeken)
wol :wol

Nu wij zoo van het Hottentotsch tot het Ambonsch~Maleisch, de Nederland~
sche leenwoorden in de talen der inboorlingen hebben doorloopen, is ons ver~
moeden naar aanleiding van het Papiamentoe geopperd, helaas geen louter
vermoeden gebleven. Van alle kanten dringt zich de waarheid aan ons op: wij
hebben de inlanders onze materieele cultuur meegedeeld, iets hoogers gaven
wij hen niet. Hadden wij toch, zoo is men geneigd uit te roepen, twee eeuwen
vroeger een Douwes Dekker gehad, die niet slechts in blauwen wazigen schijn
zijn Max~Havelaarideaal had zien schemeren, maar op stoere eeuwige begin~
selen den moed had gebouwd, van een apostel en heilbrenger in vast~werkelijke
marmerdaad! Dat er ook onder de Nederlanders mannen zijn die daar aanleg
toe hebben, bewijst reeds de Zeeuw Caspar Berze, die in de 16de eeuw werkte op
Ormuzd en Franciscus Xaverius naar Rome deed schrijven: mitte mihi Belgas,
dat zijn de flinkste missionarissen. Maar uit onze koloniën werden dezulken
zorgvuldig geweerd. Alexander de Rh odes die een deel van Annam bekeerde
en beschaafde, kwam door den nood gedrongen te Batavia, maar werd er
gauw gevangen gezet. De onverdraagzaamheid speelt in onze geschiedenis
een droevige rol. Zal de geschiedschrijver onzer taal, die twee eeuwen na mij
zal komen, nog op hetzelfde te~kort aan hoogere~cultuurwoorden in de talen
der inboorlingen hebben te wijzen? Zoowel de Katholieke als de Protestant~
sche zendelingen zijn in de 19de eeuw met noeste vlijt het veld begonnen te
doorploegen, dat onze vaderen hadden laten braak liggen. Het Algemeen~
N ederlandsch V erbond trekt zich meer en meer het lot der inboorlingen aan,
en bepleit overal het aanleeren der N ederlandsche taal als een krachtig middel
tot hoogere beschaving. Moge ons volk en onze taal nog veel hoog zielsgeluk
brengen in de harten der lnsulindebewoners, en zoo eindelijk goedmaken wat
onze Oost~Ind.Compagnie aan levensgeluk daar heeft vernietigd en gesmoord.
7°. HET

SINGKEH~NEDERLANDSCH.
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Ten slotte zijn er in Insulinde, gelijk men weet, vele Chineezen. Vele hunner
komen er slechts om een tijdje flink geld te verdienen, en trekken dan weer
naar hun vaderland terug: men noemt ze Singkeh. Wat er van onze taal wordt
in deze kringen, toont ons het navolgende (natuurlijk voor de grap) ingezonden
stuk in het Bat. Handelsbl. 1881. Maar een bevoegd beoordeelaar verzekerde
mij toch, dat de eigenaardigheden hunner taal hier tamelijk goed in uitkomen.
"Mijnheel Letacteul I - Ik Chinees man welk hald vaal mijn lijst en vleesch, ik hooi van
mijn landsman in Atjeh veel te verdienen, ik ga naai Atjeh om beetje geld te verdienen
omdat mijn landsman zeg geen oolog meel in Atjeh, kompagne alle soldaten zal wegzenden
en politie kom in de plaats om ons allemaal te bewaken. Haija. Die Atjehnees kom 's nachts
maak lawaai schiet veel geweel, veel kogels vlieg door Chinees huizen, mijn kamelaad een
man dood, twee dlie man klijgen wond, ik zeel bang, ik schleeuw hald, ik zeg Tjilàha I
Hofolomi Atjehnees niet bang vaal soldaten, ik loop weg, ik kom hiel. Ik vlaag Mijnheel
Hoogere beschaving.

323

Letacteul wanneet zal kompagne politie zenden naal Atjeh dan Atjehnees bang, zal niet
meel schieten op Chineezen, en alle Chinees man zal gaan naar Atjeh en zal beginaga
senang en kompagne klijgt veel winst met pacht en invoel legten, en alle eulopees man
klijg alles goedkoop en dan zal spoedig ook naai Atjeh gaan. - ,.Mijnheel Letacteul, Ik
alme Chinees man, LIN TIAM SENG.

De peranakans daarentegen, d. w. z. de in Indië voor goed gevestigde Chineezen verrassen ons vaakdoor hunnevolmaakte kennis der N ederlandsche taal.
Ik kan mij voorstellen, dat menigeen bij het doorlezen van Brusselsche, Negerhollandsche, West-Indische, Oost-Indische en Chineesche taalproefjes, bij zich
zeiven heeft gedacht: maar watvoor belang kan nu toch een beschaafd Nederlander stellen in zulk een koeterwaalsch? Wat een idee, om zulke ergerlijke
domheden in een ernstig boek te laten drukken? Bovendien, is dat geen propaganda voor al die bastaardtaaltjes? Doodzwijgen ware hier alleen gepast.
Daartegen zou ik op willen merken, dat er vele standpunten zijn, waarvan
men over taal oordeelen kan, o. a. het praktisch-aesthetische, het nationale en
het wetenschappelijke. Op het eerste standpunt stelt men zich de vraag: is die
taal rijk en buigzaam genoeg, om er de gedachten en de gevoelens van een
beschaafd mensch in uit te drukken met de noodige fijnheid? Van menige locale
taalgroep kunnen wij dat niet zeggen, daar zij over te weinig onderling geschakeerde hoog- en fijnvoelende individuën kan beschikken, om hare taal te
verrijken. Van dit praktisch-aesthetisch standpunt moeten b.v. de Vlamingen
en de Afrikaners uitgaan als zij kiezen tusschen het Afrikaansch of Algemeen
Vlaamsch en het Beschaafde Nederlandsch. Op het nationale standpunt stelt
men zich de vraag: of de bouw van een taal wel overeenkomt met de mentaliteit van het volk. Zoo is b.v. het Fransch verzadigd met die lichte, speelsche,
gevatte windwijzer-mentaliteit, die wij nu eenmaal gewoon zijn "esprit" te
noemen. En van dit standpunt moeten de Vlamingen uitgaan, als zij de Gallicismen, of de Brusselsche taalbastaardij willen waardeeren. Op het wetenschappelijk standpunt ten slotte plaatst zich vooral de taalgeleerde, die wil zoeken
naar de diepere oorzaken van de wisselingen, en de onderlinge afwijkingen der
talen en tongvallen. Een bastaardtaaltje is hem daarbij even welkom materiaal
als het meest verfijnde litteraire idioom. ,,Si humbles qu' elles paraissent au profane, toutes les manifestations de la vie humaine intéressent Ie philosophe, zegt F.
Boillot, pareillement toutes les manifestations du langage humain intéressent
Ie philologue. Celles mêmes qui n' ont donné lieu à aucune production littéraire
sont loin d' être, au point de vue scientifique, moins important es que les au tres.
IL NE FAUT PAS CONFONDRELE DOMAINE DE LA SCIENCE
ET CELlil DE L'ART, ET LA CHIRURGIE N'EÛT FAIT QUE DE
MAlGRES PROGRES. S'IL AVAIT FALLU SE CONTENTER DE
DISSêQUER DE JOLlES FEMMES."
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TWEEDE BOEK. DE FAMILIALETAALKRINGEN
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eel anders gebouwd zijn de taalgroepen, die wij nu gaan bespreken.
Van psychologisch standpunt zijn ze het eenvoudigst van allen,
omdat het grondkarakter der individuen in elke groep zulk een
treffende gelijkenis vertoont. Van sociologisch oogpunt bezien zijn
het echter vaak zeer losse groepen, zoo de kindertaal en de grijsaardstaaL De
schooltaal, de studententaal en de vrouwentaal zijn daarentegen zeer vast.
De kracht van bijna al deze ltJroepen is groot om het aantalleden; en het
assimileerend vermogen naar buiten is, ook bij de lossere, om later te bespre~
ken redenen, opvallend. Bovendien heeft elke groep weer haar eigen socio~
logische bijzonderheden, die wij bij ieder afzonderlijk zullen vermelden.
DERTIENDE HOOFDSTUK.

0

0

0

DE FAMILIETAAL

Ten eerste vormt hier elk huisgezin een kleine, maar duidelijke eenheid, ja
de meest natuurlijke grondeenheid van bijna alle grootere groepen. Elk
huisgezin heeft dan ook zijn eigen groeptaal. Van moeder leeren alle kinde~
ren spreken, en vader doet er z'n halve~, en komen de jongens bij hem in
het vak, later zelfs z'n heele taal nog bij. De meisjes leeren van moeder alle
namen en uitdrukkingen voor handwerken en huishoudelijke zaken. En niet
te vergeten: de ouders nemen tal van nieuwgemaakte namen en spontane
uitdrukkingen van hunne eigen kinderen over. Wie dat wil beseffen kome
maar eens aan tafel zitten in een welgestelde groote Brabantsche familie, waar
tien of twaalf kinderen zijn. De meerderheid van het jonge geslacht doet zich
hier sterk gevoelen. En de ouders zijn absoluut geen baas meer over de namen
hunner snuiters. In allerleitroetelJen plaagvormen ondergaan de doopnamen
zulke vreemde gedaanteverwisselingen, dat de logé die per toeval aan tafel
aanzit, ook al kent hij al de kinderen bij hun officieelen naam, er absoluut niet
meer uit wijs wordt, en het gesprek dan ook volstrekt niet meer volgen kan.
Ik heb het zelf meermalen ondervonden, En dan mogen wij toch onderhand
wel van een eigen groeptaal spreken, meen ik.
Antoine Grégoire, leeraar te Hoeyin België, heeft systematisch al de ver~
schillende vervormingen opgeschreven, die de naam van zijn zoontje in zijn
huisgezin heeft ondergaan. De taal van de familie is Fransch, maar ik ge~
loof dat een systematisch onderzoek in Nederland althans in Noord~Brabant
tot even rijke resultaten zou leiden. De later zoo veelnamige knaap heette bij
zijn geboorte Edmond. Dat werd al spoedig Monmon, Ponpon en ten slotte
ook nog wel: Chonchon; en. ziehier nu, wat er uit volgde:
De kindertaal domineert.
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Beschouwen wij eerst nu echter het karakter van de getrouwde man en vrouw.
Dat de mensch corporeel voor het huwelijk gemaakt is, wisten wij allang,
maar dat de ziel in gewone omstandigheden zich ook pas in en door het huwelijk tot solide menschelijke deugden vermag te verheffen, en dientengevolge
pas dàn de groot-waardige menschelijke taal ten volle kan spreken en schrijven, dàt leeren wij zóó duidelijk uit de nieuwste resultaten der Enquête van
Heymans en Wiersma, dat wij onze taalkringen en taalfactoren beslist onvolledig zouden achten, als wij hi~~rbij niet uitdrukkelijk stilstonden.
V oor beide seksen is een stipt--matig alcohol-gebruik, de onderhouding der
zedelijkheid, de goedheid voor ondergeschikten, deernis en hulpvaardigheid
voor armen en noodlijdenden, een natuurlijke oprechtheid, eerlijkheid en waarheidslievendheid, de vertrouwbaarheid, de huiselijkheid en de liefde voor kinderen, in veel grooter percentage opgegeven bij de getrouwden als bij de
ongetrouwden. En in volkomen aansluiting daarbij vertoonende ongetrouwden een hooger percent voor druk alcoholverbruik, moreele uitspattingen,
hardheid voor onderhoorigen, egoïsme, gedwongen manieren, intriguezucht,
leugens, onrustige draomerij en speelzucht. Dit onderscheid tusschen getrouwden en ongetrouwden is evenwel bij de mannen veel grooter dan bij de
vrouwen, en ik geloof, dat dit zeer begrijpelijk is.
Daarmee komt dan ook overeen, dat sommige vrouwelijke gebreken, tijdens
het huwelijk zelfs iets frequenter zijn dan daarvoor. Dit hangt natuurlijkbij de
mannen niet alleen van den huisdijken omgang maar ook van de verantwoordelijkheid als huisvader en staatsburger af. Vandaar dat met nóg eenige goede
eigenschappen als ontevredenheid over zich zelf, menschlievende en staatkundige werkzaamheid, vaderlandsliefde en persoonlijke moed ook eenige karakteristieke gebreken als eer-, geld.- en heerschzucht zich vooral pas bij de getrouwde mannen openbaren. Bij man en vrouw ontwikkelt zich verder de
spaarzaamheid, die vooral bij vrouwen nog al eens in schriele zuinigheid ontaardt. In de politiek zijn getrouwde mannen en vrouwen meestal gematigder
,en in den godsdienst vuriger, hoewel de mannen soms tot radicale maatregelen
Karakterverandering door het huwelijk.
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en spot met den godsdienst, en de vrouwen meer tot conservatisme of onverschilligheid in 't staatkundig leven overhellen. Wat ten slotte de liefhebberijen
betreft, als lezen, verzamelen, lust naar nieuwigheden, sport en verstandsspelen, deze zien wij door het huwelijk bij den man vermeerderen, maar bij de
vrouw als moeder begrijpelijkerwijze verminderen.
Wat nu de taal van de gehuwde mannen betreft, deze wordt reeds na het
eerste huwelijksjaar veel waardiger en beknopter. De lust aan schreeuwende
en blaffende veelpraterij slinkt merkbaar. Ook is het gewoonlijk meer zaaks,
wat zij vertellen. Daarmee hangt misschien hun voorliefde voor zoogenaamde
elliptische zinnen samen. Kort en bondig zijn hun woorden, kort aangebonden
is ook hun accent. De sleeptoon, bij jonge mannen niet ongewoon, gaat over
in stoottoon, en het intensiteitsaccent wordt versterkt.
Daarmee hangt nu echter ook gewoonlijk ietwat eelt van het gevoel tezamen.
En dat wil wel eens tengevolge hebben, dat de taal verhardt of verstijft althans,
waarbij dan wel in het gunstigste geval alles glad kan blijven, maar toch meestal
niet meer die fijne trekjes hier en daar doorspelen, die fijngevoelige taal juist
zoo aantrekkelijk maken. In de literatuur komen bij mijn weten de voordeelen
van den vaderlijken stijl gewoonlijk niet zoo uit, als ik hem daar juist uit den
dagelijksehen omgang heb beschreven, en dit ligt weer aan verschillende oorzaken. Slechts Loclewijk van Deyssel, die ook reeds tamelijk jong publiceerde,
en nu voortdurend nog even vruchtbaar blijft, toont in zijn ontwikkelingsgang
duidelijk de baan der bezadigdheid. Hoe heel anders is b.v. zijn stijl niet alleen~
maar ook zijn zinbouw en woordkeus in Het Leven van Frank Rozelaar z.j.
1911? als in zijn eerste artikelenreeks in "De Amsterdammer" uit de jaren na
'80, of in zijn vinnige kritieken van "De Nieuwe Gids" uit 1888~1890. En dit
is bij hem des te opmerkelijker, daar de beide richtingen in zijn stijl een tijdlang
naast elkander loopen. In 1887 gehuwd, schrijfthij in 1893nogzijnApocalyps,
maar reeds in 1891 zijn Multatuli. ln·1893 verder in denzelfden stijl, vooral
nu niet zonder reden, met A. J. (d.w.z. Alberdingk Junior) onderteekend: Het.
Leven van J. A. Alberdingk Thijm, en ook veel van het latere in ,denzelfden
bezadigden toon, en töch even artistiek fijn. Als model van vaderlijke taal in
den hoogen zin des woords, geef ik hier eenige citaten uit "Frank Rozelaar"
11. De ochtend is zoo mooi en stil, mijn papier lag in de zon, mijn letters fonkelden ... Ik
kreeg het gevoel, dat mijn hand tegen het Leven misdeed, indien zij onbekoorlijk schreef
of over iets anders dan over de heerlijkheid des Levens. - Het is zoo stil. Wijd is de
hemel. blauw, doormarmerd met wolkenwit. De tuin is in zon. Glanzend groen waayen
stilletjes en zwaar lage sparretakken. Hooge eikjes zijn brons en groen. Als een Chineesch
torentje staat een sparremast, met zijn afhangende appels in de lucht, licht~, zon-groen
ligt het gras en met schaduwen. Aan sommige sprietjes fonkelt de dauw. Één tengere
zonnebloem staat er recht~op. - Zacht licht zonneschijn in mijn kamer over veel heen.
En de vensters zijn met witte zonne~kant behangen. Een schaduw~tak van lenig afhan~··
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genden wingerd beweegt er nu en dan heel even door. Op de blinkende klok is een klein
zonlicht-sterretje, dat fel straalt van regenboog-kleuren. Vogels fluiten. Het gelijkt op
ontwaak-geluidjes van héele kleine kinderen. Nu en dan ruischt de wind door de hoornen
zoo als de zee aan het strand ....- Stil en klein ben ik en blij. Werkt mijn verbeelding
thands diep? Heb ik groote gedachten? Gevoel ik innig? Ben ik in Hooger-Leven opgenomen? ... Een vogel-schaduw snelde door het zonne-kantwerk van het venster. het duiken
van ietsdonkerdersin zilver-witte diepte.-- Een laatst licht groen vlindertje danst inde lucht.
Het Leven is goed. Ik ben blij. --Achter deuren, achter mij, neuriet stil voor zich heen een
lieve stem. -- 0 stem, stemmetje, hoe bloeit, dadelijk nu je weêr weg bent gegaan, naklank
in mij in teederheid bleeker dan zilver. -- Dit is een vogel klein, die zingt tot in mijn ziel.
111. Heel in de vroegte heb ik van-daag even gewandeld met het jongentje.-- Toen heb
ik geen enkele gedachte gehad. -- Toch heb ik hem wel gezien, hoe hij op een draf aan
kwam geloopen op het pad van zand tusschen het fonkelende bronzen groen. -- Hoe
gaan zijn beentjes dan . . . als hij loopt op een kleinen draf, als hij loopt op een grooten
draf, of als hij zoo huppelt van zijn eene been op het andere ... Het is een dans, die mij
aandoet, . . . onuitsprekelijk. -- Ik schijn van hem te houden ... Als hij nu eens niet mijn
kind was, maar een vreemd jongetje, dat al jaren geleden door mij was opgenomen en
met wien ik ook zoo dagelijks wás, -- zoû ik dan toch ... Ik weet niet ... Hij lijkt op haar,
hij lijkt op mij . . . Ik weet het niet, en het deert mij ook eigenlijk niet ... Ik houd van
hem ... -- Maar dàn . . . nu? dan niets! Blijf stil. het Leven is goed zóó als het is. Van
zelve zullen de schoonste landen voor mijn gedachte opengaan.-- 's Avonds, als hij ligt
te slapen, kijk ik naar hem. -- Rank, fijn en sterk van jeugd, maar toch ook broos van
jeugd, liggen zijn kleine beenen. De herten, met hun sterk-fijne geweijen, loopen ook in
slanken draf door de heuvelige bosschen. Schoon zijn de beenen van rappe dansers waar
de muziek vlijend klinkt ... --Albasten vazen, fijn geheeld, zijn mij niet liever. --Als hij
eens-- dood was. wat zoû ik dan doen? Als ik zijn beentjes eens vlak naast elkaàr, zag
liggen in ... Wat zoû ik dan doen? Weet iemant, weet iemant, wat ik dan zoû doen? ...
Véél heb ik weggegeven, veel van mijn arme geluk gesteld in die anderen ... Ik ben zéér
afhankelijk ... -- Is de ochtend nu stiller nog geworden? Schoon liggen de schaduwen
op de gulden vloeren, in bevend gespeel ... -- Zacht als de groote zee ruischt de wind
door de bladen. XV... Ik was moe; maar ik word gedragen door alles wat ik voel en denk.
De moeheid ligt maar als wat overbodig marmerpuin aan den voet van het beeld mijner
blijheid. -- Ik was met het zoontje. Een rood petje had hij op. Hij schudt aan de boompjes,
die dan mooi ruischen in de ochtendstilte en strooit zoo de menigte dauwdruppelen er af.
Hij vangt den dauw in zijn hand en drinkt die zoo van de hoornen. -- Zijn heele leven
lijkt mij een heerlijkheid, waarvan ik elk der bewegingen door en door zoû willen zien
en voor altijd onthouden.
XXI. Lieve Vader, indien gij nu leefdet, zoû ik u kunnen aanzien zoo als ik u nooit heb
kunnen aanzien. -- Ik herinner mij hoe gij mij eens hebt aangezien, en zeidet, dat gij zóo
veel van mij hield. -- Er is iets gelijks tusschen uw blik toen op mij en de blauwe lucht
met zijn zonne-schijn van dezen dag. -- Dit is de liefde, die al tijd leeft; niet leeft zij al tijd
voort om dat ik mij dat oogenblik zoo helder nu herinner; maar om dat ik gevoel. dat
wat toen gebeurde gelijk is aan het wezen van dezen dag.
XXXII. De áardige dingen, die de kinderen doen, komen in gewone tijden uit als kleuren
op een valen achtergrond, maar in tijd van innerlijke verlichting komen zij tegen de gewone
Frank Rozelaar.
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dingen, die zij doen, uit als kleuren op gouden achtergrond. - Is de achtergrond dus
mooyer dan de kleuren, dan zijn de kleuren toch goed, om dat zij de schoonheid van den
achtergrond onderstreepen.
XLIV. Ik heb met zekerheid in mij waargenomen een gevoel van afkeer voor, overigens
goede, gedichten, waarin van draomen en verlangens gesproken wordt in een plastiek,
die aan draomen en verlangens de attributen van menschenwezens toekent. -Deze afkeer
moet in een gevoels-strooming behooren, in welke zoo iets eene schending is der schoone
werkelijkheid. In deze gevoels-strooming namelijk. welke zegt: ik heb niet lief mijn droom en
en verlangens: maar ik heb lief mijn vrouw en kinderen.
LV. Als zij zoo'n beetje te druk of stout zijn, aarzel ik heellang met tusschenbeide te
komen, want dat gelijkt op een zware menschenhand, die slaat in een nest bewegelijke en
geluidjes-makende vogeltjes. - Ik vraag mij meermalen bezorgd af of ik wel zóo ben, dat
ik verdien daar bij te zijn, daar - o duizelende gedachte - zóo innig meê samen te zijn. Zoû ik werkelijk véel hebben geleden?
LXIV. Als ik, op een verren tocht, mijn jam aan een kind geef en eet zelf mijn botram
zonder iets er op, dan krijgt die botram een bizonder soort aangenamen, zuiveren smaak.
Namelijk niet een zintuigelijken smaak. - Het is een hoog er soort smaak dan bij voorbeeld
kreeftensoep of artisjokken. - Om den wille van het gracelijke móét ik de helft van den
appel, dien ik eerst zelf heelemaal dacht op te eten, wel weggeven. Onverdraaglijk van
linkschheid en slechten-toon gevoel ik mij als ik een ander laat toekijken.
LXVII. Ook als ik hem op iets antwoord: .. Zoo!" in den toon van: .. dat zal wel zoo wezen"
(.,ik vind het niet belangrijk"} roept hij uitdagend .,nee soms?" meenend twijfel aan zijn
bewering in mijn toon te hooren. 0 lieveling! Hij vermoedt geen sekonde dat ik het niet
belangrijk zou vinden, en dus spelbreker zijn. - Prachtig is hij ook als ik eens de slechte
daad doe van uitdrukkelijk te zeggen: .,dat kan mij niets schelen" of zoo. Dan wordt hij
niet boos, maar lacht zoo'n beetje verlegen, alsof hij zeggen wil: .,nou ja, maar als je zóo
begint, dan is er geen aardigheid aan".
LXX. Van-middag, terwijl de zon ons bescheen, gestoeid met het knaapje met zijn kleine
leden. Terwijl ik met mijn hoofd lag op den grond, zag ik onder zijn armen of beenen
door de groene sparren zoo schoon staan met blauwe lucht er door. Het was of er eene
stille lach van vaderlijken zonneschijn was om hen henen. Wij gingen te-rug door een
beukenlaan. Het stond heelliefelijk dat op die bruine jonge boomen, nog maar half ontblaärd, er zonneplekken naast de schaduwplekken waren. Ook 't knaapje met zijn lachend
lief gezicht zag 'k half in schaduw, half in zonnelicht.- Ik keek maar telkens om om nog
even de zon in het gelaat te zien. - Maar op den weg kwam hij, zijn armen vol beladen,
met reine brosse beukenbladen, waarin ik eerst hem diep gedompeld had, en wierp ze
met een lach en kijken van zijn kinder-oogen, over mij, juist in 't zonnelicht zoo dat ik
duidlijk als een vlam ze om mij schitteren zag.
LXXI. In uw aangezicht, o zoete blanke dag, wilde ik zeggen, dat ik dat kleine knaapje
toch zoo gaarne mag. - Vooral zijn haartjes, die daar bij zijn kruintje recht-op staan, als
héel vergeten halmpjes, hebben 't mij gedaan. - Van-ochtend was hij schoon. Ik zag zijn
klein gezichtje, blank als de maan, waarin als rnaneglans de groen-blauwe oogjes staan,
stil zinken in een kleine mijmerij over dat vreemde verre lichtje van 't opgaand zonnetje.
achter de boomenrij.
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LXXX. Gister~avond kwam de poes weêr eens. sinds langen langen tijd, op mijn kniën
springen en bleef er lang als op een veilige plek. Het deed mij veel pleizier. Ik was báng.
dat hij weêr weg zoû gaan. Het •gedrag van poesen jegens ons, is een onfeilbare baro~
meter voor of het mooi of leelijk weêr binnen ons is. - Ik was juist aan 't luisteren naar
een kleinen knaap. die mij. door :<:ijne wijze van vertellen. onderwijs geeft in sprookjes~
stijl. - Dat vond hij zeker goed. \Vant hij kwam zitten tusschen ons in, met zijn gezicht
naar mij. Toen met zijn gezicht naar hem.- Maar toen er in een sprookje kwaad van
een poes gesproken werd, die daar een monster werd genoemd, beet even de poes het
knaapje in zijn voet en sprong toen luchtig heen.
LXXXII. Het kleine~meisje had aan de moeder iets lekkers gegeven. Toen vroeg het
jongetje het terug dat hij 't Haar ook nog eens kon geven.
LXXXVIII. 0. niet veel zal verloren gaan van alles wat ik op die zékere wijze gezien heb.
Wat mij innerlijk heeft aangeraakt, met dat licht~lijk trillend schokje, zal stellig op~komen
in mijn beminde werk. -Zoo heb ik gezien mijn kleine, blanke, blonde kind in wit gekleed.
Maar wat ik zag, of wat zich zag in mij. was toch iets anders. Het beefde even en was
snel voorbij. 0, was het niet toen zij zoo ernstig verwonderd keek naar mij, of haar klein
zieltje, zonder dat zij 't wist, zich in een spiegel zag daar waar geen spiegel was? - Dit
was het niet maar komt het toch nabij. Het was zoo klein, zoo fijn, en ook, ik kan 't bijna
niet zeggen, het was zoo rein, dat het nog niet door mij gezegd wil zijn. CIV. Toen hij stil
en in gedachte had zitten kijken, in schaduw van de lampekap, en om zijn oogen bleek~
blauwe kringen schenen, heeft het héele kleine zoontje, met een ernstig gezicht, zijn armen
boven zich in de lucht geheven en is zoo even gebleven.- We zagen 't beide en waren
verwonderd. CXVIII. De kleinen waren in het donker. Toen is eenhoogeHeilige gekomen
in statig wit gewaad, die uit den hoorn van overvloed van zijne schoon gebogen blanke
goedheid hun in het duister heeft toegestrooid de heerelijkste dingen. Zij ontvingen die
stil met graäge handen en ver~wonderd in gedachte. -Toen hij voor~bij was, zijn zij en
de dingen in het licht gekomen. En 't was onoverzienbaar onder het roode blozen hunner
wangen vlak bij de groote dingen en 't niet~kunnen~gelooven hunner gelukkige oogen.
CXX. Ik ben weêr voor het eerst met hem uitgegaan. Dadelijk zag ik mij onder het
En even verwonderde het mij dat het zóo mooi was. Tintelend licht, zilver
zacht, om al de róze~roode bladen van de Zonne~bloem, wier vuurrood vurig hart zijn
rooden schijn naar ons heen scheen ..~ Ik zag rood licht, als of het een hoeveelheid afge~
zonderd licht was, in de klare ruimte waren tusschen de booroen en mij. Hoe heerlijk dat
ik zulke dingen zie. Het jongetje liep huppelend ver van mij van~daan en dan in een bocht
weêr terug.- Maar toen ik nogmaals omzag, riep ik hem en wij waren samen zeer ver~
wonderd. Want wij zagen in de huizen, die nog onlangs zoo verlaten schenen, veel rood
goud licht, alsof daar vele rijke lampen brandden. Wij hadden nooit zoo iets gezien. Toen
wij weêr verder waren, zagen wij tusschen de licht zwarte bladerloze booroen door in een
huis zoo sterken en toch zoo rustigen rooden en gouden vuurgloed, dat het geen brand
kon zijn maar eerder een zoo diep feest als er in aardsche huizen niet worden gevierd.
Ik heb hem opgeheven en onze hoofden naast elkaar, met hunne open oogen, zagen het
daar, en stemden samen.
hemelge~welf.

CXXI. Mijn stille bedoeling met dit werk is Haar door het Kind te naderen door de dagen
heen en het Kind door Haar. -Haar Beeld in Helderheid zal ik wel~ licht niet kunnen geven
van Lod. van Deyssel.
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en ook niet als een vast geheel. Maar het schijnen van het Beeld uit mijnen arbeid zoo als
het leeft, verborgen, in mijne Liefde, zal, zonder dat ik zelf het weet, wel~licht geschieden.
C:XXII. Ik ben dankbaar. Naast mijn geluk gevoel ik zeer de dankbaarheid. Maar toch
niet de behoefte mij lemant voor te stellen met een gelaat, gelijkend op een mensch~gelaat.
Wien ik zoû toespreken met mijne Gedachte. Ik dank mijn Vader met zijn oogenschijn.
Ik dank mijn stil gebogen Moeder. Ik dank Háár. Ik dank de kinderen. Ik dank alle kin~
deren. Ik dank, bij dezen, allen in wier gelaat ik schoonheid heb gelezen.
C:XXIX. Zij trad tot mij binnen. Ik zag duidelijk een fijnen zilver~glans haar oog ont~
schijnen en maken om haar hoofd een fijnen zilverschemer. - Zij is vandaag zoo mooi en
blij. Zij is altijd schoon en altijd blij, maar iedren dag treedt zij in een weêr andere gestalte
toe tot mij. Zij is mijn hemel, maar in dien hemel gaat soms afzonderlijk als eene zachte
bode een bizondre blijdschap nog voorbij.- Tegen het donker van de kamer zag ik haar
schoone kleuren: de blanke en op de blanke de zachte roode. Langs de fijne slaap, als
jong ivoor van kleur, daalt in kleine zachte bochten, als fijnste loofwerk der natuur, zoo
in den vorm van golfjes die van boven komen, het haar zoo teêr als fijn gesponnen zij. In
rondingen van schoonheidslijn is het zoo stil daar afgegleden van boven aan het voorhoofd
tot beneden aan het teeder oor. - De fijne bochten gaan van boven naar beneden, maar
buigen ook zacht mede, in en uit, zoo als een bloemenblad gebogen is, met de nauw bespeurbre deining van het fijne slaapgewelf. - Het fijne zilverlicht zag ik ook buiten. Ik zie
het licht bizonder. Later, binnen in mij om de klare beelden, was ook het zelfde licht.De lucht was buyig, met licht zwarte en grijze losse wolken en plekken blaauw. Ik zag
den knaap en mij zeer klaar staan in het licht, dat niet schooner maar lichter leek dan
zonnelicht. - Ofschoon er geene zon aan 't schijnen was zag ik onder de laaggetakte
bladervolle hoornen een heele teêre schaduw in het zilver~lichte licht.- Toen zag ik de
lucht gaan in breede zacht goud doortrokken witte en dof zachte blauwe banen. - Maar
hij woû niet dat ik al~door naar de lucht zoû kijken. Ik liet de hooge groene hoornen dus
maar stil in 't guldene achter.
CXL. Ik zat laatst tusschen haar en hare schaduw. Dat was heel veilig. Ik had haar links
en rechts had ik haar schijn. Op die manier is het wel prettig met zijn drieën zijn.
CXLIII. Ik zag het jongetje, donker gekleed, met een muts die hem zoo goed staat, hard
loopen ver voor mij uit en toen in de verte naar mij toegekeerd staan, als een groote
vogel met een blank gezicht.
CXLIX. Ik wil, of eigenlijk: God wil- want ach, het gaat van zelf - mijn lichaam maken
tot een lichaam dat doortrokken is van Goedheid. Ik houd dan nu vooral van heel een~
voudge spijzen. Ik nam een heerlijk sneêtje brood met roggebrood, maar toen ging zij een
stukje koek daar~tusschen mij aanprijzen. Ik hoorde dat ik toen neen dank~je zei op een
bespotlijk eigen~wijzen toon. Ik ben er toen maar gaauw op teruggekomen. En heb dank~
baar de koek er tusschen in genomen.
CL. De maan zoo droevig boven in den nevel, waarin beneden de dof~zwarte baan van
't eikgewas, in 't midden daarvan dof~zwarte hoog re boomenlaan. - Hij lag zoo stil en
met een dof gezichtje. Ik ben bij hem gegaan, mijn groot gezicht heel zacht tegen het zijne
aan. Hij zei zoo weinig en lag zóó stil. Zijn hand was koud in mijne hand. Met klein ge-
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rucht heeft hij zijn armpje om mijn hals gedaan. - Hij lag daar zoo, geheel gekleed in
klein wit kleed. Een witte band was om zijn hoofd. Daar boven waren zijn kleine haren.
Bleek en dof was zijn gezicht, waarin zijn oogen zoo groot en licht en donker waren. Ik had reeds in den nacht een vreemd gegil gehoord. Ik had hem reeds gezien in doffen
nevel. in het wit gekleed, met zieke oogen in zijn dof gezicht. - Daarna was ik gaan rijden
over smalle kaden vlak langs gevarelijke waters, in een stad waar de zon niet scheen, tot
ik angstig met paard en wagen in het water reed, onder de duisternis van 't grijze licht,
terwijl Zij angstig in een huis was, waar een diepe gracht om henen was, en hij, die wilde,
tot haar niet komen kon.
CLXI. In mijn stille kamer in mijn zachte schemering had zich een kindje met blonde haren
te slapen aan mijn borst gelegd, haar oogen dicht. Wit was haar kleine kleed, blank was
haar klein gezicht. - Toen zij ontwaakte kende zij geen der dingen die om haar henen
waren. - Zij wist niet waar zij zich te slapen had gelegd en dat mijn borst en armen haar
bedje waren. -Toen heeft zij alles een voor een gezien.- In de hoogestilte om ons heen.
CLXII. Ontwaak, kindje in het witte kleedje, in het leven. Hoe zacht bewegen in het ontwaken even heen en weêr uw kleine leden. Doe uw zachte oogen stil open. - 0 ja, het
is verblindend licht. Sluit ze maar (~ven weêr. Ziet gij het blanke licht wel schijnen over
uw oogleden teêr. Hoort gij wel het moederlijke ruischen van geluiden.- Open uw oogen
nu maar weêr. Kijk, ziet gij wel, dat zijn uw handjes en uw voetjes, dat is uw witte kleedje.
dat zijn de heideplantjes, dat is de grond om op te loopen, dat is de weg, dat zijn de
sparreboomen. Sla uw blauwe ooçren op in uw aandachtig klein en blank gezicht naar
daar heel boven. Dat zijn allemaal kleine zwarte takjes van een berkeboom. Dáar boven,
daar overal. dat is het gouden licht.
CXCI. Het was daar groen, en schaduwen, die geleken naar schaduwen van smalle hoornenstammen, waren op het bleek verlichte groen. - Een wezen, dat mij wel scheen een lieve
vrouw te wezen, bevond zich voor dat groen. De kleur van haar gewaad was wit. Glansend oranje geel, als een groot sieraad, was boven-aan aan haar gewaad. - Aan hare
voeten zaten schoone kinderen. Zij hadden blanke, zeer verlichte gezichten. Zij hadden
kleine roode wangen. Zij hadden blauwe oogen. Zij zagen mij aan. Zij zagen mij soms
wel verwonderd aan, maar spraken toch. Zij schenen mij goed te kennen. - Ik begreep
niet goed, hoe ik daarbij behoorde. - Ik kon het niet gelooven, dat het waarlijk zoo was.
Een licht er in ons midden was, geel goud van kleur. Het was zacht en onbeweeglijk in
de stilte en duisternis.
CCI. Wij stonden zeer nabij elkaar, tusschen ons was het vensterglas. Zij keek door het
vensterglas langs mij, met blijvende nieuwsgierigheid alsof er iets op den weg was, ofschoon
er toch niets was. Ik geloof dat het was om dat zij heel stil half wist wat er in mij gaande
was. - Hoe lief was die even onbeweeglijkheid, zich tot een mooi stil voorwerp maken,
geheel edelsteen-zuiver en -zwijgend.
CCIV. Een klein meisje, met haar hoofdje vleyend op-zij. Er hingen lange gouden lokjes
tot voor haar gezichtje. En uit dier schaduw keek zij stillachend naar mij. Het áller-liefste,
blonde, blanke, róze, kleine, dat met hemelsch blauwe oogen, schuilhoekje speelt in de
schaduw van gouden haren.
van Lod. van Deyssel.
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CCVIII. Wij zullen eten de spijzen, bij de avondlamp. Wij zullen eerst van dit goede
witte gerecht nemen. Het zal rondgaan tusschen ons en wij zullen met de zilveren lepels,
met de lepels, flonkerend vol van zilver licht, ieder ons deel nemen op het stil blinkende
witte bord. Aan de reine, sneeuw~witte tafel, waarover heel bleeke goudglans ligt, zullen
wij spijzigen. - De witte zoete melk wordt ons geschonken in het van licht tintelende.
spiegelend kristal.- Wij zullen elkaar het goede brood toereiken.- Daarna zullen wij
nemen van het zachte bruin geroosterd gerecht en de gouden saus. - Met witte doeken
zullen wij onze lippen afwisschen. - Lachend zullen wij den heerlijken drank opheffen tot
onze lippen. -Vreugde en glans vangoudkleurig licht zal zijn over ons gelaat en onze haren.
CCXXVI. Als iemand u iets bizonders vertelt met het blijkbare genoegen u te verrassen
met iets aardig nieuws, moet gij nooit antwoorden dat gij het reeds wist en hem dus te
leur stellen. - Als het een lang grappig verhaal is, dat gij reeds kendet, zult gij het best
uwe belangstelling kunnen gaande houden door er aan te denken hoe grappig de verteller
het zelf moet gevonden hebben, niet hieraan, hoe gij op 't oogenblik voor hem zit te
veinzen, want dat zou te liefdeloos zijn.- In 't algemeen, moet gij nooit iemand eene hem
onaangename waarheid zeggen, indien dit niet noodzakelijk is. - Indien gij namelijk he~
minnelijk, dat is wel~levend zijt, zijt gij in dienst eener hoogere waarheid dan indien gij
oprecht zijt.- Indien gij het nuttig acht voor iemand hem een onaangenamewaarheid te zeg~
gen, moet gij hem appart nemen, hem voorbereiden en het hem dan vertrouwelijk zeggen.

Anders is het met Kloos, Herman Gorter, ten Kate, Beets, Kneppelhout en
Hasebroek. Zeker, ook hier is het verschil allerduidelijkst te merken, óók in
hun taal, maar deze hebben allen te veel verloren bij dien overgang. Uit hen
zouden wij dan ook tot den nadeeligen invloed van huwelijk en bezadigd~man
worden op literatuur en vooral op moderne literatuur moeten besluiten. En
daar is ook wel iets van waar. Want waren de stijl en taal die vóór Multatuli
hier in hetNederlandder 19de eeuw de éénige en ook nog lang daarna de alleenzaligmakende waren, niet alléén natuurlijk in de pen van rijpe, bezadigde mannen? Wie, die twintig of zelfs dertig jaar is, kon of kan schrijven als Fruin? Die
retenue, dat zelfbedwang, dat altijd maar aanstippen en laten raden naar het
gevoel, die weidsche en toch zoo tamme zinbouw, die voorzichtigheid in het
benaderen der ideeën, die langzaamheid in het ontvouwen der redenen, die
besluiteloosheid in het trekken der conclusiën, dat bijna volslagen gebrek aan
behoefte tot afwisseling; afwisseling immers zou de gladheid korrelig maken!
Die ontzaglijke zorg voor deftigheid, o, er ligt nog zooveel meer achter die stijlrevolutie die zich op het laatst der 19de eeuw voor onze oog en heeft afgespeeld.
Dit kunnen wij evenwel pas later met al de bijbehoorende feiten, personen en
dingen,in het volle daglicht stellen. Hier volsta: hetwaren "jongeren''inderdaad.
De taal der moeder komt sterker onder den invloed der kindertaal. Vooral in
muzikale modulatie bereiken de moeders in 't gesprek met hun nog sprakelooze kleinen, dikwijls een graad van duidelijkheid, die niemand zich kan voorstellen, zoolang hij er niet speciaal op gelet heeft. Verder bouwen moeders
nooit groote zinnen, slechts kleine, zachte vraagjes en mededeelingszetjes,
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korte vermaninkjes, voor hunne kinderen zoo pasklaar. Maar het prijzende,
aanmoedigende, liefkoozende accent domineert toch. En dat is ook voor
hunne mannen dikwijls geen kleine aantrekkelijkheid in hun teere, goede trouw.
Zeker, ook de vader komt bij wijlen onder den invloed der kindertaal, en ik
zou daarvan als voorbeeld opnieuw Loclewijk van Deyssel kunnen aanvoeren
met zijn "kind Adriaan". Maar hier stoot ons toch spoedig die onevenredig~
heid tusschen het mannelijk karakter en den onbeduidenden inhoud. Bij de
vrouw echter is dit iets anders. Wie denkt zich een moeder zonder kind op den
schoot? Nooit hoorde ik deze mélange van moeder~ en kindertaal duidelijker
en fijner dan in de verzen van Marie Boddaert (Wed. Gelderman). Zoo in de al~
gemeen bekende "Kindersproke", die ik evenwel als type van dit zeer belangrijk
taalverschijnsel opnieuw moet afdrukken. Hier domineert het kind zelfs over
de moeder, juist als in de bakerliedjes, maar teerder en fijner van aanvoeling.
KINDERSPROKE

:~:

:~:

:~:

:~:

:~:

Nacht is niet boos ... Als hij komt, de nacht,
Maakt hij den hemel open,
En veel sterren en sterretjes komen zacht
Op gouden voetjes geloopen.
Zij zijn nieuwsgierig, en naar benêe
Zouden zij heel graag komen :
Maar ze zijn bang voor de groote :"ee
En voor de hooge hoornen.
't Is boven óók donker ... maar zij hebben
De zon gaf ze allemaal lichtjes,
[licht,
Voordat hij naar bed ging: die houden ze
Bij hun gouden sterregezichtjes. [dicht
Zij kijken, en lachen, en knikken goênacht,
En zeggen: ,.je moet gaan slapen."
Zij worden eerst naar bed gebracht,
Als de zon heeft uitgeslapen.
Ze wand'len boven den gansehen nacht
Op hun kleine bloote voetjes.
Dat doet geen pijn ... de wolken zijn zacht,
En ze gaan ook maar zoetjes, zoetjes.
Ze mogen nóóit leven maken: dat •:ou
De moede menschen bindren ...
'k Geloof niet dat ik ze hooren zou:
Maar er zijn ook zieke kindren.
'k Zou heel graag eens naar boven gaan,
Als 'k wist, hoe daar te komen ...
Vogels hebben vleugels aan,
Die vliegen boven de hoornen.

:·:

:~:

:~:

VAN MARIE BODDAERT.

Bouwen ze boven ook hun nest?
Of zou hun dat niet bevallen? ...
En loopen je altijd alleen ? - je zoudt best
Uit je open huis kunnen vallen!
Hebben je boven ook een tuin,
En bloemen ... en kerken ... en bijen,
- Die brommen zoo ! - en een hooge duin,
Waar je op en af kunt rijen?
En je moeders handen, zijn ze ook zoo zacht,
Als ze je 's morgens komt wasschen,
En de zeep zoo schuimt en een watervracht
Over je rug komt plassen?
In m ij n bosch woont een nachtegaal.
Hebben je kleine muschjes,
Die je voeren kunt? - zijn je allemaal
Broertjes ... Broertjes en zusjes?
Ik krijg er haast ook een, 't bedje staat klaar.
Hebben jullie allemaal bedjes?
Maar, waar staan ze dan, ik zie er geen ...
'k Hou 't mijne nu altijd netjes. [Waar?
Twee, tien, twintig ... altijd meer
Komen je aangeleopen ...
In mijn oogen strooien je prikkeltjes neer ..•
Ik hou ze niet meer open I
Tien, zes, honderd ... ik ben te moe
Om je allemaal te tellen ...
Als ik wakker word, is de hemel toe .. .
En 'k wou nog zóó veel vertellen .. .
Moederlijke kindertaal.
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In het nu volgende domineert de stemming der moeder over het kinderlijke.
AVOND AAN 'T STRAND .~. :~: :~: :~: :~: VAN MARIE BODDAERT.
Nu is 't of alles rusten wil,
de hemel wijd en de duinen stil,
en 't dorpje in 't duin gezeten,
wat nestjes bruin, 't kerkje in hun schoot,
en wat venstertjes blozend nog van rood,
door zonne in 't West vergeten.

Door het domm'len en draomen gaat
een even herleven; kindergepraat,
hoog~ en dan weg: een geklater
van rijke blijheid, die nog eens laat
klinken goudklankjes door 't avondlaat ...
Als een lach door de schemering gaat er.

En naast de duinen de groote zee,
zoo droomrig loom of zij zachtjes mee
wil slapen en niet meer zingen;
haar scheepjes gevlijd op hun schaduw, dicht
aan 'tstrand, veel bruine rankheid in 'tlicht,
dat laatst uit de kim komt dringen.

Stil en stiller, loomer, loom ...
Duinen vaag in het dauwgedoom,
dorpje met lichtjes bloede,
kloppende klompjes dof in straat ...
...- Over heel het natuurgelaat
rust: dag is gevloden.

Deze taal van het huisgezin hangt echter ten nauwste met de taal der overige
familie samen. Immers Papa en Mama hebben elk in het ouderlijke huis dezelfde
taal geleerd als de tantes en ooms hunner kinderen. Blijft nu zulk een familie
patriarchaal bij elkander wonen, gelijk vroeger zeker in 't Oosten van ons land
de gewoonte was; of wonen allen in een betrekkelijk klein dorp, dat zij met
hun invloed bijna geheel beheerschen, gelijk in Brabant nog wel voorkomt;
dan kunnen de kinderscheppingen van één huishouden gemakkelijk overgaan
in de taal der geheele nederzetting, en vandaar dan weer in een heel dialect.
Maar ook in de allerongunstigste omstandigheden straalt toch vaak de familie~
taal nog duidelijk in de litteraire werken der familieleden door. Nemen wij b.v.
de Alberdingk Thijms. Ho.e verschillend is hun litteraire productie. Wat een
verschil van genre reeds tusschen grootvader Jan Frans Alberdingk, den
redacteur van .. De Arke Noachs" en de beide zonen Paul. den Leuvensehen
professor, en onzen grooten Jozef Alberdingk Thijm! Maar vooral welk een
verscheidenheid van levensopvatting en milieu bij de drie kinderen van den
laatste: Jan, den Pater Jezuïet, Catharina, de romanschrijfster, en Karel, meer
bekend als Loclewijk van Deyssel! En toch, wat een overeenkomst van inner~
lijken taalvorm. De Alberdings, pas sinds 1773 Alberdingk geschreven, waren
Westfalen uit den omtrek van Paderborn. Welnu, in de heele familieliteratuur
schuilt zoo parfum~bekoorlijk het Saksisch~dieprijke, zelfbedwongen statig,
ietwat patriarchale zieleleven. Ja, óók in Ladewijk van Deyssel! Zelfs in de
aberraties zijner scheldperiode wat een fijn zelfbedwang, vergeleken b.v. bij
anderen! Wij komen daar later op terug en zullen het met citaten en excerpten
bewijzen. Verder, wat een zorg voor den vorm bij allen! Zeker, Catharina
en Paul halen hier niet bij Jan Frans enJozef, Jan en Karel; maar de distinctie,
de gratie toont zich ook hier van denzelfden stam, al zijn de loten niet even
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breed en weidsch ontwikkeld. Dat toont zich ook in de keuze van spelling en
typisch-ouderwetsche woorden, waaraan ze hechten als aan familiestukken.
Ik proef familiearoom in dit zinnetje uit Frank Rozelaar: .. Als men eens denkt
om het verschil in den volzin, dat het gebruik van het woord .. neêrgeleid" in
plaats van .. neergelegd" te weeg brengt, en dat toch de schoonheid van Taal
en Literatuur door zulke kleinigheden wordt gemaakt,- hoe bezwaarlijk moet
dan de doorvoelde waardeering van vreemde, maar vooral van zeer oude
Literatuur zijn." Ook de woordspelingen, vooral de decompositie van samenstellingen en staande uitdrukkingen, en zelfs de etymologische analyse der
woordbeteekenissen zijn bij allen een min of meer vaste denk- en schrijfgewoonte. De voorbijgaande buien van komisch- of hekeltalent vinden niet bij
allen evenveel plaats onder hetgeen ze lieten drukken, maar men besluite er
niet uit, dat de anderen deze bevliegingen niet kenden in hun spreektaal! Maar
om dit voldingend te bewijzen, zou een boekdeel noodig zijn, en ik hoop dat
dit inderdaad ooit geschreven worde, liefst door een persoonlijken vriend van
de familie zelve, die óók aller spreektaal heeft geproefd. Hetzelfde zouden we
voor het Geslacht der van Lenneps wenschen, en hiervoor is in de bestaande
biographieën reeds veel materiaal voorhanden. Misschien krijgen we van
Hugo V erriest nog zoo' n studie over de taal van den Gezelle-s tam. Maar
ook van een minder begaafde familie zou zoo eens de taal uitvoerig moeten
onderzocht en beschreven worden over minstens drie geslachten, en ik geloof,
dat de resultaten allerfrappantst zouden zijn. Wie toch heeft het nooit beleefd,
als hij voor het eerst kennis maakte met een broer of zuster van een zijner
boezemvrienden, dat dan plotseling zooveel wat we zijn allerpersoonlijkst
eigendom dachten, die onbekende broer of zus juist eender zegt, en dat nog
wel met juist denzelfden oogopslag, hetzelfde lichte handgebaar. dezelfde
muzicale intonatie, dezelfde gesmijdigbeid van vocaalnuances? En dan kan
soms die onbekende ons ineens zoo zielsdierbaar worden. Zie, dat zijn allemaal feiten en krachten, waar de taalgeschiedenis totnutoe onnadenkend,
minachtend misschien, is voorbijgegaan, en die toch het heele taalbeweeg
doorparelen, ómdàt ze het leven doorparelen en onze ziel! De familiedialecten
zijn de kleinste van alle, maar misschien de allergewichtigste.
Van den anderen kant echter is er geen beter middel om de algemeene beschaafden taal te verbreiden, dan de huwelijken tusschen paren van verschillende dialecten. Gewoonlijk bedienen zich in dit geval beide ouders natuurlijk
in den huisdijken omgang reeds van het Algemeen-beschaafd; maar in elk
geval leeren het de kinderen. Want het is merkwaardig om te zien, hoe zulk
een vader en moeder er altijd een eer in stellen hun kinderen algemeen Nederlandsch te leeren, en hoe zij zich schamen, als hun kleuters een dialectwoord
nazeggen, dat hun in een zenuwachtig of aandoenlijk oogenblik is ontvallen.
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er wij nu verder gaan, moeten wij de kinderpsyche wat nader he~
schouwen. In het algemeen heeft het gevoelsleven in de kinderen
een veel voornamer plaats dan bij de meeste volwassenen; 't zijn
natuurlijk tamelijk primitieve gevoelens, maar de kleinste aanleiding is
genoeg, om ze in volle heftigheid te doen opleven. Het intellectueele heeft
nog bijna geen invloed op woorden en daden. Perseveratie van gevoelens en
voorstellingen is bij het kind ver te zoeken, het springt met z'n aandacht van
den hak op den tak: een woeste huilpartij klaart plotseling op in blijden zonne~
lach. Maar met een moeielijke pas~aangeleerde beweging blijft het dikwijls
uren lang bezig. Het kind vergeeft omdat het zoo gemakkelijk vergeet.Verder
zijn kinderen zeer passief, d.w.z. van nature geneigd om zich te laten gewor~
den, ze zijn zeer suggestibel, nemen alles aan, gelooven alles, en hebben om
de daarmee gepaard gaande drukke bewegelijkheid een uitermate krachtige
tendenz tot navolging, nabootsing en naäping in alle denkbare wijzen. Hun
bewustzijn is dan ook zeer eng, er is nog geen plaats voor veel te gelijk. Wat
ze dus opnemen, dat regeert en bezielt hen voor het oogenblik geheel en al, öf
als ze eens wat meer moeten plaats geven, dan is alles vaag,' t hangt niet samen.
Hier komt bij, dat in het kind de meeste associaties absoluut genomen, nog niet
half zoo sterk zijn als bij volwassenen, maar toch op heel zijn zieleleven een
relatief veel krachtiger invloed uitoefenen. Want zelfbeheer en doelbewust~
heid of synthese, zijn bij het kind natuurlijk nog slechts in de eerste kiemen, maar
de verbeelding heeft al een kruin als een boom. Om samen te vatten: het heele
natuurlijke kinderleven is nog een spel, een ongedwongen inoefening van heel
het menschenleven, met al z'n lief en leed, in het kleine gedoe van den dage~
lijkschen jonkheidsdag. De kindertaal is eigenlijk een veel te algemeen woord.
Practisch echter bedoelt men er gewoonlijk mee: de taal van normale kinde~
ren die nog geen vier jaren oud zijn. Die alleen studeert men in den laatsten
tijd, en van de verdere ontwikkeling trekt men zich niets aan. Zoo gaat het
met alle nieuwe wetenschappen: men valt eerst op het meest afwijkende, om~
dat aanvankelijk de afwijking het interessantste is. Alsof niet de groei belang~
rijker ware! Daarom dan ook onderscheid ik de taal der dreumesen ónder de
zes jaar, van die der kinderen van zes tot twaalf. Op zesjarigen leeftijd wordt
een kind langzamerhand redelijk, en aansprakelijk voor z'n daden. Op zes~
jarigen leeftijd begint ook gewoonlijk het schoolleven, en daarom is deze
scheiding zoowel psychologisch als sociologisch gemotiveerd. Wij begin~
nen dus met de dreumestaaL Reeds deze heeft in alle kinderen veel gemeen.
En daarom vormt ze een groeptaal, alhoewel er hier van onderling verkeer
(behalve in 't zelfde huishouden), betrekkelijk weinig komt. De gelijkheid
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berust vooral op den gelijken aard der psyche en in één taalgebied op de ongeveer gelijke reacties, die het: aanleeren dézer taal in de gelijke kinderzielen
verwekt. De groep is dus allesbehalve vast, maar desniettemin- omdat ieder
spreker hiermede zijn taalleven begint -psychologisch toch zeer krachtig en
van diepgaanden invloed op alle bovengemelde en nog volgende taalgroepen.
Voor de taal der dreumesen van één tot vijf jaar, kan ik beschikken over een
reeks zorgvuldige waarnemingen van den Heer H.A. M. Douwes, onderwijzer
te Amsterdam, aan zijn eigen kinderen, die gelijk men zien zal, voor dit doel
voorbeeldig zijn opgevoed. Bijna alles wat over deze baasjes hier volgt, is
woordelijk aan zijn verslag ontleend. - De kinderen, waarvan hier sprake is,
zijn drie jongens van vijf, vier., twee, en een meisje van één jaar. De oudste
twee bezoeken sinds een half ·jaar een Fröbelschool, en hebben veel van de
natuurlijkheid van hun spreken' verloren. Wat hieronder van hun gesprekken
zal worden weergegeven, is echter van dien invloed vrij.- Nog moge opgemerkt, dat wij (vader en moeder) van het eerste oogenblik af de kinderen nooit
"krom" voorspreken; wat ze in eerste en tweede jaar er zelf van willen (beter:
kunnen) maken, moeten ze zelf weten en ... weten ze ook zelf! Zóó goed, dat
de nu 5-jarige zich tusschen zijn eerste en tweede jaar geregeld zelf corrigeerde
met de woorden: "Nee, dat zeut ik niet goed." of: "Zegt u dat nog 's Papa!"
"Papa, dat kan ik niet zeggen." "Papa, hoe is dat?" "Papa, hoe zegt u dat?"
Mochten ze al eens een enkele maal een moeilijk woord verminken, wij vonden
dat aardig - zooals ieder - maar wachtten ons wel, om zelf tegenover hen die
fout te herhalen. Ope, opoe, botam, mek, apel (aardappel) gosteen (schoorsteen) en honderd dergelijke meer, hebben dan ook voor hen slechts 'n oogenblik bestaan. - En 't resultaat : op tweejarigen leeftijd spraken ze allen zuiver
en duidelijk, en er was geen klank noch klankverbinding (die ze noodig hadden)
of ze konden die vormen. - Of 't misschien eigenwijs klonk?! "Hoor ... ! dat 's
eenvoudig muziek,'' zei 'n ontwikkeld en kunstlievend man die ze hoorde. "Wat spreken die kinderen zuiver en lief," meende een ander.- En eindelijk
moge nog opgemerkt, dat No. 2 en 3 veel spoediger de moeilijkheden te boven
kwamen dan No. 1, wijl deze leerde van Vader en Moeder en de jongeren
daarentegen van den oudere! In den letterlijken zin: Kinderen verstaan elkander
het beste. Goed en kwaad tevens! - Opmerkelijk is, hoe vooral bij kinderen
van dezen leeftijd heel hun karakter spreekt uit hun opmerkingen en de wijze
waarop ze zich uiten. Daarom mogen, tot recht begrip van hun ziels-naarbuiten-leving, eenige bijzonderheden omtrent hun karakter hier plaats vinden.
De oudste-Henri-de vijfjarige, is een diplomaat, 'n denker, ernstig, stil!
Te stil en ernstig voor zijn leeftijd zegt "men"; maar dat komt, omdat hij zich
meer reserveert, in het bijzijn van "men" dan "onder-ons". Wat ie zegt, daar
heeft ie over nagedacht en geeft z'n bedoeling meestal zuiver weer. Nu is het
Methode van kindertaal-onderzoek.
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wel waar, dat bij kinderen bijna altijd het gesprokene het gedachte voor hèn
zuiver weergeeft, zoo zelfs, dat ze het niet beter zouden kunnen of willen doen;
doch gewoonlijk geven ze zich daarvan geen rekenschap en ... hun bedoeling
is niet altijd voor anderen duidelijk. Deze twee laatste zaken vallen in den regel
bij den oudste wel te constateeren. Bovendien zal men niet zoo licht van hem
kunnen zeggen. dat hem iets "ontvalt". Ook is ie een "zwartkijker". Nog in
de wieg liggend, had ie voor niemand een lachje over, bij uitzondering voor
Moeder; kwam z'n vader echter nabij, dan veranderde z'n heele uiterlijk en
nooit begroette hij hem, dan met zijn vriendelijksten glimlach. "Och, kijk! hoe
aardig!'' was dan de meening van iemand die het zag. Dat is zoo gebleven;
hij zelf verklaart: .. Ik ben Papa's jongen" en voegt er bijwijlen aan toe: "niet
van Mama". Dat lijkt hem echter zelf te sterk, en gewoonlijk corrigeert hij dat
laatste met .. wel een klein beetje van Mama"; want de natuur laat zich niet
dwingen en ... Mama beschikt over de provisiekast. Overigens heeft ie er iets
op gevonden, om Moeder volkomen schadeloos te stellen: Zijn broer Jozef
(de ±vierjarige) "is van Mama, niet van Papa". Toen presenteerde zich echter
een geval, dat ie niet voorzien had: de geboorte van den jongsten broer (de nu
tweejarige Joan). Welnu: "Joannie is van mij" en daarmee had hij de moeilijkheid opgelost. Toen werd echter "zus" geboren, de nu éénjarige Greta; de
zaak was nu gemakkelijk: ze werd toegewezen aan Jozef: "zus is van jou".
Jozef aanvaardde "mijn zusje" en de zaak was tot ieders tevredenheid geschikt.
Is er bezoek, of zijn ouderen aan het woord, dan zal hij zich in 't gesprek niet
mengen, doch zit schijnbaar gedachteloos voor zich uit te staren. Na afloop
weet hij echter zeer juist mee te deelen waar het over ging en geeft, meestal
ironisch getint, z'n opmerkingen ten beste. Want, al mag ie soms "zwart"
kijken, 'n druiloor is ie niet. - Eens was ie ondeugend geweest en toen we
samen, z'n Moeder en ik, 't geval bespraken zei ik, om het hem te laten
hooren: .. En 't was vroeger zoo'n aardig ventje." Hij ... hoorde niets en zei
niets. Een paar dagen later was Jozef stout en kreeg een berisping. Daar stond
Henri op, kwam naar me toe, en zei met een heel bijzonderen glimlach: "en 't
was vroeger zoo'n aardige Jozef, hè Papa?"-We kregen nog al veel bezoek
van muggen, en vingen die, door een met petroleum bevochtigd drinkglas over
ze heen te stolpen. Op 'n keer had onze oudste, sua sponte, die taak overgenomen en hij deed dit op de volgende vermakelijke wijze. - Het loont de
moeite dit stukje ironie van den kleinen grappenmaker in noten weer te geven:

Komt u bin-nen, meneer Mug! gaat u zit-ten! Neemt u een slok-je pe- tro -Ie- urn!
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Nog eenige aardige staaltjes, die hem typeeren, zijn de volgende: Hij was
nog geen twee jaar oud en kon eens op 'n avond den slaap niet vatten, lag dus
te rollen in z'n mandje. Moeder naar hem toe, legde hem neer en ging bij 'm
zitten. 't Hielp niet veeL Ik dus naar de slaapkamer: 'k zou mijn vaderlijk gezag
laten gelden, maar hij voorkwam me zeggend: "Gaat u maar naar binnen Papa,
lezen, boeken!" Niet lang geleden had ik hem bestraft - 't ergste, wat hem
ter wereld overkomen kan- en zat hij te pruilen in een hoekje. Jozef komt bij
hem en troost hem met de woorden: "Papa is stout hé?" - "Neen," stuift
Henri op "Papa is niet stout." - 'n Andermaal had ik hem geholpen bij de
behandeling van een of ander stuk speelgoed; hij had 't begrepen: "Papa,
gaat u nu maar weg, want ik moet aan 't werk!"- Kleurverwantschap ziet ie
ook en gaf dit laatst, nadat ie eenige oogenblikken twee gekleurde stokjes had
staan te bezien, door de volgende vraag te kennen: "Papa, is geel groen?"
Nummer twee, de vierjarigeJozef- al zal die hoop ik z'n carrière misloopenis in de wieg gelegd voor clown of karakterkomiek! Levendig, bewegelijk,
vatbaar voor den minsten indruk, gevoelig, met 'n scherp gehoor, een juiste
opmerkingsgave en een levendige fantasie imiteert ie alles en een ieder! Hij
duikelt kopje, beproeft op z'n handen te staan, wil bokspringen, hinkelen, blaft
als een hond, miauwt als een kat en piept als een muis. Nog geen twee jaar
oud, snerpte hij een heel schel fluitje na, met oorverscheurende juistheid. Op
dienzelfden leeftijd leverde hij een buitengewoon sterk staaltje van imitatie~
kunst: Hij deed of ie 'n zakmes uit z'n broekzak haalde - de broekzak was
louter fictief - 't zat diep en eenige malen moest ie er - arm tot den elleboog
in z'n broekspijp- naar tasten voor ie 't had. Toen moest 'topen! Deed, of
ie wat in z'n vingers had, en met de nagels naar 't lemmet plukte; 'n paar keer!
toen ging 't open ... half!. .. en sprong terug! "au" z'n vinger in den mond,
alsof ie die leelijk bezeerd had. 't Ging zoo niet! Nu 't (onzichtbare) mes tus~
schen de tanden! 'n knauwgezicht gezet! nog 'ns gebeten! "Au!" nu had ie
z'n tanden bezeerd! wierp 't denkbeeldige mes weg en ... de voorstelling was
afgeloopen! - 'n Andermaal staat ie met 'n onzichtbaar touw te hijschen, (en
dan is de last dikwijls zwaar! dan weer strijkt ie 'n fictieven lucifer aan, om
een verbeeldingssigaar op te steken, enz. enz. - Even veranderlijk als de
barometer van z'n humeur is het onderwerp van zijn gesprekken. Mag ie al
veel van Henri overnemen, z'n groote bewegelijkheid laat hem geen tijd, z'n
zinnen af te ronden, zooals de oudste doet, of zelfs aan ieder woord het ver~
schuldigde aantal klanken toe te meten. Vooral de h, r, 1en g komen dan in
het gedrang: "verleden" wordt "v'lede"; "Mama, mag ik" wordt "j.\..fä, mä' 'k";
" M ama heef t " wordt "mam , ,eef t " ; "za1'k" wordt "za , 'k" ; "mag 1'k" wordt
"ma , 'k" ; "a11emaa1" wordt "a ,maa1" ; "voorkamer " wordt "vookamer " ; " ha lf"
wordt "ha'f'' enz. Het opkomeneener klankverandering hangt hier dus met
Kinderlijke nabootsing.
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het karakter samen. Zijn gesprekken, beter z'n losse opmerkingen, zijn als
papiersnippers bij winderig weer: vóór~je ze kunt grijpen zijn ze weg. Hem
daarbij te hoorenen te zien is echter pbonograaf en schilder waard. Dan schit~
teren z'noogenen kleuren z'n koonen, dan leeft iedere spier, niet alleen van
z'n guitig gezicht, maar van heel zijn lichaam; hoofdknikken, handbeweging,
klanknabootsing en mimiek, alles staat hem ten dienste om, wat onweerstaan~
baar in hem opwelt, met teugellooze vrijheid naar buiten te laten! En dan z'n
stembuiging! Zoo jong als ie is, de fijnste nuances van z'n gevoel weet ie te
leggen in z'n stem. - Heeft bij den oudste de omgang met anderen weinig
invloed op z'n uitspraak, enz., bij den tweede is dit heel anders. Zegt nummer
één bijv. "ik stoot me mij", nummer twee verraste ons op een mooien dag met
demeedeeling: "'kstautm' eige". 'n Presentjevanschool of straat meegebracht.
Van dezelfde herkomst is de verdubbeling van eenige monosyllaba: "ikke",
"watte'', "datte'', "ditte'' enz. Zoo werkt dus óók het karakter bij deverbrei~
ding van klankveranderingen mee. Zijn jongste broer heet Joan, in den Voca~
tivus Baasje! Is Jozef op hem vertoornd, dan scheldt ie 'm: "basie" !! -Eigen~
aardig is de wijze, waarop hij ergens in' t bijzonder de aandacht op wil vestigen:
Hij zag voor 't eerst 'n dame, die een parasol droeg en riep buitengewoon
levendig: "Ma' kij' 's: 't regent nooit es en töch heeft die dame 'n paraplu!"
't Woordje niet of niet eens was hem hier niet sterk genoeg! - Eindelijk nog
'n staaltje van Jozef~op~'n~top: Ze moesten samen bidden, hardop! Jozef he~
gon echter 't eerst, en had al 'n kruis gemaakt vóór Henri zich tot bidden
zette. Deze protesteerde: ze moesten gelijk beginnen! "Da' maa 'k 't kruis
weer terug!" zei Jozef, en met 'n guitig gezicht ging z'n hand: rechts-linksop de borst- naar z'n voorhoofd!- Een van z'n broers geeft hem een bij~
naam, die 'm niet aanstaat. Onmiddellijk ontsteekt ie in toorn en roept uit:
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Eens is er een heer op bezoek, dien we Van Maanen zullen noemen. Jozef toen nog geen twee jaar oud - komt op hem toegestapt, blijft vlak voor hem
staan, handen op den rug; dan schittert iets guitigs in zijn oog en en tot mijn
ontzetting maar tot onbedaarlijke vroolijkheid van den ander houdt het enfant
terrible de volgende kernachtige verwelkomings~toespraak:
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Nummer drie is de tweejarige Joan. We noemen hem "Baasje". Dat hebben we
niet afgesproken, maar mijn vrouw en ik, we konden niet anders, ieder voor
zich, dien kleinen molligen kerel, met z'n rooie wangen en blonde krullende
haren, met z'n handen op z'n rug en z'n bruusk en toch ook weer vriendelijk
optreden, dien moesten we wel "Baasje" noemen. - Hij is een gentleman in
den dop, opmerkelijk voorkomend en beleefd; aan Mama brengt ie 'n voetenbankje, aan Papa, als die uitgaat, z'n wandelstok; ongevraagd bewijst ie allerlei
kleine diensten en voor z'n kleine zus is ie ·n joviaal vadertje. Hij spreekt altijd
"met twee woorden" en heeft zoo van die kleine klankjuweeltjes tot z'n beschikking, die aan z'n spreken een buitengemeen vriendelijke kleur geven: "Ik
mag óók op 'n stoel hè Papa? Ja?"- 't Is niet het minst die buiging in dat
ja, dat het zoo lief maakt.
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Aardig is ook: "' n Lekker zonnetje, hè Papa, ·n lekker zonnetje hier!" - Hij
vereenigt in zich het kalme overleg van den oudste met de vatbaarheid en de
gevoeligheid van Jozef; evenals de eerste,· vertoont ie 'n neiging tot gemoedelijken humor, en in scherpte van opmerkingsgave doet ie voor geen van beiden
onder. Verder kenmerkt hem een opvallende goedhartigheid, die hem meermalen de reeds opgeheven vuist doet terugtrekken, wanneer ie gereedstaat
een aangedane beleediging te wreken, of die hem een in-twist-gewonnen stuk
speelgoed onmiddellijk doet afstaan op het zien van de tranen van den teleurgestelde.- Z'n stopwoordje is "o!", tamelijk diep in de keel en met eenige
kleine, zeer korte halve toontjes omlaag gaande. - "Joannie, niet op die tafel!'·
. h'Ier 1s
. een boterham.I" " Ql"
. met
. doen, Joan.I"
" O I"
. " BaasJe
. " D at mag Je
"Nee? 0!" 'n Jaar geleden bij alles, wat er viel "o, bonk!" Ook dan, wanneer
hem een kruimel van een koekje uit de vingers glipte! - Een pronominaal
adverbium scheidt hij niet, dus: "Ik kan niet er op" voor "Ik kan er niet op."
Voor "daarop" gebruikt hij .. op daar".
Nummer vier de jongste, is een meisje, één jaar oud, Margaretha gedoopt, doch
in de wandeling "zus" genaamd. Vergeleken met de anderen is ze achterlijk
in 't spreken. M'n vrouw verzekert echter, dat zus later haar schade wel in
zal halen. En ik heb allen grond, om daar geen oogenblik aan te twijfelen! Haar woordenschat bestaat hoofdzakelijk uit tusschenwerpsels, de substantiva
.. Papa" en "Mama", het adjectief .. s-s-s" =mooi en het ontkennend adverbium nee of "nè-nè" (omdat ze een meisje is!). -Wat hun gesprekken aan·.gaat, het volgende: Gewoonlijk vormen zich de volgende paren: Henri-Jozef,
Het lieve kind.
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Jozef~Johan en Joan~Greta. -Hoe hoffelijk ons "Baasje" ook is, hij bedankt

er voor, door de opmerkingen van zijn oudsten broer op z'n nummer te worden
gezet, daarom vooral houdt hij zich meer met Jozef op. Wat Jozef betreft, die
blijft daar vrij ongevoelig voor öf ... verdedigt zich verwoed. In twee van de
drie gevallen is dus Jozef van de partij en deze z'n bewegelijkbeid-die hem
twee verschillende zaken in één adem doet vertellen - maakt het voeren van
'n eenigszins geregeld gesprek zoo goed als onmogelijk. 't Kost dan ook soms
zeer veel tijd en moeite hier en daar iets samenhangends uit op te pikken. We hadden eens pruimen gegeten en Henri hield zich onledig met het kraken
van de hem toekomende pitten. Jozef volgdez'n voorbeeld, tenminste trachtte
dit te doen, doch de kracht van z'n gebit schoot te kort. Nu tot mij: "Hoort
u es, Henri die knauwt een grootepiten haalt uit alles pitjes uit.''- Dan Henri:
"Jij jokt, d'r zit er maar één in!" Dat meervoud "pitjes" leek 'm niet! De neutra
kennen ze nog niet zoo precies en spreken dus bij voorkeur van "de paard",
"op de dak", enz. Wat voorbij is, heet: "verleden week", 'tdoet er niettoe of
het van gisteren was of van twee jaar terug! Wat nog komen moet, heet:
"andere week". Meermalen vraagt Henri: "Papa, wat is 't vandaag?" Hij
bedoelt: welke dag? om zoo het meer~of~minder~verwijderd~zijn van den Zon~
dag vast te stellen. Den klemtoon in afgeleide en samengestelde woorden he~
houden ze, zooals die in het grondwoord was, dus: "muzikanten". Wat ze
zelf graag hebben, veronderstellen ze ook, in kinderlijke invoeling, als het
passendste geschenk van hunnentwege. Henri: "Als ik lang (groot) ben en u
bent jarig, dan krijgt u van mij een paardenleidsel Mama!" Op 'n avond had
Joan het Antoniusbeeldje mee naar bed weten te sluiken! 't Bleek uit de vol~
gende toespraak half onder de dekens: "Nou Tonius, wees maar zoet, zal'k je
dan toedekke? Ga je dan zoet slape ?" - Met zus voert de kleine Baas heele
gesprekken, en met haar op 't balkon gezeten, licht ie haar in over 't weer
en allerlei wetenswaardigheden, omtrent hondjes, kindjes, paardjes, enz. En
zus repliceert onveranderlijk: "ah, eh, o, nè, ne~ne!"- 'n Gesprek tusschen
Henri en Zus: vroege morgen; Henri zit overeind in z'n bed, kin op z'n hand;
zwijgend bestudeert hij de bewegingen van zus, die 'r dekens verscharrelt.
Dan informeert ie: "Ben je al wakker, zus?"- En Zus: "Nee."
Duidelijk spreekt de verwantschap tusschen p, b en w, wanneer in het eerste
en tweede levensjaar, de kleinen het onderscheid nog niet kunnen doen hooren;
ook de grooteren, wanneer ze wat vlug of slordig of bijv. lachend spreken
laten wel een w hooren in plaats van een p. Zoo wordt papa: wawa, enz.
Zou misschien het ontbreken derpin vele talen met het frequente lachen of'
de zorgelooze slordigheid dier volken samenhangen, of met beide tegelijk?
Een veelvuldig voorkomend verschijnsel, vooral bij vlug spreken, is het uitstoaten van de laatste lettergreep van een woord, welke met denzelfden, of
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een verwanten medeklinker begint als het onmiddellijk volgende woord. Zoo
wordt "'k Heb 't van morgen gezien'': "'kHeb 'tvanmor' gezien'' enz. Gelijk
wij later nog zullen opmerken, komt dit ook bij volwassenen voor. Het lidwoord
is nog vaak afwezig: Johan: "0' grond", voor" Op de grond". Groote woorden
worden verkort. Henri: "Jij krij gee monade", voor "Jij krijgt geen limonade".
't Onderwerp zetten ze graag voorop; dat, waarop ze nadruk willen leggen,
plaatsen ze bij voorkeur achteraan; klemtoon en stemverheffing bijgevolg bijna
altijd aan 't einde! -Interessant zijn de woorden met omgekeerde beteekenis.
Twee jaar geleden zeide Henri tot Jozef, die op het punt was 'n knoopje in te
slikken: "Slik 's uit!" Spuw uit, meende ie.- Jozef spreekt van een boterham
met zonder suiker, dien hij niet blieft, en wanneer ie vecht om stok of touw,
dat 'n ander hem betwist: "Hou los!" - De ontkenning staat bij voorkeur
niet bij het gezegde, maar bij een substantief. Bijv.: Iemand zegt tegen Johan:
"Ik gooi je met een bal"; antwoord: "Ik gooi je met niet een bal." - Mama
vraagt aan Henri: "Waar is Jozef?" antwoord: "Jozef, die slaapt." Jozef zelf
zou in dit geval kortweg hebben gezegd: "Deze slaapt."- Dit pronomen
demonstr. bezigt hij bij voorkeur in plaats van het persoonlijk voornaamw. Den
werkwoordsvorm van den 2en en 3en persoon bezigen ze dikwijls voor dien
van den eersten: Ik gaat, ik ziet, ik heeft, ik is, enz. -Verkleinwoorden gebruiken ze gaarne. Gemakkelijk te begrijpen, waar men tot kinderen spreekt van
hun handjes, voetjes, hoofdje, enz. Zelf hebben ze' t dus over: 'n paardje, al is' t
een reus in z'n soort, 'n hondje, enz.- Eigenaardig is ook de wijze, waarop
· ze begrippen onder woorden brengen: "Als ik groot ben", wordt sinds een
jaar geleden door den oudste weergegeven door: "Als ik lang ben". Grootvader van Vaderszij wordt door No. 2 aangeduid als: "Grootpa suiker",
Grootvader van Moederskant als: "Grootpa Flik", overeenkomstig de versnaperingen, welke de resp. Grootvaders voor hun nakroost plegen mee te
brengen! - Henri noemde het kleine (vierkante of ronde) venstertje in den
achterwand van 'n rijtuig: "' n gaatje met 'n gordijn er in". De vigilante heet
zelf, ter onderscheiding van andere voertuigen: "zoo' n rijtuig met 'n doos er
op". - Opmerking verdient nog de wijze waarop ze een of andere uitdrukking, uit z'n gewone verband gelicht, in een ander verband gebruiken. Men
zegt: allebei de paarden, allebei de kinderen, enz. De tweede heeft hierin
aanleiding gevonden het woordje allebei voor alle gevallen te verlengen met
de. Bijv.: "de jongens allebei-de". Men zegt wel: "Ik heb zoo' n dorst", dienovereenkomstig zegt de oudste: "'k Heb 'n dorst, 'n honger, 'n slaap," enz.
·"'kWeet 't niet" gaf den oudste aanleiding tot: "Papa, hij kweet 't niet."Jozef bedient zich altijd van dan in plaats van toen. Men zegt wel: Jozef z'n
hoed, in plaats van Jozef's hoed. De oudste maakt dit z'n zelfstandig en zegt,
wanneer iets niet aan hem, maar aanz'n broeder toebehoort: "dat is Jozef z'n''.
Klank- en beteekenisontwikkeling.
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Jozef: "Op u z'n boterham." "Tante gaat niet weg; deze blijft hier eten."Joan : "Papa, kijk op daar is." - Henri : "Mama, die is er niet." - Jozef:
" .. .'n jongen van u z'n school." ,,'t Had ongeweerd!" "Toen u de borden
hebt gewascht." - Henri: "Hij heeft gelacht." In 't algemeen gebruiken de
meeste kinderen bij voorkeur de zwakke werkwoordsvormen. Henri gebruikt
altijd dan voor doordat en omdat! " ... dit komt, dan jij de nieuwe heb gehad.'' " ... jij eet niet, dan je barret weg is !'' - Jozef: "Joan krijgt 'n beetje en
ik veelder." - Joan: hij zit heel zoet in 'n hoekje met 'n kistje sigaren, dat ie
in een onbewaakt oogenblik, van Papa's tafel heeft weg gesloken. De heele
voorraad ligt om 'm heen en nu is ie aan 't rangschikken op 'n rijtje: .. weer
'n sigaar, en weer 'n sigaar, en weer 'n sigaar ... " - Henri (na vergeefsche
pogingen om iets af te knippen) : "Ik heb 't met de schaar heellang gedaan;
hij wou niet, dan nèg niet, dan nèg niet!" Z.i. had ie nu voldoende gedemonstreerd, dat ie z'n uiterste best had gedaan! - Merkwaardig is het gebruik
der volgende vergelijking, waarbij de kleine opmerker ongevraagd bewijst
dat ie den grond der vergelijking snapt. Henri, sprekende over een schoen:
"Die glimt als 'n spiegel, hè Papa; 'n spiegel is glad; de knoppen van de klok
ook!" N.B. Die zijn van gepolijst koper!- Gesprek tusschen Papa en Jozef:
Jozef: ,,'t Is malligheid Papa." Papa: "Wat is malligheid Jozef?" Jozef: "Ikke
lacht daarom." Hij heeft dus de definitie: Malligheid is iets waarom men lacht,
reeds goed te pakken.- Gesprek tusschen Mama en Joan: Joan: "Ik wou dat
opdrinken, Mama!" Mama (verbeterend): "Zeg dan, mag ik 't opdrinken,
Mama?" Joan (knikt van harte toestemmend): "Ja, Mama!"- Eigenaardig is
het gebruik van een enkelvoudig gezegde bij 'n meervoudig onderwerp! De
drie heeren maken zich hieraan dikwijls schuldig! Jozef: "De jongens was maar
nooit es naar de kerk geweest!" in plaats van "waren nog nooit." "de gasmannen was voor". Handgebaar en stembuiging illustreeren hier rijkelijk!
Jozef: "Moet we hebbe" voor "moeten we hebben". Henri, wanneer iets
overloopt, bij 't inschenken of onder de waterkraan, of wanneer zand of kiezel
vallen van een overvollen kruiwagen: "' t Kookt er over heen!'' Joan, wanneer
hij een of ander niet of niet meer blieft, schuift z'n bord terug en dan onveranderlijk: "Da' blieft de kat!" Uitdrukking, waarmee hij in één slag 't hart
heeft gewonnen van al z'n vrouwelijke kennissen, de belanghebbende incluis!
Joan, wanneer men hem iets wil afnemen: "Nee, laat ik dat hebbe !" Joan, de
verklaring afleggend, dat hij niet aan de bloemen zal ruiken: "Nee, ik ruik daar
niet naar!" Joan, als hij 'n stuk van 'n draad heeft afgebroken: ,,'k Heb daar
een stuk afgescheurd.'' Joan, als ie aan een draad garen trekt, die op een klos
gewonden is en zich nu al kringelend afwindt: ,,' t Spuit er uit!" Merkwaardig
om de visie! Joan, wanneer hij vergeefsche pogingen aanwendt, om een touwtje
van den hals van een kegel af te trekken: "Papa, de kegel, d'r af moet 't."
346

Analogie.

Constructiel Joan, over een vlieg gesproken: "Hij ligt op de deur!" Visie!
Joan, wanneer een stukje van een touw afbreekt: "Dat is van het touw stuk"
in plaats van "dat is van 't touw af." Joan: "Dat is om te zitteen dàt om te
staante!" Analogie! Joan: " .... dit hond". waarschijnlijk in overeenstemming
met "dit paard". -Jozef: "Kijk, hoe 't gek ligt." - 'n Auto noemen ze alle
drie: ,,'n tuf~tuf." Joan vormt hiervan het meervoud: "twee tuf~tufsen". Jozef en Henri zagen een "padvindster", en Jozef: "Kijk Papa, 'n vrouwe~
padvinder"; daarop Henri: "Nee! 'n padvindster." Hij is dus reeds op de
hoogte van de uitgangen voor vrouwelijke nomina agentis! - Dat deel van
een samengestelde zaak, wat' t meest hun belangstelling wekt, draagt zijn naam
over op de geheele combinatie. We wonen tegenover het Gasthuis en zien dus
meermalen patiënten per rijtuig gehaald en gebracht worden. Jozef: "Zit in
dit paard 'n zieke, Papa?" Jozef bij 'n andere gelegenheid: " ... dat blauwe
paard, dat indeverte is." 't Was 'nblauwgeschilderdevrachtwagen!- Jozef:
"De jongens hebben samen 'n klein flikje" in plaats van "hebben allebei ... '' enz.
En hiermee neem ik, onder oprechten dank aan den heer Douwes voor de
onbaatzuchtige medewerking, het woord weer vanhem over. Ik voeg hiernog
een kleinigheid over het gebruik der voornaamwoorden aan toe. N. van Wijk
heeft opgemerkt, dat in sommige kringen de kinderen vader en moeder aan~
spreken met hij en zij. Zoo vraagt men aan vader: Is hij nog uitgeweest
vandaag? en aan moeder: Wil ze mij eens even helpen? Dit kinderlijk ge~
bruik schijnt in sommige families ook bij ouderen voort te leven. Het zou mij
weinig gekost hebben, uit de internationale kinderliteratuur één prachtig slui~
tende opvolging van de verschillende ontwikkelingsphasen der kindertaal op
te bouwen. Maar dan zou ik ten eerste de belangstellenden in den waan hebben
gebracht, dat er hieromtrent niE~ts meer te onderzoeken viel, daar alles reeds
zou lijken vast te staan, en ten tweede zou ik zoo weggemoffeld hebben, dat
er speciaal voor de N ederlandsche kindertaal nog zoo goed als niets gedaan
is. Daarom achtte ik het veel verstandiger de resultaten van één stelselmatig
maar natuurlijk zeer onvolledig onderzoek over te leggen, hopende dat
menigeen zich zoo zal aangespoord voelen, deze weinige waarnemingen met
nieuwe bijdragen en rijk materiaal te vermeerderen. Gelijk zoo dikwijls is ook
hier het naastbij liggende, het interessantste van alles, en toch het minst syste~
matisch onderzocht. Wie echter bij zulk een onderzoek behoefte voelt aan lei~
ding, en die niet bij een deskundige uit zijn omgeving zou kunnen vinden, dien
verwijs ik naar het mooie boek van Clara en William Stern: Die Kinder~
sprache, Leipzig 1907. - Een schema uit dit boek lijkt mij echter belangrijk
genoeg om hier met eenige correcties te worden overgenomen. Het is een
parallel tusschen de taalontwikkeling van de doofstomblinde Helen Keller en
een normaal kind.
Synecdoche: pars pro toto.
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Parallellen der Sprachentwicklung zwischen
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einem laubstummblinden Kinde (Helen Keiler) und

einem vollsinnigen Kinde (Hilde Stern)

Anfang der Sprachentwicklung vermittelst des in die Hand
getasteten F i n ge ra I p h a bet s :

Anfang der Sprachentwicklung vermittelst der
Lautsprache

Ende des 7. Lebensjahres

Ende des 1. Lebensjahres

-+·-

0
1. Monat
(Anfang)

Namenstadium
-+
Nur Namen für konkrete Komplexe

1. Monat
(Ende)

Differenzierung der Namen in - +
Substantiva und Verba
Einige Verben im Infinitiv treten auf zur
Bezeichnung konkreter Tätigkeiten in Gegenwart und unmittelbarer Zukunft

2. Monat
(Anfang)

Erstes Fragealter
-+
.,Jedes Dingmusseinen Namen haben"

2. Monat
(Mitte)

Erste Satzbildungen - +
durch Synthese
Beispiel: eyes shut (Augen zu)

o>
l'l

""'u
~

3. Monat

l'l
~

..<::
u
l'<l

...
0.

tl)

...

~

"0

3. Monat
(Ende)

4. Monat
4.-5.
Monat

2. Vierteljahr
(Anfang)

Erstes Fragealter
~
Fragen nach dem Namen der Objekte:
isn das?

3. Vierteljahr
(Anfang)

~

3. Vierteljahr

Erste Satzbildungen
durch Synthese
Beispiel: alle papa(= Papa ist weg)

>i

\

Sätze mit Objekt
Sätze mit Objekt
-+ ~
z. B. helen kiss frank (H. küssen F.)
z. B. anzie ahm (= Ärmel anziehn)
Zählen
-+ ~
H. zählt bis 30, und sehr gern
Flexionen
-+
der Hilfsverben, z. B. is, will

0..
~

3. Vierteljahr
(Ende)

Flexionen
der Hilfsverben, z. B. isser {= ist er), bast

4. Vierteljahr
(Mitte)

;:1

~

,...

t::
;:1
cQ

4.-5.
Vierteljahr

~Vergang

en hei tsbezeichn ung
tritt verbal auf: funden (gefunden),
szenkt {geschenkt)

~

6. Vierteljahr

~

~

Phasen der taalontwikkeling.

lll

n

Pronomina
-+
werden plötzlich häufig: ich, mich, er,
sie, es, Sie - mein, ihr
Warumfragen
sehr häufig

....

~

4. Vierteljahr

Zweites Jahr

7. Monat

Ul
"ö

n
::r'

Zählen
ei, ssei, dei, vittel {viertel)
(oft und gern angewandt)

~

0

....

Zweites Fragealter
~
beginnt: Fragen nach dem wo, wie, ob

ZweitesFrag eal ter
-+
Fragen nach dem wie, wo, wann, warurn
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Differenziering von
Substantiva und Verba
Verbentreten im Infinitiv auf zur Bezeichnung konkreter Tätigkeiten in Gegenwart
und unmittelbarer Zukunft

Rel a tions- und Merkmalsstad i urn
~ Adjektiva und Adverbia, z. B.
müde, warm, kalt, unten, dort

6. Monat

Zweites
Halbjahr

~

Rel a tions- und Merkmalsstad i urn
Adjektiva und Adverbia
-+
z. B. gross, klein, langsam, schnell, sehr

/f

Vergangenheitsbezeichnung-+
tritt verbal auf: did (that)

0

1. Vierteljahr

Ers te Konjunktion
and

\

1. Vierteljahr
(Anfangl

Namenstadium
~
Nur Namen für konkrete Komplexe

Ers te Konjunktion
"und"
Negative Sätze
mit .,nein" statt mit .,nicht"
Beispiel: stul - nei nei (= ich will nicht
auf den Stuhl)

Negative Sätze
mit .,nein" statt mit .,nicht"
Beispiel : baby eat - no
(Baby essen - nicht)

;:I

In te rj e ct i ons stad i urn

Pronomina
werden plötzlich häufig: ich, du, er, mir,
ihr (poss.)
WarurnEragen
sehr häufig

Drittes Jahr

0

Wij kunnen echter de dreumestaal onmogelijk juist beoordeelen zonder kennis
te nemen van het milieu, waarin zij opgroeit: ik bedoel de bakerliedjes. On ge~
twijfeld zijn deze niet door kinderen maar voor kinderen gemaakt, maar als
de eeuwenoude ervaring niet bedriegt, zijn zij toch uitermate geschikt als
modellen voor het kinderlijk denken en spreken. Trouwens het heel bijzonder
genoegen, waarvan de kinderen bij het aanhooren en nazingen blijk geven, is
een bewijs te over, dat wij hier, zij het dan ook uit de tweede hand, met
onvervalschte kindertaal te doen hebben. De literatuur over onze bakerliedjes
is nog tamelijk gering van omvang: J. van Vloten: Nederlandsche Baker~ en
Kinderrijmen, met melodieën door M. A. Brandts Buys\ Leiden 1894. G. J.
Boekenoogen: Onze rijmen. De Gids 1893, deel4, blz. 1-35 en 266-304.
A. de Cocken Is.Teirlinck: Kinderspel en Kinderlust in 8 deelen. Gent 19021908, geven voor den hier bedoelden leeftijd (1-6 jaar) niet zooveel als men
verwachten zou. Al de hier volgende liedjes, waarbij geen bron is opgegeven,
zijn in den loop van 't jaar 1913 opnieuw of voor 't eerst door mij of mijn leer~
lingen uit den kindermond opgeschreven. Zoowel tekst als melodie werden zon~
der eenige retouche opgenomen. De plaats van herkomst staat rechts bovenaan.
-Demoederkijkthaarkindjeaan,en'tkindjestaartzoowezenloosnaarmoeder
terug. Wat wonder dan, dat moeder zingend en liefkoozend te vertellen he~
gint van 't kindje, van moeder en vader, van klein zijn en groot worden.
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In Nijmegen zingen de meeste kinderen .. wittebrood", een der kinderen van
M. Poelhekke zingt .. roggebrood". Dat vindt de dreumes veel mooier, zegt ie.
2.

Bergen op Zoom.
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Bakerliedjes.
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'k Wou dat 't kind- je groo -ter was, Dat kwam moe- der wel

te

pas.

Of ook wel eens nog kinderlijker van gedachte en uitdrukking:
3.

i.

Drenthe.

Uit v. Vloten.

Hester de fluster !
De kat is mijn zuster,
De hond is mijn breur,
Niet vertellen beur.

Suja, kindje slapen!
V ader hoedt de schapen.
Moeder hoedt de bonte koe,
Kindje doe je oogjes toe.

Bij 't in slaap zingen mag kindjes aandacht niet te sterk geboeid worden, vandaar dat in de wiegeliedjes gewoonlijk een verhaal met wisselend décor, maar
zonder éénheid, zonder dieper verband wordt afgeneuried.
Bergen op Zoom.
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Nijmegen.
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Nijmegen.
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Men merke op, hoe bijna al de Nijmeegsche liedjes eindigen in f, terwijl ze in
c beginnen. Maar in Bergen op Zoom komen ze alle op den grondtoon terecht.
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Bergen op Zoom.
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Juist het omgekeerde zijn de opgewekte stoeiliedjes, als moeder na den eten
met den kleine nog wat naspeelt en vertelt van alles en nog wat, waar het kind
nog weinig van verstaat. Men lette hier echter vooral op het levendig, vroolijke
rhythme, dát voelt en dartelt de kleine al heel goed mee!
9.

Bergen op Zoom.
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Nóg prettiger wordt het als Ma of Pa den kleine op de knie nemen en hemnulaten
huppenopdemaatvanhetlied.Z'nhoofdjeschokt,en handjesenvoetjeswuiven.
Bergen op Zoom.
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Stoeiliedjes.
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11.

Bergen op Zoom.
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Nijmegen.
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Ter karakteriseering van het Nijmeegsche toontje laat ik hetzelfde nog eens
volgen in de variëteit van Bergen op Zoom.
13.

~~

>

Bergen op Zoom.

==-=-

p

hee - ren

met

li) iJ JliJ ffffiHIJ JiJ îlfiTIHI
Ziet, zoo rij - en

de

er bon - te klee - ren.

l'ä~IA~ *liJ JiJ Jiffi **I
Ziet, zoo rij - en

23

de vrou - wen

met

er bon - te mou - wen.
Paardjerijden.
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14.

Oudenbosch.
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11
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zoe
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te,
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~
~
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~

je,

11

meid.

Wat zullen wij daar drinken, zoete lieve Gerritje,
Wat zullen wij daar drinken, zoete lieve meid?
Brandewijn met suiker, zoete lieve Gerritje.
Brandewijn met suiker, zoete lieve meid.
Wie zal dat betalen. zoete lieve Gerritje,
Wie zal dat betalen, zoete lieve meid?
De eerste boer de beste, zoete lieve Gerritje,
De eerste boer de beste, zoete lieve meid.
En als die boer geen geld heeft, zoete lieve Gerritje,
En als die boer geen geld heeft. zoete lieve meid?
Dan trekken wij hem zijn jas uit, zoete lieve Gerritje,
Dan trekken wij hem zijn jas uit, zoete lieve meid.
En als die boer geen jas heeft, zoete lieve Gerritje.
En als die boer geen jas heeft. zoete lieve meid?
Dan trekken wij hem zijn vest uit, zoete lieve Gerritje,
Dan trekken wij hem zijn vest uit, zoete lieve meid.
En als de boer enz.
15.
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Nijmegen.
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1
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Hosliedjes.
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.
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Nijmegen.

16.

Nijmegen.

17.

Hup hup paardje rij naar stee,
Hup hup paardje rijd naar stee,
Breng voor Anna koekjes mee.
Breng voor Pietje appeltjes mee;
Koekjes met vier hoekjes
Appeltjes van Oranje,
Aan de kantjes lang en smal
Appeltjes van de pereboom,
Wie zal hebben de gouden kroon,
En voor d' andere kinderen niemendal.
De gouden kroon van biezen,
(of: Kosten voor Anna niemendal).
's Zomers zal et vriezen
----------of: raad eens wie die hebben zal ! ... Ons
's Winters zal et maantje schijnen,
~
Jantje!
En dan dansen de boeren op klompen,
Soms ook omgekeerd: 's Winters ... vriezen
En Pietje die is dronken.
's Zomers ... schijnen.
18.

Nijmegen.

19.

Ik heb een wagentje volgeladen
Met die kleine kindertjes.
Toen ze op de wagen zaten
Deden ze niets dan hindernis.
Nooit van mijn leven~dagen
Laad ik kindertjes meer op mijn wagen.
Rijd maar voort, rijd maar voort,
Rijd de kindertjes maar door de poort.

Naar Boekenoogen.

Joe, joe, joe
Naar Hoorn om een koe
Naar Alkmaar om een varken,·
Zoo rijden wij naar Marken,
Naar Marken om een wagen,
Zoo rijden wij naar Schagen
Naar Schagen om een sjees.
Zoo rijden wij naar de Bees (Beets),
Van de Bees naar Akersloot
Om een schootje wittebrood.

Zoo zien wij reeds hoe deze liedjes worden tot een lesje, zelfs in de aardrijkskunde toe. Ook de familieleden worden zoo het kindje voorgedreund :
20.

ÜVid Gaste!.

21.

Oome Jan en tante Ley
Suze en Peereke,
Die kwamen zoo maar mij (mee):
Louieke en Sophieke
En de kleine Anadijn.

Uit v. Vloten.

Jan Oom te wachten
Zat op een boom
Toen viel Jan Oom
Toen viel Jan Oom.
En al de koetjes lachten.

Lang te voren meestal hebben :~e al zingend en hooren-zingend ook de namen
der lichaamsdeelen geleerd. Men vermaakt hen door grapjes met de handen,
en spelen met de kleine voetjes. Nu eens loopt Kriebeltje-Krabbeltje over tafel
langs arm en schouder om in 't kleine halsje te kruipen, dan weer wordt uit
vuisten en vuistjes het "torentje bussekruit" opgebouwd en neergeworpen.
En bij wien onzer schokt geen jubel van gouden herinnering wakker als hij
zingt en klapt :
22.

Enschede.

Klap'reis in de handjes, blij, blij, blij
Geef de booze bolle dan maar dij, dij, dij.
24.

23.

Bergen op Zoom.

Handjes samen, oogjes toe,
Zoo gaan wij naar den hemel toe.
Zaanstreek naar v. Vloten.

Toontje trip, voetje wip
Knietje knik, buikje week,
Hartje vroolijk, keeltje slik,

Kinnetje mandinnetje mondje hap
Neusje piep, oogje traan
Bollebollebaan.
Leerliedjes.
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25.

naar v. Vloten.

Naar bed. naar bed, zei Duimelot,
Eerst nog wat eten, zei Likkepot,
Waar zullen we •t halen. zei Lange Jaap.

In moeders kastje, zei Korte Knaap.
Dan zal ik zeggen, zei Pinkelinge.
Dat jelui snoept van moeders dingen.

Bekend is ook het spelletje met twee reepjes papier of spaanders, die moeder
beurtelings in den schoot laat vallen of op de wijsvingers weet te steken.
26.

Bergen op Zoom.

27.

Oud Gastel.

Jan en Piet
Zaten samen in het riet
Weg was Jan
Weg was Piet
Kom maar Jan
En kom maar Piet.

Jan en Piet
Zaten samen in het riet
Weg was Jan
Weg was Piet
Terug was Jan
Terug was Piet.

Maar ook als het kindje huilt, gaat moeder of zusje door op denzelfden toon:
28.

Bergen op Zoom.
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weer

stout;

JJ]
Heb

je

pijn

in 't buik

~

je,

Zijn

de

voet

~

jes

ken

En

een

pap

~

je

ko

~

ken.

Voor mijn
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Ik

JI J
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't Wieg~ je

vuur

~
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~

gaat van wik. wak,

V oor het Nijmeegsche muzikale valletje, noteer ik ook de volgende lezing:
Nijmegen.

29.

J '1
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Susliedjes.
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je,

tl
wat

J
ben

je

van~daag

weer stout!

je

Heb

I'

pijn

Pap ~ je

~

je

in

buik

et

~

je

Of

zijn

voet

je

koud?

~jes

J ffl ~ *I FJ JLJ--=J IEh 11

J H

Wieg

J J JI J- I

t t JjjJ3 -t Jjj

s

wil~

len we

dat

gaat

~

ko

ken,

krik, krak,

vuur ~ tje zul

voor den

~

len we sto

klei

~

nen

~

dik

ken.

~

't

zak.

Huilt het kindje al te erg, dan wordt
het zijdelings bedreigd:

Speelt het in den tuin te ruw, dan
hoort het:

30.

31.

Nijmegen.

Hei Ka trijn, de beer is los?
Hoor dat dier eens brullen,
Snijd hem neus en ooren af,
Dan heeft ie wat te smullen.

Oudenbosch.

Klein klein kleutertje,
Wat doe jij in mijn hof?
Je plukt er al de bloempjes af
En maakt het veel te grof.

Is het kind zoover, dan beginnen moeder en baker het allerlei geschiedenissen
te verhalen, de eene soms al maller dan de andere, die de dreumes zoetjesaan
begint te verstaan. Over alles wat binnen het bereik van het kind ligt wordt
geschertst en gemijmerd. Sommige kalm en rustig van inhoud en rhythme:
Bergen op Zoom.

32.

Als

Denk
33.

de

ik

zon zoo

lief .. lijk schijnt op

dik ~ wijls : zal

de vrucht

Bergen op Zoom.

Schuitje varen over de zee,
Drinken we zoete melk met thee,
Zoete melk met brokken;
Meisjes mogen niet jokken.

nu

de

groe ~ ne

niet spoe ~ dig

~

boo

ko

~

men,

men.

34.

Vianen.

Ónze liéve Héertje
Géef móoi wéertje
Géef móoi dág
Dát het zónnetje schijnen mág.
Mijmerliedjes.
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35.

Oud Gaste!.

36.

Jantje kom naar buiten.
Het is mooi weer:
De vogeltjes die fluiten
Tereere van den Heer.

Nijmegen.

In de zomer. dan gaan we naar buiten
Hooren wij de vogeltjes fluiten
Hooren wij de vogeltjes zingen
Zoo gaan wij naar binnen.

'I bêFEtf Îl l

37.

Langzaam.
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Bergen op Zoom.
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38.

Bergen op Zoom.
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Nijmegen.

39.
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Nijmegen.

40.

Pil
Ooi
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Mijmerliedjes.
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Of met nóg andere variaties:
Ooievaar, Lepelaar, spekkedief. Ooievaar, stokkelaaier, stokkedief enz.
Nijmegen.

41.

1&~1 §:4=t F~ ~I~
Bim, bam, bei ~ e ~ ren, De kos ~ter lust geen ei ~ e ~ ren.Wat lust

dan ?

Spek

in

de pan.

Wat

de kos ~ ter niet krij

~

gen

hij

kan.

Weer andere zijn springlevend van jeugdig jolijt, en geweldige conflicten:
42.

Bergen op Zoom.

44.

Bergen op Zoom.

43.

Wij slapen van nacht in 't schuurke
In 't schuurke, in 't schuurke!
Wij slapen van nacht in 't schuurke
In 't schuurke bij de geit!
Adieëe, Adieëe, Adiom,
Adieëe, Adieëe, Adiom.

Der was éens een vrouw
Die kóeken bakken zóu
En het méel dat wóu niet rijzen
En de pán viél óm
En de kóeken wáren króm
En de mán biet Ján van Gijzen.
Bergen op Zoom.

46.

Bergen op Zoom.

45.

De vlám sloeg in de lant~re,
De vónken slóegen der uit,
De mêskes lusten zoo g~re
'n Kop kóffie mét een beschuit.

Láatst kwám ér een Jóodje
Aángelóopen óp een kruk
Hij brák zijn póotje
W élk een óngelûk!
Oud Gaste!.

În de Kálverstraat, daar stáat, een gróot gebóuw
Daár woont Mópsie mét z'n vróuw.
~óndags gáat hij naar 't lógemént,
En daar vertéert hij twálef cént.
Tién cent een pótje bier
Twée cent een sigáar
En dán is Mópsie ál weer kláar.

47.

Oud Gaste!.

Hendrik klavenderik
De boeren heeten Jan,
Ze dragen lange neuzen
Van hier tot Amsterdam.
48.

Oud Gaste!.

Kraai, kraai, patakkerdief,
Gij hebt gestolen mijn gerief.
Spotliedjes.
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49.

Nijmegen.

Mo ~ ri

~

aan ~ tje zwart als roet,

ging eens wan ~de
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len

hoed.
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En
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en ze had geen

pa~ ra~ sol~ Ie ~ tje.

50.

Nijmegen.

f J
Ach ~ ter in de
bie ~ zen, daar lag
een hond ~ je dood, Zijn
Toen kwam Jan, de
sla ~ ger. die
zei
dat beestje is ma ~ ger. Toen
Toenkwam Jan. de tim~mer~man, die tim~mer~de een nieuw staartje eran. Toen

; J
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zijn staart ~ je tusschen de been.
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Nijmegen.
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De meisjes te Bergen op Zoom hebben van de soldaatjes ,.drie boerinnekes"
gemaakt en stellen er een luidruchtig genot in, bij het laatste woord aan zich
zelve te beleven, wat ze van de boerinnekes bezingen.
52.

;Q:j
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Bergen op Zoom.

Vlug.

i J' J! 11 r=~l riP, 1 foê1"~ -;- ~I
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Jolige liedjes.
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53.

.

.

in ziJn rok~je, daar stak het schelmpje zijn staartje deur.

Bergen op Zoom.

Héb je nooit gehóord van de hóllebolle~
Wáar de slókkerige Gijs op zát,
[wágen
Hij kon slókken - gróote brókken
Een kóe en een kálf
Een gróot paard hálf
Een ós en een stier
Een kérk vol schápen
Een schip met rapen
En nóg kon Gijs van den honger niet slápen!

54.

Nijmegen.

Heb je niet gehoord van die holle bolle
Waar de hongerige Gijs op zat
[wagen
Die kon slokken - groote brokken
Een koe en een kalf
Een dood paard half
Zeven tonnen bier
Een os en een stier
Een kerk vol schapen
Een schip vol rapen
En nog kon de Gijs van de honger niet slapen.

55.

Nijmegen.
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De twee laatste maten ook :
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Dolle verbeeldingsliedjes.
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56.

'

Nijmegen.

Geanimeerd en vlug.
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Men ziet, het wordt hier al gekker en gekker. Men begrijpt de pret van zulk
een kinderfantasie. Soms komen er evenwel in kinderlijke taal, heele tragedies
los, die door het brein der moeder varen. De kleinen begrijpen dat zoo niet,
maar vinden het toch héél mooi.
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57.

Nijmegen.
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58.

án~ders

gáat ze dóod.
Nijmegen.
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Za ~gen, za ~gen, wie
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Tragische liedjes.

~

Ie, wie

~
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wa ~ gen,

Jan kwam thuis om een
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in
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voor ~ huis.

In Bergen op Zoom komt bovendien een variant voor, waarin men nu eens
duidelijk het kinderlijk spel met eenige halfbegrepen motieven, op heeterdaad
betrappen kan :
59.

60.

Zagen zagen wiedewiedewagen
Jan kwam thuis om een boteram te vragen
Vader was niet thuis, Moeder was niet thuis,
Toen ging Jan naar 't gasthuis.
't Gasthuis was gesloten,
Toen ging Jan naar de goten,
De goten waren zoo diep,
Toen riep Jan: piep piep piep.

Bommeierwaard 1830, v. Vloten.

Daar zaten zeven kikkertjes
Al in een drooge sloot
Daar kwam er een boer met klompen
Die trapte er één dood.
of volgens Piet Paaltjes:
61.

Toen kwam er een boer op klompen aan
En die trapte ze allemaal dood.

Dikwijls ook zijn die versjes een oefening in beleefdheid en fijne vormen. Hoe
pittig netjes zijn b.v. volgende rijmpjes niet! door rythme en woordenscheiding,
dwingend het slordige kindermondje en ~lijfje, tot een keurige veerkracht.
62.

Uit v. Vloten.

Goeien avond, Tante Betje,
Goeien avond, Oome Jan,
En mijn moeder laat je vragen,
Of je niet eens komen kan :
Met de kleine Poppedeine
En den grooten Bombam?
Goeien avond, Tante Betje
Goeien avond, Oome Jan.

63.

Uit v. Vloten.

Goeie morgen, tante Kaatje,
Goeie morgen, kleine Jan!
'k Heb de groete van Mamaatje,
Of je 't'avond komen kan:
Op een heerlijk karbonaadje
Met een overheerlijk slaatje
Met een preitje, en een eitje
En een lekk're boteram!

64.

Uit v. Vloten.
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Dáar
Kijk
Zié
Om
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komt kléi ~ ne Thó hem trouw naar schóol
wat is
hij
vlug
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mas áan, 't Is zoo'n áar ~ dig vént ~ je.
toe gáan,'t~ijkt wel eén stu ~ dént ~ je.
ter béen, En wat groét hij néttelijk heen,
dig ~ héid, Krijgt hij dóch een presént ~je.

Van lieverlede beginnen nu de kleinen ook zelf zulke versjes te verzinnen. En
het is zeer waarschijnlijk, dat er onder de bovengenoemde reeds verschillende
Netheidsversjes.

363

zijn, die heelemaal door kinderen gedicht werden; bijna alle zijn zeker bij het
nazingen, in den kindermond vervormd of nieuw~gemodelleerd. Sommige he~
wijzen door hun inhoud duidelijk, dat kinderen er minstens de laatste hand aan
hebben gelegd. Zoo:
Bergen op Zoom.

65. Vlug.

Bergen op Zoom.

66. Langzaam.

Móeder, ónze kráai is dóod,
Hij is ván z'n stókje gevállen,
Hij heeft gebróken zijn linkere póot,
Móeder, ónze kráai is dóod.

T ók tok tók, al wéer een éi,
Móeder, er is een haántje bij.
Zéven kippen én een haán
Dát maakt ácht te sáam.

Slagen hoogbegaafde dichters er altijd even goed in als onze kleine kleuters,
het rhythme van hun vers zoo wonderjuist te laten harmonieeren, met blijde
verrassing en spijtige klacht? Soms evenwel lijkt het wel een zinlooze reeks
van aaneengeregen zaak~ en woordassociaties:
Oud-Gaste!.

67.

Onder de brug, daar ligt een hond
Als hij eet, dan eet hij gauw,
Als hij at, dan at hij brood,

0 moeder, de hond is dood.
Leg hem in een kistje
Doet er een beetje water op,
Dan zwemt hij als een vischje.

In andere komt zoo aardig de belustheid der kinderen op conflicten uit. Wie
herinnert zich niet vragen als: En als de trein nu eens vast zit? En as de brug
nou eens breekt? enz.
Uit v. Vloten.

68.

Amsterdam, die groote stad,
Is gebouwd op palen.
Als ze nou eens ommevalt?
Wie zal dat betalen?

D

0

Bij het leeren der letters en cijfers komen alweer de liedjes uitstekend te pas :
Nijmegen.

69.

~i,q o s r o cIr GGn Ir GGJ ~ ~
is een aap - je

A

dat eet

B

uit zijn poot;

is

een

bak~ ker

die

l'iJ J J*lr P P r GGIJ ~iPJ*i
c
t s r o oI
bakt

D
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ons brood ;

is

een

Levend rhythme.

is Char - lot - te

drinkt cho - co -laad ;

die

da - me die dren-telt op straat;

E

is

een

e - zei die

l'i !'42Effl~
loopt

op

't land;

F

ssJ
is

;

~ *1
fruit in haar mand;

een fruit-vrouw met

G is een geit met een geitje er bij , .
I is de inkt waar Isaäc mee schreef. .
K is een koopman die koffie verzon<!. .
M is een molen, die maalt door de wind,
0 is een otter, die zit in 't meer, .
R is een roover die appelen steelt, .
T is een trommel die Tante mij schonk,
V is een visscher met visch in zijn schuit,
IJ is een ijsbeer met blanke veL

H is een held met een houwer op zij,
J is een jasje dat ik kreeg van m'n neef.
L is een landman die leeuwerikken vond,
N is een noot met een nootje erin,
P is een pit die zit in een peer,
S is 't schuitje waar Steven mee speelt,
U is een uil die zit op een stronk,
W is een wagen daar reed ik mee uit,
Z is een zeeman die zegt u vaarwel.

En hierin ligt niet slechts voor de kinderen genot, om met behulp van stafen eindrijm, het alphabet en de spelling van vele woorden te leeren, maar
bovendien voor den psycheloco een uitstekend materiaal voor de bepaling der
kinderlijke woordbeteekenissen. Wat wij bij de woordenleer in ouderen experimenteel zullen te onderzoeken hebben: de willekeurige associaties die in
ons opduiken, bij het hocren van een los woord, dat vinden wij in dit liedje
voor een leeftijd bijeen, die aan alle proefneming ontsnapt, maar zich ongedwongen geeft in z'n deuntjes en afgeneuriede versjes.
Oud Gaste!.

70.

A bee cee dee ee ef gee
Zuster, de jongens brengen hun knikkers
Stoute jongens mogen niet klikken, [mee,
Anders krijgen zij zeven tikken
Zeven tikken met de tang,
Zuster, dan ben ik nog niet bang!

Maarsen, naar v. Vloten.

71.

A bee cee dee ee ef gee
Meester die jongens brengen knikkers mee,
Drommelsche jongen je mag niet klikken,
Anders krijg je zeven tikken
Zeven tikken met de plak,
Hoor je, leelijke klikkenzak?
Zeven tikken met de tang,
Meester, ik ben voor jou niet bang.

Voor sommige taalklanken echter is een bijzondere oefening noodig. Welnu,
ook hiervoor zorgt het bakerlied.
Nijmegen.

72.

Ze - ven zwar - te

in

de

zwa - nen zwom-men

Zui - der - zee zwom -men

in

de

ze - ven zwar - te

Zui - der - zee ;

zwa - nen.
Letterversjes.
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Bergen op Zoom.

74.

Bergen op Zoom.

73.

Adewiedewanseltje. wanseltje, wanseltje
Adewiedewanseltje. wanseltje. ja.

Jan allewallewan
Allewallewinkel. tinkeltan.
Bergen op Zoom.

76.

Bergen op Zoom.

75.

Jan koekepan lepelstaart,
Hollebolle kwajepaard.

Wie weet waar Willem Wouters woont?
Willem Wouters woont wijd weg.
78.

Oud Gaste!.

77.

Oud Gaste!.

Wie wil weten wat wij weven?
Want wij weven wittewollen winterwanten.

Wie wil weten waar wij wonen?
Want wij wonen wonderwijd.

Zie nog een heele reeks dergelijke zinnetjes bij de Cock en Teirlinck VIII.
blz. 188 vlgd., 209 vlgd. Ook voor het leeren-tellen zijn er alweer liedjes:
Nijmegen.

79.

J
Eén,

~

;
kurk

I~ J IJ

twee,

kop - je

" "I

op

de

thee, Drie, vier,

J I l' I'

fles eh,

~

Ze- ven, acht,

glaas - je

I ~ I'
"""

sta

bier,

Vijf.

J I I' I'

op wacht,

Ne- gen.

zes,

f]
tien,

1& I' I' J I' I' I' 11 ; ; J 11
Ro - sa - lien,

laat

je

Bergen op Zoom.

80.

rok - je

roo- de

Een twee, ga je mee,
Drie vier, fleschje bier,
Vijf zes, kurk op de flesch.
Zeven acht, mannetje op wacht.
Negen tien, 'k heb je gezian.

81.

zien.
Oud-Gastel en Bergen op Zoom.

Een twee drie vier vijf
De bakker sloeg z'n wijf
Al met den houten hamer
De darmen uit haar lijf.
Oud-Gaste!.

82.

Een en twintig, twee en twintig. drie-, vier-. vijf- zes en twintig,
Zeven en twintig, acht en twintig, negen en twintig, dertig, boem!
Ma mère, ik zie je gaere,
31. 32. drie-. vier-, vijf- zes en dertig, enz.

Moeilijke of al te lange woorden worden silbe voor silbe aangeleerd:
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83.

Nijmegen.

~B J

Eén, twee,

Een, twee,

m

J ~ ètJ
drie,

drie,

de,

sjo,

cho

Een, twee, drie,

~

co

~

la

~

I •- J
CO,

r-

Een, twee, drie,

èd

la,

de.

Dit versje wordt ook als springliedje gebruikt. Bij wijlen worden deze tellesjes tot een heel verhaal.
84.

Arnhem.

Een, twee, drie, vier, vijf. zes, zeven.!
Jan met de bochel kwam me tegen,
Op het glazen bruggetje,
't Brugje was gesloten,
Toen gingen ze naar de booten.
De booten waren toe,
Toen gingen ze naar de koe
De koe die wou niet dansen,
Toen gingen ze naar de Franschen,
De Fransehen draaiden driemaal in 't rond
En vielen in de kippenstr ....

Oud-Gaste!.

85.

Een, twee, drie, vier, vijf. zes, zeven!
Annemie van Even kwam mij tegen
Met twee jong :
De eenewas kreupel, en de anderewas krom.
Bij Boekeneogen :

Anne met de lappen had een kind,
Dat was geboren midden in den wind.
86.

Oud-Gaste!.

Een. twee, drie,
M'n zusje heet Marie,
En als ze geen Maria heet,
Dan heet ze : Een twee drie.

Lag reeds in het "glazen bruggetje" en het winde-kind van daar zoo even een
oude heidensche toespeling, het volgende getalvers, hoe Christelijk het er ook
uitziet, is zeer waarschijnlijk een bewerking van een oud Druïdenlied.
(Zie de Cock-Teirlinck, blz. 232).
87.

Oud-Gaste!.

Een is een. Eéne God alleen, Ééne Zaligmaker en anders geen.
Twee is twee. Twee steenen tafelen, Eene God alleen. Eene Zaligmaker en anders geen.
Drie is drie. Drie Patriarchen, Abraham, lsaäc en Jacob. Twee st. taf. Eene God ... geen.
Vier is vier. Vier Evangelisten, die de waarheid wisten. Drie Patr. Twee ... Eéne God ... geen
Vijf is vijf. Vijf geboden's Heeren, die we moeten leeren. Vier ... Drie ... Twee ... Een ...
Zes is zes. Zes flesschen wijn, die op de bruiloft te Cana zijn. Vijf...Vier ... Drie ... Twee. Één .. .
Zeven is zeven. De Zeven Sacramenten. Zes ... Vijf... Vier ... Drie ... Twee ... Één .. .
Acht is acht. De acht Zaligheden. Zeven ... Zes ... Vijf ... Vier ... Drie ... Twee, .. Één .. .
Neg en is negen. De negen koren der Engelen. Acht ... Zeven ... Zes ... Vijf ... Vier ... enz.
Tien is tien. De tien geboden Gods. Negen ... Acht ... Zeven ... Zes ... Vijf ... Vier ... enz.
Elf is elf. De elf Apostelen. Tien geboden Gods ... Negen ... Acht ... Zeven ... Zes ... enz.

Algemeen bekend is nog, althans in Vlaanderen, het volgende malle verhaal:
Telliedjes.
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88.

Oud-Gaste!.

Eén ging alleen, Twee brak de been,
Drij ging naar de wei, Vier ging om bier,
Vijf sloeg zijn wijf. Zes trok zijn z'n mes
Zeven ging al beven, Acht stond op wacht,
Neg en ging ze tegen, Tien ging ze bezien.

Met het leeren der muzieknoten van de gam gaat' talweer juist op dezelfde wijs:
89.

Bergen op Zoom.

Do re mi fa sol !
De boer, die stal een knol.
Achter van de wagen,
Zonder iets te vragen ;
Do re mi fa sol !
De boer. die stal een knol.

90.

Bergen op Zoom.

Do re mi fa sol!
De boer gaf mij een knol.
De meid gaf mij een zak,
Waar ik den knol in stak.

Zoo wordt het kindje van den morgen tot den avond over alles, wat het ziet
en hoort, wat het kennen en leeren moet in liedjes ingewijd. En als het eindelijk bedtijd is, en de dreumes moet bij 't uitkieeden zoet zijn, dan zegt moeder
alweer een versje op dat wij boven (blz. 289) reeds op Jersey-lsland, in Newy ork en Zuid-Afrika hebben teruggevonden.
91.

Naar Volkskunde 24.

Trippetrappe troontjes
't Varkentje in de boontjes
't Paardje in de haver
't Koetje in de klaver
't Eendje in den waterplas
't Kalfje in 't groene gras
't Vischje in 't netje
't Kindje in zijn bedje.

92.

Washington.

Trippetrappe troontjes,
Het varken in de boontjes,
De paarden in de haver,
De koeien in de klaver,
De eendjes in den waterplas,
De kalvers in het lange gras,
Zoo goed een kind mijn
poppetje was.

93.

Naar Volkskunde(.B.

Tikke takke toonen,
't Varkentje in de boonen,
't Paardje in de haver,
't Koetje in de klaver,
't Schaapje in 't groene gras,
't Eendje in de waterplas,
't Vischje in 't netje,
't Kindje wip in 't bedje.

Door de opsomming van al die dieren, is het voor kleine kinderen niet zoo
makkelijk te onthouden, en vergt het luisteren aandacht, te meer daar de kleinen
met eenige spanning naar 't einde verlangen, dat een welkom stoeipartijtje
met zich brengt. Met trippetrappe troontjes (of toontjes) worden 't kindje z'n
schoentjes losgemaakt. Als het nu op z'n kousjes staat, vervolgt Moeder onder
't losmaken van bandjes en knoopjes het verhaal, tot de dreumes bij de woorden ,,'t vischje in 't netje" kwansuis in z'n nachtgewaad gevangen wordt, om
daarna met een vlugge beweging in 't bedje gewipt, of bij wijze van naloopertje naar bed te worden gedreven. Gelijk ook alweer uit dit laatste voorbeeld blijkt, hebben de baker- en kinderliedjes een taai leven. Ook waar de
heele Nederlandsche taal is verdrongen, leven zij nog voort. Zeker, ze zijn
aan veranderingen onderhevig; ik zou zelfs willen meenen, dat elk van die
liedjes, eer het een vasten vorm aanneemt, een tijd van veranderingen moet
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Notenliedjes en Uitkleeliedje.

hebben doorgemaakt. Maar is het dan ook eenmaal door baker~ en kinder~
lippen zoetgevooisd, dan kan het eeuwen lang zoo onverlet blijven. Van daar
dan ook dat "Hop Marianneke" uit den Fransehen tijd, "Kortjakje" uit de
18de eeuw, de "held met een houwer op zij" wellicht uit den 80~jarigen oor~
log, "het glazen bruggetje", "het zielekind van de windsgodin" en "tune met
de lappen" uit den Germaanschen, ja de getal~catechismus in vorm en rhythme
wellicht uit den oer~Europeeschen voortijd stammen. Tamelijk nieuw daaren~
tegen is "Moriaantje, zwart als roet" en "In den winkel van Sinkei is alles te
koop". Spiksplinternieuw ten slotte is dit laatste uit Bergen op Zoom:
9':1.

Je mág mee gáan, je mág meegáan.
Je mág mee náar de Cinema gáan.
Cinemá Pathé
Vijftien cént entrée.
Cinema, cinema hópsasá.
Trálalálalá.

0

D

Tegenover deze ingeoefende liedjes en versjes moeten wij nu weer de spontane
uiting stellen. Ik geef daartoe hier nog een kleine bloemlezing van gesprek~
ken en verhaaltjes, uit den mond van kleuters opgeschreven. Wij zouden
hierbij onderscheid kunnen maken tusschen de taal der kinderkamer voor
welgestelde kinderen en bij de armen de kindertaal der straat, maar wat be~
leefdheid eraf gerekend, is er geen scherp onderscheid tusschen beide.
:~:

1°. J. P. uit den Haag, drie en een half jaar oud.

:~:

:~:

:~:

:~:

:~:

:~:

:~:

.~.

Stoute wage, waarom doe je dat zoete zussie pijn?- Mag ik tat hebben? Mag ik tat alle~
maal tie mooie plaat hebben?- Zie je wel tat ik ken van de tafel, tat ik traf ken zakke.
Tie spiegeltje! Geeft tie spiegeltje, heb jij van Corrie afgegap. Nee kommis Joop, tat is
toch niet van jou, tat van mij, mag jij lekker niet die waagtje hebbe. Hè, heb Joop alletie
tnikkers. Nee, winkeltje spele met tie tnikkers, Joop, winkeltje spele. Corrie tis niet van
jou, tie wagetje is niet van jou.
2°. Ch. H. uit den Haag, vier jaar oud. Iets over de bewaarschool. Wat hij daar deed.
Allemaal kraaltjes anrijgen an een draad en ik kreeg allemaal niet angestoken, maar ge~
wone lucifers, uitgebrande; en kraaltjes anrijgen an een draadje en ik kreeg mooie karetjes
en een plaatje, dat heb ik gekregen en dat heb ik mee naar huis genomen, anders heb ik
niks mee naar huis genomen as één plaatje. Allemaal mooie kaarsjes brandden d'r en ik heb
een koppie water gehad, dat heb ik opgedronken en alle jongens. Ik zat op een bank, alle
jongens en alle meisjes hadden een trommeltje brood. maar ik niet, ik heb nog geen trommel.
3°. Over Sinterklaas, van denzelfden dreumes.
:-: ..... :-:
Suntereklaas had een hoogen hoed op met een groote baard en een mooie, rooie mantel
en de zwarte knecht had ook een lange hoed op en een zwarte jas an, maar Suntereklaas.
die had ook een lange hoed op. De heele tafel stong vol met poppetjes, met papieren, die
leeën (lagen) en allemaal suikergoed, de heele tafel vol. En een poppetje, een houten, iederen
.~.
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keer ging dat mannetje in de hoogte, voor Manuel (Een neefje van hem). - En allemaal
suikergoed, de heele tafel en stukkies spek in papieretjes. En Lewie (Louis, zijn broertje),
die het een suikerauto gehad. En Suntereklaas, die zee tegen mijn; dat ik wel eens ge~
schreeuwd heb. Toen ging die weg en toen bleef t'ie weg. Toe is Suntereklaas een keer
hier geweest en toe nog een keer hier geweest. Toe gingen me naar huis met al dat suiker~
goed in een mandje van tante Anne, dat hebben we weer teruggebracht. - En toen bleven
we thuis en gingen we slapen en toe we geslapen hadden. gingen Lewie en ik verven en
toen we uitgeverfd waren, het Lewie z'n verfdoos in de laai gezet en toe ik angekleed was,
gingen we 'n ons suikergoed opeten en toen we geslapen hadden, hadden we al het suiker~
goed op. Lewie, die heb z'n verfdoos nog in z'n laai staan, maar nou hebben we geen een
kwast meer, nou kannen we niet meer verven, omdat we geen kwast meer hebben.
4°. Over de sneeuw, van denzelfden. .~. :~: .~. :~: .~. :~: .~. .~. .~. .~. .~.
Vlokken sneeuw, die vielden naar beneden. Toen het 'ter weer bijgesneeuwd en toen
zaggen me het sneeuw nog leggen, toen we geslapen hadden. 'n Zondag, toen het gesneeuwd
had, ging ik met Gradus (een broertje van hem) een endje loopen en toen kwam d'r een
wagen om de sneeuw weg te halen en de sneeuw, die ging in die wagen en een heele boel
kinderen, die zatten in de sle te rijen en alle kinderen die zakten in de sneeuw en d'r was
nog een kleine juffrouw, ja, die woont in een winkel, een gewone, niet een groot meisje,
maar een gewone juffrouw, en een man die heb met die juffrouw gevochten en in de sneeuw
gestopt, en die juffrouw, die liep schreeuwende naar huis.- Die sleeën, die reeën allemaal
hard. Een sneeuwwagen, die heb het sneeuw weggehaald, met een paard d'r an en toe lee
ze (de sneeuw) allemaal op een hoop en de mannen, die hebben het weggeschept met een
wagentje, nee, een paard zal ik maar zeggen, met een wagen d'r an, een sneeuwwagen. De
sneeuw, die ging tusschen de wagen, toen waren al de straten leeg.
5°. A. E. Een paar keuvelpraatjes van 'n vijfjarigen Helmonder uit den kleinen midden~
stand. Hij gaat niet op school maar houdt thuis z'n moedertje aan de praat. .~. .~. .~.
Kun je me ook wat vertellen? vroeg ik.- "Ja,- 0. L. Heer gong met z'n apostelen naar
"den hof der Olijven en Judas was stout geweest. Toen riep hij de saldoaten,- 'n touwtje
"meenemen en 'n lichje en 'n lans - 'k zal 'm 'n kusje geven en da' is ie. - (da' voor dat).'' Die kleuter wist nog meer. Maar hij moest eerst z'n boek hebben en dat bracht ie 'n an~
deren keer mee. Een bijbelsche geschiedenis. De blaren los en dooréén en sommige 't on~
derste boven. Hij begon: "Hier staat Mozes met z'n houtere sleutel en daarmee slaat hij
.. op 't water- de haasjes er deur en de jagers met de pèrden in 't kot." - (De plaat stelde
voor : Mozes met z'n staf aan de Roode Zee, waar de Egyptenaren in verdrinken).- Bij
de voorstelling van Loth, die met z'n gezin de brandende stad ontvlucht- vertelde de
dikkerd.- "Dáár is brand- en die gaan er van deur- en die keek urn- gelijkvan zout!"
(heelemaal van zout).- Bij het vinden van den kleinen Mozes in 't biezenkorfje.- "Mozes
"in 't mandje gezoekt- en die vindt 'maan 't kanaal (het water in Helmond) en toen ze
"thuis waren, zei ze tegen d'r moeder: kijk nou' s wa'k aan de kanaal gevonden heb! Da!
"hebben de kaai mensen d'r neer gezet."- Bij Absalon. "Die hangt met z'n haar aan de
"boomen en 't pérd loopt e weg en die sandaot piekt 'm dood." - Weet je me nu nog
wat te vertellen, dan krijg je dit mooie prentenboek. Hij begon al: - .. De policie hebben
"speurhonden - da' zin kaai honden as de zatte minsen nie' naar huis willen, dan pakken
.,de honden ze en brengen ze naar 't kot mit kettingen om d'r been en om z' nen hals." Met vastenavond was er bij hen in de buurt 'n opstootje geweest - en dat viel den klei~
nen smokkel in eens in. - (Dat ging zoo met horten en stooten. Mijn kleine vent liep wat
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rond- huppelde met z'n broertje de klas door, keek onderwijl naar alles en kletste er
tusschen door honderd uit!
6°. W. W. Van 'n kleinen Amsterdammer niet ouder dan vijf jaar. :~: :~: :~: .~. :~:
Zusjes speelden theevisite.- "Meedoen?"- "Neen geen jongens!"- "Ik pak op zolder
vier ouwe poppen - één met zonder kop - ik gooi ze door de deur - dáár- de ooievaar I
nou meedoen?

De volgende stukjes 7 tot en met 13 zijn ontleend aan W. Zoethout: Taal~
onderwijshervorming in de lagere school I, blz. Het zijn improvisaties op
school. 47 vlgd. Wat tusschen haakjes staat, is opmerking van Zoethout.
7°. M. de V., 5 jaar, voorbereidende klasse, a. .~. :~: .~. :~: .~. .~. .~. .~. .~ .
.. 'k Heb 'n nieuwe pet, gistere, toe 't avond was, gekocht, 'k heb ook nieuwe schaene die
heb 'k allang, 'k heb ook 'n witte gestreepte broek met twee zakke d'rin; die pet heb me
moeder gekocht van 'n man, die had 'n heeleboel pette in 'n mand, an die mand zat 'n
riempje, daar draagt ie 't an. (Met plotselinge overgang). Me vader heb 'n ongeluk gehad,
hij heb 'n zak kolesteenen, nee, steertkolen op ze been gekrege, 't zat heelem.aal in 't ver~
band; hij heb in 't gasthuis gelege, 'n gasthuisman met 'n gasthuiskarretje heb 'm gehaald,
die man had 'n pet met 'n riempje bove op zijn pet met drie wiele, dat karretje, twee van
vore één van achtere. Ik heb no. 5 op de klep van me pet (belangwekkende bijzonderheid,
tot nog toe verzuimd mee te deel en). Me vader heb 7 weke in 't gasthuis gelege, hij is nog
niet heelem.aal beter, hij mot nog naar de dokter om 'n briefje te bale; wat er op staat weet
ik niet; vader laat 't briefje niet leze an kleine kindere, wel an moeder en an Sellij, me
broertje, dat zijn de grootste, as ie (dat is 't broertje) me uitscheldt voor Schele, zeg ik altijd
Piet Selderie, dan geef 'k 'em 'n naampje. (Op m'n vraag, waarom nou selderie?) Selderie
ken je ete, 't is geel. de groentebaas verkoopt 't, 't is in de soep met balletjes.
8°. C. S., 5 jaar, voorbereidende klasse, a. .~. .~. .~. .~. :~: .~. .~. .~. :~: .~.
Ik heb 'n groote pop gehad, daar moch ik mee spele; schooltje: hij heb ooghare ook; hij
ken slape; ik heb drie poppe twee kleintjes en één groote, 'k mag er elke dag mee op straat
loope. 's Zaterdags ! Een Maandag nooit (spreekt zich zelf tegen), dan zouwe de jongens
me pop slaan en mot me zuster werke (dit "en" bewerkt hier een gecompliceerd zins~
verband); hij heb 7 guldens gekost, me zusje zal 'n strooie hoedje koope, hij krijgt mijn
witte jurk an en 'n groene jurk krijgt ie van me an en witte sokjes en 'n rooie rok; 'k ga
wel 's uit met me zwager, die nou op zee is en 'k heb 'n nieuwe jurk ook gekrege van me
zwager en nieuwe belletjes ; as ik uitga, mag ik die nieuwe belletjes an.
9°. Fr. v. d. B., 5 jaar, voorbereidende klasse, a. :~: :~: .~. .~. .~. .~. .~. .~. .~.
'k Heb 'n nieuwe pet van me moede:r gekrege, (de kieeren komen altijd van moeder) met
'n klep er an, 'k heb nog een voor 'n Zondag. 'kHeb kegels en blakke, en nog meer speel~
goed, allemaal dekseltjes en doosjes en 'n nieuwe griftenkoker van me vader (voor zulke
artikelen zorgt de vader); toe was 'k nog eens jarig (dit speciaal tot de vriendjes); 'k heb
ook 'n zusje gehad, dat is doodgegaan, Catrientje, een lief meisje was et. M'n zusje had ook
'n pop en ik heb 'n mondorgel en me broertje ook. Ik woon driehoog, ik kan van 'n stuk
papier 'n vliegmachine make ('n toekomstige "vlieger"); ik neem 't middelste stuk vast en
dan vallen die andere stukken om en dan heb 'k 'n vliegmachine. Toe 'kop de bewaar~
school was, heb 'keen groot stuk koek gekregeen nog 'n stuk en 'n sponsdoos. Ik krijg
Dreumesverhaaltjes in de klas.
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van me vader 'n tafeltje en 'n stoeltje en me broertje ook 'n stoeltje, vader kan 't zelf make,
en daar kunne we dan op ete, op die tafel. Vader is smid geweest, nou is m'n vader geen
smid meer, bootsman op 'n schip. 'k Heb 'n nieuwe lei en m'n broertje ook 'n nieuwe lei
(tot de klasse: "zóó'n groote!" wijst tusschen z'n handen).
In dit ventje zit al de behoefte zich zelf of z'n familie een goed figuur te doen maken.
10°. M. K., 5 jaar, voorbereidende klasse, a.

.~.

.~.

:~:

:~:

:~:

:~:

:~:

.~.

.~.

.~.

Toe 'k jarig was, toe heb ik 'n serreviesje gehad en 'n kacheltje en toe heb ik nog 'n reep
chocola gehad en nog 'n sinaasappel van me moeder en van me broertje twee pannetjes
op de kachel en nog 'n bloempotje en zóó een groote taai~taai, wat lekker, ie smaakte zoet
en van me vader 'n stoeltje. me vader wist niet eens, dat 'k een serrevies je van me moeder
gehad had; toe me vader al in bed lee, toe lee ik ook al in bed, toe heb moeder 't stilletjes
gedaan ; (nu volgt fantasie vermoedelijk !) me kleine zusje wou mee en toe ging ze stil uit
bed, toe ging ze de plaats op met d'r bloote beene (stem uit de klasse: zou ze lekker ziek
worre); ze had d'r ponnetje nog an, ze ging an d'r bloote beene d'r schaene antrekke en
de andere dag, toe 'k jarig was, ging ze op m'n rug zitte, ze ging paardjerijeen (devroolijk~
heidin de klasse werkt krachtig aanmoedigend) toe ging ze door m'n beene kruipe, en ze
ging me in m'n halskieteleen dan gaat ze wel 'sop me hoofd zitte (blijken van ongeloof);
dan gaat ze met de kam m'n hare kamme, dan gaat ze me moeder wel es optille (geroep:
veels te zwaar); dan gaat ze mijn optille, maar dat kan ze niet. Ik kan háár wel optille (met
triomf in haar stem), me kleine zusje van drie jaar. As ik weer jarig ben, dan ben ik zes jaor
en as ik weer jarig ben, dan moet ze wat van me hebbe, dan geef ik ze wat.

Bovenstaande uitingen waren van kinderen, welke öf in 't geheelgeen onder~
wijs, of een weinig bewaarschoolonderwijs hadden genoten. De volgende zijn
van leerlingen, welke ruim een half jaar in de voorbereidende klasse hebben
doorgebracht. Er wordt daar in hoofdzaak gegeven fröbelonderwijs.
11°.

J. V., 5 j., voorbereidende klasse, b. Een verhaal van z'n zusje gehoord, naar hij zegt.

Er was er een jongetje en die heette Klaas; hij wou 's visschen gaan. Z'n moeder was 'n
boodschap gaan doen, z'n moeder had de portemonnaie vergeten, toen had ie 'n paar cente
uit de portemonnaie gehaald, daar ging ie 'n hengel voor koope. Toe later, toe z'n moeder
thuis kwam, zag ze de portmonnaie op de tafelleg ge; toen zei de moeder: waar zijn al de
cente gebleve, die er in m'n portemonnaie zate. Toen zei ie: ik weet 't niet! (De klasse geeft
blijken van afkeuring!). Toe kwam z'n vader thuis. Toen zei de vader: Heb je geen eten
voor me gekookt? "Nee," zei de Moeder, "want ik heb geen geld in me portmonnaie."
Toe zei de moeder: "Die jonge wou 'n hengel koope!" Toe zei ie: "Ik hebdecente uit de
portemonnaie genome en daar heb ik 'n hengel voor gekocht." Hij vroeg z'n vader om 'n
touw en dat kreeg ie niet; toe vroeg ie een stuk touw an 'n jonge, die had een heel groot,
lang stuk en dat dee ie an z'n hengel. Toe moest ie nog 'n paar vischhaakjes hebbe. Toe
zei ie an z'n moeder: "Moe, mag ik 'n paar vischhaakjes?" "Nee!" zei de moeder. Toe
vroeg ie an z'n vader. "Nee!" zei de vader. Toe zei de vader: "pas op, as je 't an 'n jonge
vraagt, want ik weet wel, je hebt 't touw ook an 'n jonge gevraagd." Toe zei de vader:
"Vraag niet 'n paar vischhaakjes an 'n jonge. Toe ging ie toch an 'n jonge 'n paar visch~
haakjes vrage. Toe had geen één jonge vischhaakjes. Toe zei de vader: "Dat is wel goed."
Toe zei de jonge (huilerig): "Krijg ik 'n paar vischhaakjes ?" De vader zei: "Nee!" Toe
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zei de moeder: ,.Je mag wel 'n haarspeldan je hengel doen." Toe zei de jonge (huilerig):
.. Nee, dat is niet goed!" Toe zei de vader (nabootsend): ,.Dat is wel goed!" Toe ging ie
hengele. Hij had 'n heele groote snoek. Moeder zei : ,.ik zal 'em in de pan koke." Toe
hadde ze lekker ete. Toe moest z'n moeder nog aardappeltjes hebbe. Moeder zei tegen
vader: ,.heb je nog wat geld verdiend?" ,.Nee!" Vader had nog wel geld in z'n zak, ging
ie 'n vletje voor koope (locale bijzonderheid: de school staat in de nabijheid der Handels~
kade, veel vervoer te water), toe ging ie hout zoeke, toe roeide ie hard en toe viel ie in
't water. Toe ging de jonge 'n vletje koope en die viel ook in 't water. (De opsiering is
begonnen!) De moeder ging zoeke an de wallekant en viel zelf ook in 't water. Toe bleef
het huis alleen staan en 't ete was al klaar, toe werd 't ete koud. Toe kwam 'n politie~agent
en 't was al donker. Hij zei: de gordijne zijn niet in de laagte. Eerst schelde hij éénhoog.
Daar slaapten ze al. Toe tweehoog, daar ware ze nog wakker. Hij liep naarboveen dee
de gordijne laag. De politie~agent nam 'n touw met 'n haak en haalde de vader er uit en
de jonge ook. Toe zei die man: je hebt me goed geholpe, ga nou maar weer weg. Die man
was nog levend. Toe was de moeder nog niet thuis. Die werd er ook uitgehaald, die was
al dood. Toe moest ie zelf opscheppe van de kouwe aardappele, er was 'n aardappel. die
heelemaal blauw was. Toe zei de vader: die eet ik ook op, misschien is die ook lekker en
toe ging de vader dood. De jonge zei: ,.nu blijf ik alleen maar hier." Toe ging ie van de
aardappeleeteen lekkere warme rijst. Toe kwam de ooievaar en die bracht 'n zusje en toe
kon 't kleine kindje nog niet ete en toe later was ze al heel groot toe moest ze een bood~
schap voor de jonge doen: dat wou ze niet, toe kreeg ze met de kloppenmatter voor de
bille, toe zei de jonge: ,.dat heb je verdiend." Toe ging de jonge zelf de boodschap doen,
toe verliest ie z'n heele zakje met geld en toe kreeg de jonge klappe van 't meisje en toe
zei 't meisje: ,.dat heb jij ook verdiend." En toe kreeg ie 'n heeleboel geld van z'n werk
en 't meisje kreeg 'n heeleboel geld van de jonge. Toe zei de jonge: ,.daar moet je me ete
voor geve." ,.Ja," zei 't meisje. ,.Pas op, as je 't niet doet, aardappele koke, rijst en dikke
koek en rijst" (blijkbaar 'n liefhebber van rijst). Toe kwam de jonge thuis en zei: ,.heb je
al wat ete voor me gekookt?" Toe werd 't nacht, toe gingen zeeteen toe kreeg ie eerst
aardappele, toen dikke koekie (de verteller komt langzamerhand in een milde stemming,
gevolg van de opsomming van al die heerlijkheden), en toen weer rijst en toen weer aardappeleen toe zei ie: ,.ik ga slape. want 't is al nacht." Vroeger had de vader 's 'n slee ge~
maakt, die haddeze niet meer, nu maakte de jonge zóó'n klein sleetje. ,.Daar kan jij wel
in zitte!'' Toe zei 't meisje: ,.Ikke? Nee hoor!" Toe maakte ze 't sleetje kapot. Toe hebbe
ze 'n heel groote gemaakt, dr kon de wel drie mensche inzitte. Later begon 't te sneeuwe,
toe ginge ze de slee naar benede drage, toe mocht 't meisje d'r eerst inzitteen te de jonge.
De jonge ging weer naar z'n werk, hij kreeg weer 'n heele boel geld en weer lekker ete.
De jonge kocht 'n paard en 'n kar. De jonge zei : ,. jij mag wel 'ns op de kar zitten." 't Meisje
zei: ,,'t is wel goed hoor, laat 'tpaard maar hard loope!" De jonge zei: ,.al reit;" daar
daar liep ie en daar viel het meisje onder de kar, onder de wieleen toe was ze dood en
toe had ie geen zusje meer. (Ook in dit verhaal speelt de dood een belangrijke rol: de klasse
werd er wel door geboeid.)

.-.

12". J. S., bijna 6 jaar, voorbereidende klasse, b. .-. :-: .-. .-.
...... ...... :.-: :-:
(Vertelt van Roodkapje, fantaseert ten slotte, deelt op 'n desbetreffende vraag mee, dat ze
't verhaal van Roodkapje van de juffrouw heeft gehoord, maar ,,'k heb ook verteld van me
eige, dat heb ik van geen mensch gehoord") . ....- D'r was es 'n meisje. die heette Roodkapje
en d'r moeder ging pannekoeke bakke met stroop d'r op en een flesch wijn ging de moeder
koope. Toen zei de moeder: ,.ga dat maar aan opoe brenge. Maar niet bloemetjes plukke
in de klas.
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in 't bosch.- Toe zei Roodkapje: "Nee, ik zal geen bloemetjes plukke". En toen ging ze
toch bloemetjesplukkeen toe kwam de wolf d'r an en die zegt: "Waar ga je naar toe."
"Dan zal ik 'teerst kijke wie d'r is." (Eigenaardige woordomzetting; komt vaker voor).Toe ging hij hard loope en 't meisje ging ook hardloopeen toe was hij al in huis. Hij had
gauw de slaapmuts opgezet en 'n jak angetrokke en grootmoeder d'r kouse angetrokke en
toe kwam Roodkapje en die schelde éénmaal an. (Zelfstandige omwerking van een ver~
telling in verband met woningtoestanden in een groote stad). Toen zei de wolf: "doe maar
ope," en de wolf, die kon niet opetrokke (analogie) en toen schelde ze nog eris an, toe dee
de buvrouw ope. Toe ging ze naar bove toe, dee ze deur ope, toe kwam ze binne, toe zétte
ze dat op de tafel neer. (Kleine pauze). Ze ginge zitte. Toe zei d'ie: "Wat heb je allemaal
meegebracht?" Toe zegt ze: pannekoeke met stroop d'r op en een flesch wijn." Toe zegt ie:
"geef me dat 's effe an" en toe ging ie d'r van ete. Toen zei ie: "hè, watsmaakt dat lekker!"
Toe had ie alle pannekoeke op. Toe ging ie 'n flesch wijn drinke. Toe zegt ie: "wat smaakt
dat ook eenig I" En toe zegt ie: 'k zal es effe kijke, of 'k ook een cent voor je heb!" (dit is hèt
moment voor 'n kind, als het 'n boodschap bij 'n familielid of 'n goeie kennis heeft gedaan!)
Toe zegt Roodkapje: "Wat heb je groote oogen." Toe zegt ie: "daar kan ik goed mee
kijke." Toe zegt ze: "Wat heb je groote oore." Toe zegt ie: "daar kan ikgoedmeehoore."
"Wat heb je 'n groote neus." "Daar kan ik goed mee ruike." "Wat heb je 'ngrootemond."
"Daar kan ik goed mee ete." Toe zegt ie in ééne: "hap!" en toe at ie meteen Roodkapje op.
13°. F. C., 5 jaar, voorbereidende klasse, b. Gehoord van 'n broertje. :~: :~: :~: :~:
D'r ware twee meisjes, die hadde 'n moeder en die moeder ging 'n boodschap doen, toe
kwamme d'r twee dieve in huis en die twee dieve ginge brand make en doe ginge ze alles
brand make en toe kwam de brandweer en die ging alles uitmake; toe hadden ze die twee
kindere ook in brand gemaakt. toe wazze die dood.- Toe kwam de moeder thuis, die zei:
"nu binne d'r weer dieve in huis geweest, diehebbeweer brand gemaakt." "Ja," zei een
politie~agent, d'r zijne twee dieve in huis geweest en de kinderen zijn dood." En toenkwam
de vader thuis en die zei: .. Waar binne me twee kindere? Wie heb 't gedaan?" Toe zee de
moeder: "de dieve." Toe zee de vader: "Waarom hebbe ze dat gedaan?" De moeder zee:
"dat weet ik niet!" Toe zee de vader: "d'r binne verscheie dieve hier in de buurt" (nogal
berustend!) Toe zee de moeder: "Ja, dat is waar!" En toekwamede dieve weer in de buurt.
Toe zee de vader: "heb jullie hier 'n brand gemaakt?" De dieve zeeë: "Ja!" De vader zee:
"ga maar 's mee naar 't beroo." Toe zee de politie~agent: "jullie hebbe hier brand gemaakt
bij 'n mensch." Toe zee de politie~agent: "jullie gane maar es mee naar 't gesticht." En nu
krege ze water en brood met zeep en ze krege ook schille, rooie Spaansche zeep op d'r
brood en toe ginge ze dood en toe kwam de begrafenis. die heb ze in de kist gelege en toe
ginge ze mee en toe ginge ze ook in 't gasthuis ligge, in de kist, de anspreker heb ze d'r ingelege; mijn zusje is ook dood. En toe zee de vader: "dat is wel goed, dat die dieve dood
binne." Toe zee de moeder: "ja. dat is ook goed, want dan moste ze maar niet brand make
hier, want dan hebbe ze de twee kindere ook in brand gesteekt." En toe zee de vader: "nu
moeten de twee kindere ook mee in de kist," de vader zee: "ik kan er niks an doen!" Toe
kwam de anspreker en die heb weer de kindere in de kist gelege en toe ging de krans bove
op de kist en toe ging de vader mee in 't rijtuig. Toe neemde de anspreker 't kistje in z'n zij
en toe zat de moeder te huileen 't groote broertje ook. Toegingede tantes ook in 'trijtuig.
(Persoonlijke herinneringen aan een gebeurtenis in eigen familiekring vervangt ten slotte
't verhaal, fantasie en werkelijkheid door een gemengd).

Ter vergelijking met het materiaal van Zoethout kan ik, dank zij de zorgen
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van een paar hulpvaardige schoolbroeders nog de volgende staaltjes overleggen. Nr.l4 en 15 zijn eveneens Amsterdammers.
14°. Die ik hier als no. 14 bij u inleid is eveneens Amsterdammer juist 6 jaar- een maandje
op school. Hij "snapte" reeds spoedig, dat ik reporterdienst verrichtte, en zei dat ook ronduit.
In antwoord op mijn vraag naar zijn woonplaats rolde er vlot uit: .... straat 52 één hoog.
(Z'n familiebetrekkingen:) "Nico en Christiaan en m'n kleine zusje- die heet Betsy- en
ikke. En moe en paook-En m'n zusje heet Betsy." (Ik had ze nog niet gezien) "Ze is ook
zoo klein - ze mag nog niet op straat - ze is pas ziek geweest." (Wat ze gescheeld had).
"Me kleine zusje die heb longen (ontsteking?) gehad. Toen de dokter kwam, moest ze heelemaal bloot. Die heeft gehoord en geklopt - of ze goed was. Me broertje is ook al ziek
geweest, maar dat is al lang geleden, een beetje (bedoeld is de tijd). Ik ben ook ziek geweest- allang geleden- M'n arm uit 't lid- allang geleden- maar dat weet ik niet
meer- moe heb koorts gehad en m'n pamiks." (Ik had pa nog niet gesproken). "Die moet
ook de heele middag in de winkel-- En ik heb koors gehad- schrijf u dat ook op?" (sic.)
(volgde een informatie naar bezigheden). "Ik speel met m'n zusje met de rommel." Daaronder verstond de kleine man: blakke en 'n muts, 'n bakkersmuts en 'n wagen en en en ....
'n pook, en stoven." (Of ie dan "treintje" speelde?) "Nee, gewoon. We hebben een piano.
En 'n keteltje- dan gaan we spelen met 'n keteltje- anders niks." (toekomstig diplomaat)
"Me broertje gaat op straat en me andere broer gaat ook op straat- pa gaat naar beneden
-werken - om de klanten te helpen - (verduidelijkend) zoo heeten die mannen, die allemaal komen - En we moeten het krukje nog hebben (herinner u de piano van straks!) om op te zitten - dat ken je allemaal hooger zetten - me broer krijgt pianoles, de pianomeester is ziek geweest- me broer ken d'r op spelen.- Dat versje- hoe is 't ook weer.... Bij ons thuis als 't Maart is"" ken-die ook spelen en dan moeten we allemaal meezingenBij ons boven maken ze altijd ruzie- dan is die man altijd dronken - En we slapen in bed
- Me zusje slaap bij me - me bro,i!r heet Ni co en dat andere broer Christiaan. En pa en
ma in dat andere bed - Wat nog meer? (peinzend). We hebben een nieuw kleed en vier
nieuwe stoelen" - (Hij mocht er een teeken en. De kleur werd gevraagd). "Ik geloof zwarte
en dan een beetje donker.'' (?) (Verder teekenend) "en dan een schutting - van voor een
hooge schutting - en dat is de zitting en dan gaan we zoo op en neer, zoo (demonstreerend). We hebben een groot ledikant, zóó groot - nee breeder - van hier van daan tot
aan de tweede rij - ik ga altijd onder de dekens slapen - En ik heb 'n spoor- en me broer
heb 'n vriendje en dan gaat hij heletriekie mee spelen en daar speel ik mee - en dan gaan
we bij de kachel zitten -en de piano staat ook bij de kachel- En we hebben vier kandelaars en dan nog vier bij de piano en dan kennen we d'r 'n zood je kaarsen in doen - En we
hebben een kast - en 'n klein kastji - en een linnenkast daar zit allemaal goed in - En
'k krijg 'n nieuwe sponzedoos. En me broer moet altijd zingen - Ik ben ook wel in 't spoor
geweest (naar aanleding van eens anders .,opmerking") - En dan ging ik naar Rotterdam".
- Hier werd de kleppermolen stop gezet. 15". Een volgende persoonlijkheid, iets ouder, sterk naïef en begeerig om zich te "geven".

"We hebben een kanarie gekregen," (begint hij ongevraagd), die is ziek geweest- We
hebben een huis gehad in de Govert Flink (straat)- M'n pa is op de Beurs- Toen we in
Wezep (Weesp) woonden ook- Ik gaan van 't Paschen naar Antwerpen toe- daar
woont m'n oome- op 'n schuit is-tie" (Wie van 't gezelschap zullen zijn?) "met ons allemaal- we hebben van de Paschen twee krentebrooden gekregen. Een met Paschen en met
Kerstmis -We hebben wàt 'n fijne kersboom gehad- en we hebben er sinaasappelen
Gesprekjes.
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aangehangen." (Een portret komt ter sprake. Dit geeft sinjeur aanleiding tot de opmerking:)
.. Me vader heb eerst een nieuw portret gekocht, nee 'n schilderij van 0. L. Heer, waar Die
op den berg preekte- Ik ben in Wezep wel 'snaar de zee geweest- ('n plaat ziende:)
Alen! zie je dat? - en Schollen - We hebben wel 's jan~in~de~zak gebakt - Me vader
wou eerst gaan visschen (m'n mannetje gevoelt nog niet veel voor een doorloopenden
draad) en toe ken die niet - heb~ie geen een visch gevangen - Onze vogel is weer beter
en as we op de piano spelen dan zingt~ie. We hebben in W ezep twee honden gehad - en die
kleine - Bof, - en dan ging ik op die groote zitten en dan beet~ ie 'n witte hond met zwarte
strepen. Me pa heb genoeg geld - hij heb dubbeltjes, kwartjes, - die krijgt ie allemaal
aan de Beurs. We hebben 'n schoolbord thuis.

De volgende vier stukjes zijn opnieuw van jonge Hagenaars.
16°. Een wandeling, verteld door een kleuter van 6 jaar. :~: .~. .~. .~. .~. .~. .~.
Toen eerst ben ik met m'n tante naar 't boschgeweest en daar heb ik eendjes en hoornen
gezien. Toen gingen we naar de Dierentuin. Een heele hoop beesten op stokken. En ook
beesten als koeien, maar 't waren geen koeien; ze hadden 'n grooten bult. En toen ben ik
naar den olifant gegaan. En daar was 'n man en die zei, dat ie dominee moest spelen maar
hij wou niet. Toen gaf ie 'meen doosje met muziek, Een cent in 't busje gedaan. Toen ging
hij zoo ringelen (=bellen). Tante ging weg en toen heb ik nog een heele hoop muziek gezien.
17°. Bij opoe, ook door eentje van 6 jaar. .~. :~: :~: .~. .~. .~. .~. .~. .~. .~.
Broeder, ik ben wel 'ns in Stompwijk geweest. Daar woont opoe en die heb 'ngrootemeid,
en die werk alles. En toen ben ik gaan spelen met zusje. En toen kregen we een paar peren
allemaal, ieder twee. Een broertje is ziek. Toen gingen we weer spelen. Werken en zandscheppen. Achter heb opoe twee varkens. En toen was er eentje wit en daar ging ik opzitten om te wippen. Toen kwam de groote meid en we moesten allemaal op de bank gaan
zitten. En toen had ik m'n zak vol peren. En anders weet ik niet meer.

.

...... ..... :... :
18°. Aan zee, verteld door een kleuter van 6 jaar. :~: ..... .....
geschrob.
zand
en
gegaan
zee
in
ben
Ik
zand.
en
zee
Op Scheveningen staan badstoelen. En
Zoo ver (wijst tot aan z'n middel) ben ik in 't water geweest. En toen heb ik er heelemaal
ingelegen. En allemaal zand in zee gedragen. Pa en moe waren met de tram. Toen ben ik
op de duinen geweest. En daar ben ik gaan rollen. Toen kwam moe en daar was de tram.
Maar broertje liep weg. Die wou niet. Hij huilde en toen waren we al thuis.
.~.

.~.

19°. Een verjaardag, door den verjaarling van 5 jaar. .~. .~. .~. .~. .~. :~: :~: :-:
Ik heb 'n heele boel suikerpijpen gehad, (waarom?) 0, ik ben jarig. En als ik nog weer
jarig ben, dan krijg ik 'n paard, een heuschelijk, en een levendig en bok. Van tante 'n gul~
den en dan koop ik mooie kleeren. Die doe ik in n'n spaarpot. Die een is haast vol en as die
ander vol is, dan ga ik op reis. Naar Groningen, daar woont tante. Nou en daar ga ik eten
en slapen en van alles doen.- Ik kan al schrijven, Broeder, een beetje maar, allerlei letters,
alleen abc, ook paardrijden en mooi bidden en zingen.

20°. Nu laat ik nog een epistel volgen van een jongen van 6 jaar. Schrijver
was in Indië geboren. Op éénjarigen leeftijd overgekomen naar Europa, had
hij gewoond in Brussel (kon b.v. in 't Fransch tot 20 tellen en een uitdruk-·
king als tout de suite en was toen weer naar Indië vertrokken.
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Liefe Helenetje.
D
Helenetje.
't huis is bijnaklaar; Wand de koelies moeten nog al . Leen 1) een . Kamer en een vloer
maken dan moet ;> Helenetje gouw turug 2). Dan kan . Helenetje . Erg pretig speelen als .
Helenetje maar 3) school gaat dan zal . Helenetje met . Henrie 4} • Van . Driessche . naar .
School gaan maar dan moet . Helenetje niet stout zijn maar zoet zijn . als . Helenetje erg
zoet is als . Helenetje dan jaarg 5) is dan kryg . Helentje van . Henrie Van . Driessche zes
centen dan als . Henrie van Driessche van school komt en . Helenetje dan nog niet naan
school gaat dan moet . Helenetje aan . Henrie van . Driessche . Dag Henrie . van Dries~
sche 6} en dan zegt . Henrie . Van Driessche tegen . Helenetje . dag Helenetje. Dan als .
Helenetje alle dagen zoo zegt dan krijg . Helenetje van . Henrie van driessche alle dagen
een cent en 't huis is al erg mooi en de deur in 7) zoo erg mooi en pendoppo is ook al
zoo . Mooi 8} in pendoppo zijn al zeille wat. zal. Helenetje dan blij zijn maar als 9} naar school
gaat en den kleine . Hondjes zijn al groot maar moet niet de hondjes pakken want als .
Helenetje de . Hond pak dan bijt de. Hond. Helenetje 10) want ze zijn al groot en de . Die~
vans zijn al zoo mooie 11) en de Voorgalerij is ook zoo mooi en de binnengalerij is ook zoo
mooie en de . Achtergalerij ook zoo mooie weet? Helenetje dat . Oontoomes 12) en tante
ellie 13} hier gewees is en toen hebben we brood en boter en gelei 14) en kaas en rijst en
wortel en aardab~pelen 15) geheeten 16) was . Helelenetje 17) maar hier gewees dan had .
Helenetje ook gezien 18} als . Helenetje aan tafel zit . Dan moet . Helenetje nettjes 19} eetten
als . Helenetje als . Helenetje alle . Dagen netjes eet dan krijg . Helenetje alle dagen twin~
tig. Centen. Dan wel 20) Helenetje al tijd Hier? Blijven en dan wel Helenetje nooit weg
gaan weet . Helenetje dat . Henrie . Van . Driessche vrijdag optocht gezien heb 21 ) en dat
was zoo mooi de voorste komen ligten en erachter komt in 22) schip en op het roer zijn
twee kleine mijjes 23) en voor is een man met een schep en er achter komt de . Duvel met
een salel 24 } in de hand en matjoopo 25) en lawaai en de chinees die doet breng 26) en en
komt weer matjoopo en weer breng en daar komt een mooiei 27) vlag en en er achter ko~
men weer ligten en achter die ligten komt 28) frouwe die te paard is 29) en er achter komen
frouwen er achter komt weer matjoopoen breng en twee slangen en doen was 'tuit en
toen gaan 80) wij door de kienteng 31 } gaan wachten. nu dag Helenetje ontvang vele groe~
ten van tjangnon 82) mama tante leena oom joseph, marieke en van je neef
Henri

0

I) Schrijver had een tante bij hem in 't zelfdo! huis wonend die .. Tante Leen" heette.- 2) Bedoeld is "terug".
- 3) Bedoeld is "naar".- 4) Henri {de eige:naam van den schrijver).- 5) "Jaarg" (sic voor jarig).- 6) Vul
aan of versta er onder: "zeggen''. - 7) "in" voor "is", - 8) Na Mooi begint een nieuwe zin.- 9) Er onder
verstaan: Helenetje.- 10) Helenetje lijdend voorwerp.- 11) Spreek uit moo-ie.- 12) Oom Thomas.13) Elly.- 14) Hier heeft mama geholpen.-- 15) aardappelen.- 16) echt Indische fout. De in Indië geborenen
wisselen de hen de gin de uitspraak, dus hier geheeten voor gegeten, de hond=de gon.- 17) HeleJenetje
(schrijfstotteren).- 18) Na gezien begint nieuwe zin.- 19) Schrijver spreekt de t nóg scherper of langer uit
dan normaal.- 20) Bedoeld is .. wil".- 21) Merk op hij gebruikt wel z'n eigen naam als onderwerp, maar zet
het werkwoord toch in den eersten persoon.- 22) Een: 'n. -- 23) Meisjes: denk aan het Fransche je {suis).
- 24) Sabel.- 25) Een Chineesche afgod. de clou van den optocht. - 26) Klanknabootsing.- 27) Mooie. 28) Komen. (Maleische invloed?) hier geen verschil tusschen enk. en meerv. Vgl. Douwes. - 29) Is en zijn in
't Maleisch ontbeerlijk en 't zelfde.- 30) Gaan en gingen in 't Maleisch 't zelfde (schrijver kende al genoeg
Maleisch om deze fouten over te nemen). - 31) Klenting
chineesche tempel, door mama geschreven.32) Tjang is Maleisch en beteekent grootmama, non = jongmeisje, tjangnon = de grootmama van He1enetje.
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DE KINDERTAAL.

e dreumestaal der straat gaat zonder merkbaren overgang in de
straatjongenstaal over. Deze staat sterk onder invloed van de straatslijpers, groenteboeren en alle andere straatkooplui der achterbuurten gelijk wij naderhand nog zullen zien. - De straatjongen is
vóór alles slordig en ondeugend. Zie zijn kieeren maar eens, en dat is volstrekt
niet altijd uit armoe, maar vaak uit louter slonserigheid. Zoek bij den straatjongen dan ook geen correcte taal, gij zult er de verregaandste zorgeloosheid
vinden, los van alle banden der gewoonte, wars van alle regelmaat, en toch
ook meestal zonder éénig persoonlijk cachet of raken zet: alles is oneffen en
afwijkend zonder anderen grond dan sleur, gemakzucht of grillige willekeur. Ondeugend verder, en dat is een zeer welwillend gekozen woord; want zij zijn
de kwelduivels der straat. "Alles wekt hun spotzucht, alles verleidt hen tot
kwaaddoen, zij kunnen kip noch kraai met rust laten. De meiden trekken zij
de muts af; de kinderen loopen zij omver; de kreupelen en mismaakten doen
zij na; de honden trekken zij bij de ooren; de paarden dunnen zij den staart;
zij steken hun vingers in de emmers der melkmeiden; zij likken met hun tong
aan de suikervaten der kruideniers, en als de appelenvrouw omziet, halen zij
haar den mooisten bellefleur van den hoop weg en loopen er mee heen. Nog
erger maken zij het in den winter. Dan hebben zij een ondeugend genoegen
als ze groot en klein, bedaard en driftig, deugd en ondeugd zien vallen over
hun glijbaantjes op bruggen en sluizen. Of ze leveren elkander een sneeuwballengevecht maar dat alleen voor de leus dient, om, als bij ongeluk! de
vreedzame voorbijgangers te bepoeieren." Zoo was het reeds in 1840. En nu?
Wie herinnert zich niet uit de kranten van einde 1912 het humoristische voorstel om al de vreemdelingen die in het feestjaar 1913' ons land zouden bezoeken,
op het kattekwaad onzer straatjongens te onthalen?
Sinds de leerplichtwet is ingevoerd, ondergaan echter alle kinderen eerst ook
nog den invloed van de schoolkinder-taaL Hier is natuurlijk alleen de lagere
school bedoeld. De kinderen leeren lezen en schrijven, en daarbij tracht men
ze de beschaafde uitspraak aan te leeren. Bij hen die tot nu toe dialect spraken
begint zich dus een tweede geheel-afwijkende reeks van klanken en woorden
te vormen. Zij beginnen te behaoren tot twee taalgroepen. De arme en schoolsche onderwijzerstaal begint veel invloed te krijgen op de taal der kinderen.
Veel van de natuurlijke spontaneïteit gaat voorloopig verloren. Ze leeren antwoorden in heele zinnen! Ze leeren denken schoolsch regelmatig. Dit is een
tijd van stilstand, soms zelfs van achteruitgang voor de taal. Heel dikwijls
trachten onhandige meesters nog bovendien het jonge reeds kwijnende taalleven te smoren in grammaticaregeltjes van den ouden trant. Arme kinderen!
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Ook die twee met elkaar strijdende talen hinderen geweldig in het begin. Beginnen zij nu nog vroeg vreemde talen te leeren op den koop toe, dan wordt
de moeielijkheid nog grooter: de zwakkere mentaliteitjes praten niet meer, ze
beginnen te zwijgen! .... althans, als de meester er bij is. Dialect spreken
mogen ze niet. De beschaafde taal spreken kunnen ze niet. Dan kroppen ze
hun hart maar vol. De krachtiger wil~ en denkhoofdjes staan evenwel voor
zoo'n geruchtje niet vervaard.- Het speelsch karakter, of liever de instinc~
tieve speelsche manieren van de kinderen komen bij hen volkomen tot hun
recht, zelfs ook in hun taal. Het is toch bekend, dat soms reeds in de kinder~
kamer, maar vooral in de eerste schooljaren, als al de aandacht aan taal, lezen
en schrijven besteed wordt, sommige groepjes van kinderen aan 't spelen gaan
met de taal, en zich een taaltje maken, dat niemand buiten hen kan verstaan.
Behalve het speelinstinct, uit zich hierin ook reeds de sociale differencieering.
Zij willen zich nauw aaneengesloten voelen, en daartoe helpt o zoo knusjes,
een eigen ... geheime ... taal! In Vlaanderen, zoo verhaalt Is. T eirlinck, spreken
ze onder elkaar af elken klinker tweemaal te zeggen, en er een p tusschen te
voegen, de tweede klinker krijgt den klemtoon. "De schoone Mei" wordt dan
tot "Depé schoopóonepe Meipéi". Het kind schoot hem dood: Hepet kipind
schoopoot hepem doopood of elders : Hetpet kindpind schootpoot hempem
doodpood. Van der V enne verhaalt dat in zijn tijd (de 17de eeuw) de kinderen
hiervoor de k gebruikten. Al : akal, arm : akarm, fijne : fijnkijneke, honden : hon~
kondeken, zotten : zokotteken, enz. In de buurt van Oudenaarde, en ook in
Oudenbosch, dus tamelijk ver van elkaar, is de erwi~taal gesignaleerd, die achter
elke silbe erwi voegt: wij : wyrwi, dà : darwi, weer : weerwi, Jan: Jarwi, school:
schorwi, broeder : broerwi. In Dreumel (Maas en Waal) komt in plaats van :
erwi, erf voor. Daar is dus bij de kinderen:wij in werf, school in scherf ver~
anderd; kunde gij mij zeggen, wordt : kerfde gerf merf zerven; ga de mee speu~
len (spelen) : gerfde merf sperven. In Antwerpen veranderen de jongens, gelijk
Schuermans bericht, soms alle klinkers in ad i; kan wordt dus kadin, list wordt
ladist, enz. Circa 1900 is te Nijmegen op de leerschool, verbonden aan de Rijks~
kweekschool, jaren achtereen een dee~taal in zwang geweest : slaat werd tot
sladeet, rat: raddeet. C. F. van Duyl verhaalt in 1879, dat in zijn schooltijd
reeds een dergelijke die~ taal bestond: stad: stadied, boek: boediek, straat: stra~
diet. Uit Leeuwarden vermeldt J. Winkier een m'r~taal op dezelfde wijze ge~
bouwd : kan jou my so wel ferstaan : kammer joumer mijmer somer wemmer
femmerstamer? Wanneer gane jimme nar huus : W ammerneermer gamer jim~
mernamer hum er? Nog moeilijker is de Papertje~taal óók uit Leeuwarden, die
heelemaal op 't spellen berust. Men oordeele zelf: clou gaast naar huus : deepo~
pertjepupertje geepapertjepapertjeès tee enpapertjepapertje~er, hapupertjepi~
pertje~ès. Uit mijn eigen kinderherinneringen kan ik, behalve de boven reeds
Geheime kindertaal.
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vermelde erwi~taal. hier nog aan toevoegen, dat bij de Oudenbossche tien~
jarige meisjes der zusterschool in 1890~91 zich een achterstevoren~taal ontwik~
keld had. Letter voor letter werd elk woord van achter naar voren gezegd.
Alleen het rhythme van het woord bleef behouden. Zoo werd dus rafelen tot
nélefar, vinger: régniv, jongen: négnoj, mèske (meisje} éksem, enz. En dat zij
daarin door oefening een merkwaardige vlugheid hadden verworven, heb ik
zelf meermalen kunnen constateeren. Eigenaardig is ook, bij jongens van som~
mi ge scholen o.a. in Amsterdam, het verplaatsen der medeklinkers zoowel in
eenzelfde woord als in een constructie, b.v. een kikkertje met een staart, wordt:
een stikkertje met een kaart. Zoo ook : dikkopje wordt kikdopje enz.
Hoe het met de normale taalontwikkeling op dien leeftijd staat, leeren wij
zeer goed uit een citaat van Nieuwenhuis' pasverschenen mooie boekje :
Individueel Taalonderwijs .
.,Veel plezier heb ik gehad van een poppenkast, door ons zelf van latten en lappen in elkaar
gezet, met achterdécor van wit karton, waarop een kamermuur geteekend was met open
raam. De leerlingen hadden er zelf stukjes voor geschreven, o. a . .,Sinterklaas bijJan Klaassen" en beurtelings vervulde ieder een der rollen. De poppen (JanKlaassen, Katrijn, een
baby, Sinterklaas, de knecht, een straatmuzikant, een bedeljongen, de veldwachter) waren
geleend of zelf in elkaar genaaid (dit waren de grappigste).- Ik beschouw zoo' n vertooning
als een uitstekend hulpmiddel voor het spreekonderwijs. De leerlingen staan in de poppenkast, onzichtbaar voor anderen, spreken dus met groote vrijmoedigheid, de JanKlaassenstijl is niet al te kieskeurig, zoodat ze geheel in eigen taal blijven, en de dwaze mimiek der
poppen haalt vanzelf de woorden er uit. Zoodoende ontstaat een vlotte dialoog, ongedwongener en geanimeerder dan bij tooneelstukjes, en - zelf gemaakt. Veel verhaaltjes
leenen zich tot dramatiseeren, décor is bijna niet noodig daar de kinderen, met zooveel
rijker fantasie dan volwassenen, er buiten kunnen, en na enkele lessen zal men merken,
wat een verbeelding en taalvermogen aanwezig is in kinderen, die nooit blijk van eenig
talent gaven. -Ook het dramatiseeren voor de klasse is een uitmuntende oefening, en
nadat de eerste verlegenheid overwonnen is, zeer geliefd bij de kinderen. Wie kleine kinderen heeft zien spelen, hun drang tot dramatiseeren en fantaseeren heeft opgemerkt, verwondert er zich over, dat de lagere school niet meer van deze neiging heeft geprofiteerd.Enkele opgaven uit mijn klas : 1. Doe na, hoe een marktventer zijn horloge aan den man
brengt (eerst zelf opgemerkt). 2. Theevisite (met serviesje). 3. De meid aan de groentekar.
4. Kruidenier met klanten. 5 Bij den tandarts. - Daar we niet aan de wetten van Aristoteles
gebonden zijn, en geen décor hoeven te veranderen, kunnen we zóoveel tooneelen maken
als de fantasie der spelers noodig oordeelt. 't Beste is, ieder zijn eigen medespelers te laten
kiezen en een les te voren het onderwerp op te geven (tenzij ze er zelf een weten). Met
veel animo wordt dan meestal een dialoog in elkaar gezet.- In de laagste klasse kan 't zelfde
met poppen gebeuren. - Menigeen zal- het bovenstaande lezend - ongeloovig lachen,
spotten misschien- ik houd vol- uit ervaring spreek ik - dat men op dit gebied oneindig
meer uit de kinderen kan halen, dan gewoonlijk gebeurt."

N ieuwenhuis besluit zijn allerinteressantst boekjemet eenkleine bloemlezing van
kinderopstellen,waaruitwijweereenkeuzedoen."Voordeeerlijkheiddienterbij
gezegd, dat we kleine klassen hadden van leerlingen uit den beschaafden stand.''
380

Improvisaties in de klas.

1°, VADER OP REIS. 2de kl. N. S. (8 jaar). :~:

:~:

.

.....

~.

:... :

.~

.

Mijn vader is naar Spanje gegaan. Toen kregen wij hoope briefkaarten. En dan schreven
wij terug. Maar toen hij terug kwam, toen kregen wij mooie cadeautjes. Ik kreeg een muis,
een plak chocola en een brosje. En vader heeft ook leuke portretjes meegebracht. En ik
krijg ook boekjes, maar dat heeft vader op het kantoor gelaten, dus dat krijg ik later.
2".

IN DE KERK. 3de kl. N. S. (9 jaar).

:~:

.~.

:~:

.~.

.~.

.~.

:~:

:~:

:~:

:~:

.~.

Zondag ben ik naar de kerk geweest. Het was een engelse kerk. Van het preken verstont
ik niets. En bij het zingen zong ik maar zoon beetje mee. Maar ik verstont er niets van.
Het duurde ook zoolang. En voor dat we weg gingen, moesten we een stuiver op het
bord leggen voor de arme kinderen.

3". DIE HEERLIJKE SNEEUW! 4de kl. N. S. (10 jaar). .~. .~. .~. .~. :~: :~: .~.
Op een Zondag stond ik op en keek uit het raam en zag dat er dik sneeuw lag. Ik kleedde
me gauw aan en ging naar buiten, met de slee. Toen bonden we nog een paar andere
sleeden aan de onze en toen gingen we rijden. Toen we in de Horsthorststraat kwamen,
konden we bijna niet verder wam de sneeuw lag zoo dik, dat je er tot aan je knieën in
liep. Na het koffiedrinken gingen we een glijbaan maken. Hij was bijna drie huizen lang.
Toen kwam er een politie en die zei: .. Je mag wel door glijden maar als je uitscheid moet
je er zand op strooien. Een poosje later kwam er een mijnheer met een hond uit een der
huizen. Er liep ook nog een hond van een vriendje van mij. Toen begon die hond van die
mijnheer te vechten tegen die andere hond. Maar de mijnheer zei: .,dat de hond van mijn
vriendje begon." De mijnheer sloeg de hond van mijn vriendje zoo hard dat zijn wandelstok
in stukken brak. Toen kwam hij op de glijbaan, doch op hetzelfde oogenblik toen hij de
hond nog een tik met het stompje van de stok wou geven, gleed hij uit en viel. Toen hij
weer opstond beefde hij van woede. De hond was intusschen naar binnen gegaan. Toen
gingen we ook naar huis. De volgende dag toen ik naar school ging, liepen er een heele
boel jongens van een andere school. Eerst hebben we ze verdreven, maar een poosje daélrna
kwamen zij terug met meer jongens en toen hebben we het verloren.
4". HET LARENSCHE GEPEUPEL. Door een jongen van 11 jaar, die in 't begin

heel veel moeite met stellen had. Sde kl. .~. .~. :~: .~. .~. .~. .~. .~. :~: .~. .~.
Bom daar lag Jan op den grond en Cor der boven op. Kees Jansen had een stokje, dat hij
op slojd had gemaakt en gaf Jan daar een harde klap mee. Nu begon Jan natuurlijk een
keel op te zetten en liep uit het gevecht, want hij had een mond vol zand en die slag. Nu
kwam Karel er op los en begon met Cor te vechten. Weldra was dit uit, en kwam Jan met
een handvol zand aan en gooide die midden in Cor zijn gezicht. Nu kwamen Jan en Cor
weer, en toen ze weer goed aan den gang waren kwam er ineens een man aan.- .. Wel.
wat moet dat. Zijn dat jongens van de Gooische school. jullie stelt je nog érger aan als
het eerste Amsterdamsche gepeupel."- Jantje, Jantje, jaag ze toch uit elkaar," klonk een
piepstemmetj~. uit het huis. En nu begon Jantje weer en zei: .. Ik zal er eens met meneer
over spreken.

5". 'T IS WARM, door denzelfden knaap. .~. :~: :~: :~: :~: :~: .~. :~: .~. .~ .
.. Ph .... wat is het warm!"- Dat zegt iedereen.- De kieeren plakken aan mijn lijf. De
paarden van de meentkarretjes loopen stapvoets en slaan telkens met hun staarten zoover
ze reiken kunnen over hun rug, om de lastige vliegen weg te jagen.- De boeren die met
Kinderopstelletjes.

381

hun zeisen en hooiharken boven op de hooiwagens liggen, slapen meestal. - De lindehoomen bloeien en duizenden bijen en hommels gonzen om den boom. Een enkele warme
fletser komt voorbij met een doodmoë hond naast zich, die met de tong uit den bek op een
sukkeldrafje loopt. - Daar komt een jongen met vuile bloote beenen. - Hij jaagt het stof
voor zich uit, dat in groote wolken wegdrijft.- Een drukkende warmte is het.- "Ph!"
6°.

HET NIEUWSGIERIGAARTJE. 6de kl. (12 jaar).

:-:

.•.

:-:

......

"Tootje, zal je nu voor je kijken!" klinkt meneers stem. Tootje draait zich gauw om, net
of ze nooit achterom heeft gekeken. Maar even later draait ze het hoofd weer naar Freddie's kant. "Hè Tootje kijk nou niet af." "Och jongen. Is 't nou uit?" vraagt meneer boos.
"Ja, maar ze kijkt telkens af." "'t Is niet waar ik draai me alleen maar om." "Ja juist," zegt
meneer, "en daarom denkt Freddie dat je afkijkt. Het zal jou nog wel eens gaan als de
vrouw van Lot." Maar tot nog toe is ze nog geen zoutpilaar.
7°. DEElGENWIJZE KAREL. 6de kl. (12 jaar). (Dooreenjongen,inhuisbijKarelsouders)·

Karel is een echte praatjesmaker. 's Morgens klokke half acht wordt hij geklopt. Vijf
minuten over half acht gaat de deur van mijn kamer onder een luid gekrijsch open en een
vlag komt om een hoekje van de deur kijken, verder gaat de deur open nog verder en eindelijk heelemaal, maar ondertusschen is er geen vlag meer te zien. - 's Morgens is de
karnemelksche pap nooit zoo lekker als anders; dan is het "Mama"! mama luistert niet.
"Mama luister je nou? Mama."- "Wie is die je, Karel?" vraagt papa.- "Niemand,"
zegt Karel. Weer is het "Mama wil u even luisteren. De karnemelk is koud." Even later
zegt hij tegen mij: "Jan ik eet geen boterham meer, jij wel?" Ik zeg maar niets want anders
duurt dat vervelende gekwebbel den geheelen morgen door. Om twaalf uur wil het eigenwijze heertje zijn melk zelf inschenken. Maar natuurlijk schenkt hij er naast en op de tafel
stroomt een liefelijk kabbelend melkbeekje. Papa kijkt zwart, mama kijkt grijs en onze
jongeheer kijkt of hij het niet helpen kan. -Eens op een keer (ik was er niet bij) mocht
hij niet of liever hij mocht het nooit, zijn melk onder het eten opdrinken. Papa had gezegd,
als je je melk nog eens opdrinkt dan zal ik de melk vergiftigen, maar even eigenwijs als
altijd dronk onze man toch, maar toen hij niet keek deed papa gauw een flinken scheut azijn
in de melk. Karel nam weer een slok azijn-melk en nu waren de poppen aan het dansen, aan
gehuil en aan praatjes natuurlijk geen gebrek, maar nog heeft de les niet genoeg geholpen.
8°. EEN MAZELNACHT. 7de kl. (13 jaar).

:-:

:-:

:-:

:~:

.~.

:~:

:~:

:-:

:~:

De schemering kwam en ik lag nog aldoor in bed te lezen. Ik stikte bijna. De kachel
brandde hard en een deur mocht niet open, want ik had mazelen. Eindelijk werd het zoo
donker, dat ik niet meer lezen kon.- Ik lei het boek naast me neer op tafel en riep naar
beneden: "Moeder, kom je het licht aansteken!" Geen antwoord. Toen riep ik het nog
wat harder, maar er volgde geen antwoord. Ze zijn zeker in de andere kamer, dacht ik,
ik zal maar niet meer lezen. - Ik houd er veel van met opgetrokken knieën op mijn zij te
liggen en zoo lei ik nu ook weer. Een tijdje lag ik doodstil. Ik was dan ook erg moe. Beneden bleef het maar stil .... Plotseling werd mijn bed hard achteruit geschoven. Het leek,
alsof het in een hoek van de kamer werd geduwd, en, het gaf een geluid, alsof het bed
tegen gedroogde{?) was geschoven. Ik was vreeselijk geschrokken, maar ik begreep dat
het onmogelijk was.- "Ik ben zeker koortsig," dacht ik, "kom ik doe mijn oogen maar
weer open." En toen ik mijn oogen open deed, stond mijn bed op de gewoone plaats.Wat was ik blij I - Een tijdje lag ik weer stil, en toen deed ik weer mijn oogen open. Had
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ik gedroomd, ja of neen? Ik was zoo benauwd. dat ik het niet eens wist. Ik hoorde naast
me in de kamer kuchen en woelen. Af en toe zag ik een donkeren hoek een zwarte schim
zich heen en weer bewegen en op den muur stond duidelijk een soldaat geteekend, met
witte wazige lijnen. Zoo eng!! Ik vodde ook al bloed door mijn keelloopen. -- Een teeken
dat mijn neus begon te bloeden. Ik wilde mijn zakdoek van onder het kussen halen, maar
hij was weg. Ik had hem de laatste keer vergeten er onder te stoppen. Ik bleef maar dood~
stilliggen; alleen met mijn voeten en mijn handen voelde ik, of ik hem ook vond. Eindelijk
voelde ik hem onder mijn rug.-- Het was al een neusbloeding geworden. Ik drukte mijn
zakdoek stijf tegen mijn neus. Zoo zou het wel overgaan.-- Wat was zoo'n mazelnacht
toch vervelend. Eindelijk hield het bloeden op. Mijn zakdoek was heelemaal kleverig door
het bloed en door de mazelwond jes. -- Ik stopte mijn zakdoek weer onder mijn kussen en
bleef maar naar een donker hoekje kijken.-- Daar stond de wazige soldaat weer. Eigenlijk
stond hij niet, maar hij was opgehangen. want zijn voeten waren wel een meter van den
grond. Hij keek me aldoor strak aan. En daar, in een donker hoekje zag ik twee vurige
stippen. Ze waren maar eventjes zichtbaar; ze waren dadelijk weer weg.-- Zoo moest ik
nog wel een uur liggen, voordat het licht tusschen de kiertjes van de gordijnen kwam kijken.
En toen ik keek of de soldaat er no'tl hing en of de schimmen zich nog bewogen, was alles
als met een donderslag verdwenen ..- De nacht was om.

Het best echter leeren wij de taal der kinderen van de lagere school kennen
uit hunne spelen en de speelliedjes. Ook voor den leeftijd van zes tot twaalf
jaar, moeten wij dus de meer vastgelegde vormen der kindertaal gaan onder~
zoeken. Hier staan we voor het overrijke gebied van het kinderspel. De Cock
en Teirlinck hebben althans voor Zuid~Nederland, een schat van materiaal
verzameld. Maar ook voor Noord~Nederland iserinhunachtdeelenheel wat
te vinden. Alleen ontbreekt het deze folkloristen maar al te vaak aan psycho~
logischenkijk op het kinderlijk verstand en gemoed. Juist gelijk boven bij de
bakerliedjes steun ik ook hier weer hoofdzakelijk op eigen verzameld mate~
riaal. De aangifte der herkomst volgt hier juist als boven.
Het spreekt vanzelf, dat de liedjes, die de kinderen reeds op jongeren leeftijd
van moeder of baker leerden, nu bij het betreden der straat en speelplaats niet
eensklaps uit het geheugen verdwijnen. "Moriaantje zwart als roet" en" Eén,
twee, drie, cho enz." kan men dan ook bij het touwtje springen bijna overal
hooren zingen. Want voor het touwtjespringen hebben de meisjes veel bege~
leidende liedjes noodig. Deze zijn vooral dáárom zoo voornaam, wijl het spring~
touw hier zuiver het rhythme aangeeft. Het zijn dansliedjes, die op den duur
zeer gecompliceerde rhythmische vormen aannemen, en de meerbegaafden
tot buitengewone lenigheid opvoeden.
Nijmegen.
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2.

wat

Deventer.

Mijn vader is een Joodje
Mijn moeder een Jodin
Mijn vader poetst de schoenen,
Mijn moeder smeert ze in.
Hein met de rooie kwast
Hein hou je broekje vast.

héeft die Jóod

be~náuwd!

et

Deventer.

3.

Stokvisch beuken
Midden in de keuken
Midden in de gang
Daar kwam Jan met de straatkar an.
0 wat was die stokvisch lang !

of:

(Toespeling op Deventersche stokvisschen.)

4.
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Maat 5-8 ook wel:

Hebben bij dit liedje de draaisters al neiging om bij Ikabee wat sneller te
draaien, bij het volgende is er een regelmatige afwisseling: 2 maten langzaam,
2 maten snel, zoo ongeveer in de verhouding van twee tot drie.
Nijmegen.
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hij héeft den dókter ge ~roé ~pen,
ge~brácht, ,.
béd
hij is naar
hij is weer béter ge~ wór ~den,

Het volgende mooie liedje teekent in zijn overgang van langzaam aarzelend
naar haastig gejaagd, zóó typisch den eerst~sluipenden, daarna hard~wegloo~
penden belletrekker, dat ik er bij het eerste hooren over versteld stond.
Nijmegen.
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Bij het volgende liedje is de afwisseling nog meer aan de willekeur der draai~
sters overgelaten. Hoe lang de eerste silbe gerekt wordt en hoe snel dan
aanstonds het tempo doorgaat, moet de springster maar afwachten. Bovendien
moet zij bij de laatste heffing van elk vers zóó hoog springen, dat men het touw
tweemaal om kan draaien. Alleen de beste springsters kunnen dit eenige malen
achtereen volhouden. En dan gaat het al langer hoe sneller! Maar wie als
oudere dit spel aanziet, staat hier weer in bewonderen de verwonderin g over
de evenmaat van het heftig~nippige rhythme, met de bibberende, echt jonge~
meisjes~achtige afschuw voor tergende kwajongens.

25

Levend rhythme.
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Een soort lot~spelletje is het volgende springliedje, op elke silbe een slag.
8.
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Hierbij wordt streng de maat gehouden, maar het touw bij elke noot heelemaal
omgedraaid. De springster mag hoog of laag, snel of gauw springen, als ze
maar niet met haar voeten aan het touw komt. Zelden brengt er dan ook één
den regel één of tweemaal ten einde zonder af te raken. Waar zij nu bij afraakt,
daar zal zij later mee trouwen. Alleen is er in Deventer nog deze bijzonder~
heid, dat als het springstertje afraakt op pastoor, het nog eens opnieuw mag
"omdat een pastoor niet trouwt". Over trouwen gaat ook het volgende liedje
met een echt modern Nijmeegsche herinnering aan de bekende zeepfabriek:
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Levenslot-liedjes.
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Trouwens dit onderwerp is nog zoo gauwniet uitgeput, als ze eenmaalbeginnen:
Nijmegen.
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En nu beginnen ze opeens heel vlug en strak te draaien. Wat een wereldwijsheid
zulke nufjes er dan uitslaan, hoort men vaak, als ze plotseling weer aanheffen,
met een ommedraai op elke noot, tergend en schichtig :
Nijmegen.
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met vaak er nog achter: van je één, twee, drie! op alle mogelijke noten.
Nu ontwikkelt zich zoo'n solo-sprongetje van lieverlede soms tot een spring~
drama. Eén der meisjes die voor Anna speelt, begint in te springen en aan~
stonds zingen de draaisters kijverig weg:
Trouwliedjes.
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12.

Nijmegen.
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1. An ~ na moest eens wach ~ ten,
wach ~ ten
op haar man,
2. Waar ben
je zoo~lang ge~ble~ven? - Dat gaat jou niet
an.
3. An ~ na ging naar ho ~ ven
en haal~de een dik~ke stok,
4. Jan
he~ gon
te schreeu~wen, schreeuw~de moord en brand,
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1. 's Nachts om twa ~ lef
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2.
. ......... .
3. En kwam er
mee
he~ ne~den
en
sloeg
Jan op zijn kop.
4. De bu~ren kwa ~ men kij ~ ken,
er
was niets aan de hand.

Bij .,kwam die smeerlap" is er nu een tweede meisje bijgesprongen, dat
voor man speelt. Anna zingt dan zelf: .,Waar ben je zoo lang gebleven?'' De
man antwoordt: .,Dat gaat jou niet an." Dan heffen de draaisters weer aan:
.,Anna ging naar boven" enz. Ondertusschen dansen Anna en Jan boos kijkend
tegen elkander door, maar bij het .,sloeg Jan op zijn kop", slaat Anna haar
man heusch met de beide handen op het hoofd, en stoot hem zoo het spring~
touw uit. Soms komt er dan nog het laatste coupletje bij, vaak laat men het
ook achterwege, omdat na het stoeipartijtje er de pret voor de meesten af is.
Men zou verkeerd doen met hieruit af te leiden, dat die kinderen wijs of boos
zouden zijn boven hunne jaren. Gewoonlijk begrijpen ze niets van den diepen
ernst, die in hun liedjes schuilt. Gelijk het met zooveel dingen gaat - men
denke slechts aan de romans van Jacob van Lennep - is wat bij een vroeger
geslacht een vermaak was voor volwassenen, nu alleen meer bij kinderen in
gebruik. Zoo zingen b.v. te Deventer kinderen van vijf jaar, zonder iets te
bedoelen of te begrijpen het volgende minneliedeke:
13. Wat is het nat

Wat is het nat
Alondermijnevoetenl
Uitverkoren
Uitverkoren
Waar zal ik je zoeken.

Een van deze meisjes daar
En ziedaar mijn lieve vrouw,
Die ik 't liefste hebben wou.
En ik geef de hand aan jou,
Neen, neen, je bent het niet.
En ik zal je nooit verlaten,
Keer je maar om, want je bent het niet. Daarom zoen ik jou,
(Ja ja, je bent het wel,
Dág jûffróuw.
Keer je maar om, want je bent het wel.)

In Oud-Gastel is hetzelfde veel korter :
ti.
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Wat is het koud, wat is het koud
Al onder mijne voeten.
Uitverkoren, uitverkoren.
Wie zal ik verzoeken.
Minneliedjes.

Hier beste vrouw
Ik geef de hand aan jou
Ik wil jou niet verlaten
En daarom kies ik jou.

Een ander kinderliedje is, gelijk Boekenoogen bewees, ontstaan uit een oude
"Kermisvrijagie tusschen Trui en Jaap" uit de zeventiende eeuw:
15.

Deventer.

Maar aardige Jaap,
Maar lustige knaap
Maar aardige Jaapie, sta stil
- En waarom zou ik stille staan,

Ik heb van mijn leven geen kwaad gedaan. Maar aardige Jaap,
Maar lustige knaap
Maar aardige Jaapie sta stil.

Zoo zijn de volgende rijmpjes ook zeker oude kroegliedjes, thans alleen meer
door kinderen gezongen:
16.

Bergen op Zoom.

Trien, Trien, malle Trien!
Moet vannacht zoo zuur niet zien.
Trien, Trien, malle Trien!
Je moet zoo zuur niet zien.
18.

Bergen op Zoom.

Jan toerelzjoer
De beenen, de beenen,
Jan toerelzjoer
De beenen van de vloer.

19.

17.

Oud Gaste!.

of:

Als de kermis is gedaan,
Dan zijn de centen naar de maan.
En laat ze maar loopen (bis)
Dan moet je maar poffen.

Oud Gaste!.

Koekoek, waar is mijn lief?
- In 't hennekensbosch. Wat doet ze daar?
- Patijne slaan. -

20.

Wat verdien ze daar mee?
-Ne stuiver daags.Wat doet ze daarmee?
-Opdrinken.
Bergen op Zoom.

Mieke, Mieke, Mieke! g'het er water bij gedaan.
'k Heb je met den emmer naar de pomp zien gaan.
Ach m'n lieve Augustijn, Augustijn, groot en klein.
Ach m'n lieve Augustijn, alles is klein.

Eer wij van het touwtje springen afstappen, citeeren wij nog een liedje voor
het touwtje slingeren:
21.

Nijmegen.

Slingerdeslang
Van Amsterdam,
Van Amsterdam naar Londen
Van Londen naar Amerika

Van één twee drie. (vgl. blz. 367 n• 86)
Mijn zusje heet Marie !
En als ze niet Marietje heet,
Dan heet ze één, twee, drie.

Van het touwtje~springen naar een eigenlijk dansje overgaande, trekt mij
onweerstaanbaar het liedje van de twee emmertjes. De meespelenden verdeden zich in paren en nemen elkaar gekruist bij de handen. Nu begint op de
maat van het liedje, terwijl ze elkaar aankijken, eerst het pompen of ziegezagen van armen en handen. Zijn ze aan "het poortje" gekomen, dan keeren
ze zich naast elkaar, en in de rij dansen nu de paartjes achter elkander het
liedje af, om een eind verder weer het pompen te beginnen.
Kroegliedjes.
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Een andere manier van pompen, meer uitsluitend bij jongens in gebruik, is de
volgende. Twee aan twee gaan zij met de ruggen tegen elkander staan en
haken dan de ellebogen in elkaar. Op de beurt wippen zij nu elkander van den
grond met duizelend genot in de zweving, op de maat van het volgende liedje:
Nijmegen.
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Pompliedjes.

Jan
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TWEE EMMERTJES WATER. HALEN

VAN JE RAS, RAS.
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IK WOU ZOO GRAAG EEN KETTING BREIEN

DE BOOM DIE WORDT AL LANGER. HOE DIKKER

392

Men ziet hieruit, hoe een aantal derzelfde herinneringen aan pompen geasso~
cieerd zijn, en dan ook lukraak in beide liedjes worden te pas gebracht. Hier
zien wij zoo echt, hoe de taal een speeltuig is, waarop de kinderen spelen: met
hun bewegingsgevoel, hun fantasie, hun herinneringen en stemmingen.Vooral
de nabootsingstendenz doet zich hierbij gelden. Zoo apen de deugnieten soms
prachtig met verschil van stem, gevoelstoon, zinmelodie, silbenkracht, gebaar
en mimiek een heele dialoog na, en men hoort plotseling uit hetzelfde mondje:
24.

Bergen op Zoom.

Kaatje ben je boven?
...-Ja mevrouw, ik schud het bed.
Geeft de metselaar een borreltje.
...-Ja mevrouw, ik doe het net.

25.

Deventer.

Mietje, ben je boven?- Ja, JuffrouwiZal ik je wat beloven? - Ja, Juffrouw! Twee pond suiker, drie fleschjes wijn
Doe het in een keteltje,
Roer het met een lepeltje.
0. wat zal dat lekker zijn!

Met kinderlijke verwondering hebben ze heellangzaam begrepen, wat een
ketting is, een lange rij ineengrijpende schakels. En nu willen zij met elkaar
ook een ketting gaan maken. Gauw elkaar allen bij de hand gevat. De aan~
voerster grijpt den muur vast en nu moeten ze allemaal heenkruipen door de
poort die haar linkerarm met den rechterarm van haar buurman vormt, alleen
haar buurman mag er met zijn hoofd niet door, en vormt zoo den eersten
schakel. Zingende trekt nu de heele rij achtereenvolgens door de verschillende
poorten, altijd weer op~en~nieuw:
Nijmegen.
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Aan de stad Leiden denkt niemand, noch aan viooltjes, maar dat klinkt zoo
goed, en de ketting komt tot stand. .,Een ketting breien" en .,Hoera victoria"
die vormen samen, met al de prettig~bezige lichaamsbewegingen, wel den
eenigen bewusten inhoud van dit liedje.
Met verbazing zien de kinderaogen ook dunne hoornen neven dikke. Zij
hooren van groeien en dik worden. Ze kennen een dikken oom b.v. En dat
zullen ze nu ook eens hebben! Allen nemen elkaar weer bij de hand. De grootste
Nabootsende liedjes.
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of dikste aan het uiteinde. Die moet nu pal blijven staan. Soms klemt hij of zij
zich daartoe tegen een heusehen boom aan, maar als die er niet is, kunnen ze
het ook wel zonder. De heele rij begint nu rond den boom langzaam en triomfantelijk in de rondte te gaan, al maar zingend:
27a.

Nijmegen.
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Aldoor draaiend neemt zoo de middelste boom inderdaad van lieverlede in
omvang toe. Nog één keertje, en de lange rij zal in een dik hoopje veranderd
zijn. Is het eenmaal zoo ver dan mag niemand loslaten, maar het gewrongen
hoopje kinderen begint te kruien en te wringen, en voelt zich in de klemmende
omarming - kinderlijke-invoeling !-plotseling in een groote ton herschapen,
die dreigt te kantelen. Dan klinkt het ineens :
28.
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Is die overgang van toonaard niet typisch? Hoe dit in-duigen-vallen toegaat,
kan de lezer zich waarschijnlijk beter voorstellen, dan de camera het mocht
vastleggen. Mijne Nijmeegsche vriendjes echter houden meestal niet van zoo
woest vermaak. En als de boom niet meer dikker kan worden, beginnen zij
394

Kinderlijke invoeling.

hem heel pacifiek weer los te winden en dunner te maken, tegen alle wetten
der vegetatieve orde in, en ze zingen met een kleine variatie :
Nijmegen.

27b.

In den laatsten tijd .....- en ik acht het nuttig zulke dingen op te merken, om aan
den opzet van dit boek: contemporaine taalgeschiedenis in den breedsten zin
getrouw te blijven .....- komt er echter een ietwat andere tekst met een nieuwe
melodie op, waarschijnlijk door een of ander kind uit het Zuiden overgebracht.
Vgl. de Cocken Teirlinck I, blz. 264 vlgd.
Nijmegen.
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Dik ~ ke boom, dik ~ ke boom, de boom wordt hoe lan ~ ger hoe dik ~ ker, enz.
dun~ner,

De rasechte Nijmegenaars kunnen zich echter met dat interval van een kleine
terts niet vereenigen. Ze brengen er weer hun Nijmeegsch valletje in, en bij
de jongste kinderen klinkt het reeds:
29b.

Nijmegen.

'~~~lt $îl~~
Dik ~ ke boom, dik

~

ke boom, de boom wordt hoe lan ~ ger hoe dik ~ ker,
dun ~ner.

En waarschijnlijk zal deze vorm over eenige jaren al de overige hebben ver~
drongen. De familie, waaraan ik bijna al mijn Nijmeegsch materiaal ontleende,
woonde vroeger in de Dominicanenstraat, thans in de Paulstraat. De kinderen
waar zij mee spelen, woonden of wonen in de Molenstraat en de Houtstraat.
Ik geef er dit bij op, omdat het niet onmogelijk is, dat andere buurten weer
anders zingen. De kinderen in een stad als Nijmegen, vormen toch een heele
reeks onderling tamelijk scherp gescheiden kleinere groepen. Een zelfde muzi~
kale aanpassing aan het toontje van het dialect zien wij voor ons in dit leisje,
dat een lange rij kinderen, vaak eentonig genoeg, uitentreuren herhaalt:
Aanpassing van een overgebracht liedje.
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30.

Nijmegen.

Ook zoo:

~ 1d J ~ I J J ~ I J 11 J 1 11 J J ~ 11 J J Jll
Lan~ge

rij,

lan~ge

rij, val met de neus in de

bal~ ken~ brij. bal~ ken~brij.

Op een dergelijke wijze wordt ook gezongen :
31.

Lange lange schoorsteen! Van je een, van je twee, van je drie, van je vier,
van je vijf, van je zes, van je zeven, van je acht, van je negen, van je t~ie~n.

Dit laatste woord wordt heel hoog uitgegalmd en lang gerekt, terwijl ze allen
op hun hurken gaan zitten.
In Deventer geven de kinderen elkaar de hand en trekken zoo naast elkaar de
straat over zingend :
Achter elkaar loopend in lange rij zingen dezelfde :
32.

Deventer.

Schuitje varen al over de zee,
Breng een schuitje met appeltjes mee,
Appeltjes van de hoornen,
Rijke, rijke Oome
Rijke, rijke juffertjes
Die dragen al gouden pantuffeltjes.

33.

Deventer.

Wagen, wagen, rij maar voort
En had ik dan een wagentje
Dan zou ik het gaan rijen
Van hihaho, van hihaho
'k Heb het al gevonden,
En daarom ben ik blij
Ach mijn lieve lammetje kom dichterbij.

Van ietwat langeren adem is het volgende wijd en zijd verspreide liedje. Zie
de Cock~Teirlinck, Dl. 11, blz. 102-114. Alle kinderen staan hand aan hand
in een ronden kring en zingen in koor, terwijl de dramatis personae levend
verbeelden wat het verhaal vermeldt.
34.

Nijmegen.

l,~ll tl J l' !' J J. ;I l' I' J J J. tl
Hol~
Zee~

In
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land staat een huis, in
land

t ssse

Hol~ land
Zee~ land

staat een huis, ja,

ja, van

Hol~land
Zee~land

staat een huis, in

Hol~land

Trekliedjes.

je

Hol~ land
Zee ~land

hei~ sa,

staat

staat een huis, in

sin ~ ge~ la

een huis.

bom~sa ~

sa, in

enz. (Een groote jongen gaat midden in den kring
staan).
(De jongen roept een der meisjes in den kring).
En die heer, die kiest een vrouw,
(Het meisje roept nog een ander).
En die vrouw, die kiest een meid,
(Het laatste meisje haalt een kleinen dreumes
En die meid, die kiest een kind,
naar binnen).
(De kleine noodigt een groot meisje uit).
En dat kind, dat kiest een wieg,
(Het laatste meisje kiest de allerkleinste eruit).
En die wieg, die kiest een pop.
(De kleinste vraagt een grooten jongen).
En die pop. die kiest een knecht,
En dan jagen wij den heer uit het huis .. (De heer wordt er uitgedrongen).
).
(De vrouw
.. de vrouw ..
).
(De meid
.. de meid
).
(Het kind
.. het kind
).
(De wieg
.. de wieg
).
..
..
..
..
(De pop
.. de pop
).
..
..
(De knecht ..
.. den knecht ..
..
.. ..
(Ze laten elkaar los en maken mines van
En nu staat het huis alleen.
lucifers aansteken en brandstichten).
En nu steken wij het huis in brand,
En nu schoppen wij het huis omver,
(Schoppen en trappen van belang).
(Gebaren van steeoen leggen van onder naar
En nu bouwen wij het huis weer op.
boven).

In dat huis, daar woont een heer,

Nu nemen zij elkander weer bij de hand, aanstonds gaat .,het kind" weer in
den kring staan en het koor vervolgt nu :
Koor:
Kind:
Koor:
Kind:
Koor:
Kind:

Koor: Wat krijgt hij voor dat hout?
Zeg kind waar is je vader?
Kind : V oor dat hout, daar krijgt hij geld.
Mijn vader is in 't bosch.
Koor: Wat doet hij met dat geld?
Wat doet jouw vader daar?
Kind: Voor dat geld daar koopt hij bier.
Daar kapt mijn vader hout.
Koor: V oor dat geld daar koopt hij bier. ja, ja!
Wat doet hij met dat hout?
Het hout dat wordt verkocht.
Van je heisa siemela boemsasa
Van je heisa siemela bom !

En nu hebben sommige kunstcritici uit de vorige eeuw nog wel durven he~
weren, dat de opera, waar ook de dialogen gezongen worden, nooit natuurlijke
kunst zoude kunnen zijn!
Soms komt er géén kind in den kring terug, maar begint het koor, nadat de
kring weer gevormd is, ineens één der kinderen toe te zingen:
Nijmegen.

35.

(Sien ~ tje) waar is je

va ~ der? In

de Mo

~ len~straat.

Wat doet hij daar?
Kinderopera.
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Kof~

ma~

fie

len, lin ~ge lin ~ge la ~ je, rechts om, kee

~

re maar eens om,

Bij de laatste woorden moet Sientje dan omkeeren, hare handen juist aan den
anderen kant vast geven, en met het gezicht naar buiten meedraaien. Daarna
neemt Sientje gewoonlijk wraak door onmiddellijk opnieuw aan te heffen met
den naam van de opstookster, enz. Staan ze dan allemaal omgekeerd, en zijn
ze 't nog niet moei - wat niet zoo gauw het geval is als wij zouden meen en,
omdat juist bij de volgorde en de keuze allerlei kleine vriendschapjes en nekke~
rijtjes hun diplomatieken invloed uitoefenen - dan moeten ze één voor één
opnieuw omkeeren, tot de kring weer heelemaal hersteld is.
Dat ze dit uitpikken en omkeeren prettig vinden, volgt wel hieruit, dat we
daarvoor nog heel andere liedjes hebben. Men zie de talrijke variaties bij de
Cock-Teirlinck, Dl. II blz. 162-172. Ik laat er nog twee volgen:
Nijmegen.

36.

'k Heb

wit ~zwart spie~ gel ~ tje

een

te p 5

J Jl~

har~tje ge~ bonden,

Pie

Jaan

~
~

tje keer
tje enz.

t

ze ~ ven jaar hep

je

eens

om ~ me

ge~ von ~den,

37.

D
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~der

ge~

hep het aan mijn

f=MtM ~~
ik

het

Pie

~

al.

ze ~ven jaar

tje heeft zich om ~
enz.

Jaan ~ tje

om ~me, keer

Keer omme, keer omme
Mooi (Kaatje) keert zich eens omme,
Mooi (Kaatje) heeft van haar vader en moeder geleerd
Keer omme, keer omme,
Mooi (Treesje) keert zich eens omme, enz.
Keerom-liedjes.

ge~von~den.

ge~keerd,

en

f=f-tth .ffH *

rlJ'$ leerd, keer
E-!--J-J
' heeft
van V a der en Moe
~

'k

om ~ me.

11

Deventer.

D

Voor een ander liedje, moet een der meisjes in den kring rondloopen, met
den opgehouden schort, als ware het een mandje, voor zich uit:
Nijmegen.

38.

Vrouw~tje

mand~ je,

je

blief

Ze

bes~

zijn~

ne

sen,

al

ze ~ ven cent et pond,

~ le~maal

Kijk maar in mijn

rond.

Soms ook zingen ze zonder verdere aanleiding of gebaar in twee koren :
de eerste partij vraagt, de tweede geeft het antwoord.
Nijmegen.

39.

~

''em~·'t
Zeg moe
Waar is
Wat heeft

''

~

Daar ~ gin ~ der, daar ~gin ~ der ; ,_ Zeg
der waar is Jan?
hij dan ge~weest? - Bij Tan ~te, bij Tan ~te.- Waar
hij daar ge .. had? - Soe ~ pan ~ je, Soe ~ pan ~ je. - Wat

i---v-v---Er'~$1 t
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moe ~ der waar is Jan? - Daar ~ gin~ der komt hij an.
hij dan ge~ weest? ~- Bij Tan ~ te op het feest.
is
heeft hij daar ge ~ had? ~· Soe ~ pan ~ je uit het vat.

Sommige ouderen vinden echter Soepanje te kinderachtig en herstellen in
bewuste correctie: Champagne ... Zoo moet het zijn, soepanje is fout" (sic).
Gewoonlijk echter moeten ook de gebaren meer afwisselen. Bij het volgende
liedje staat van het begin af aan één meisje midden in den kring. Deze moet nu
al de bewegingen uitvoeren, die de anderen zingend haar opleggen. Ik geef
drie lezingen die aardig wat verschillen. De melodie is zoo goed als dezelfde.
40.

,, ll

Nijmegen en Groesen.

t J' g~ !' H-iê@

Groesen. Blau~we, blau~we vin~ger~hoed, had~den we geld dan had~den
Is zoo mooi als zil ~ ~ ~
Nijmegen. Blau ~we bloe~men op het veld. 't
zoo schoon als zil ~ ~ ~
Ro ~zen bloei~ en in het veld, 0
Waspik.

we 'tgoed.
ver ~ geld.
ver ~ geld.

Koorliedjes.
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1 I

J ;

J JI J J J J

gij moet knie ~ len,
bloe ~men kran ~ sen,

Gr.
Juf ~ frouw
Nijm. blau ~ we
Waspik.

gij moet

drie~maal

drie~maal
drie~maal

in
in

in

I I JI

juf ~ frouw gij moet stil gaan staan,
de
juf~ frouw die moet dan ~ sen,
de
juf~ frouw die moet stille staan,

de rond ~ te gaan en
de rond ~ te gaan, de
de
ron ~ te gaan, de

weer een an ~ der kie ~ zen,
juf~frouw die moet knie ~ len
juf~frouw die moet knie ~ len

1& J J !' I J -? l' I J J 1 I J '1 ;I
kie
zen
en weer een
alweer een
~

~

wie
an
an

ge
der
der

wilt
kiezen
kiezen

schen

bei

~

~

de schoon

l' J J 1 J ., J I )

tus
hand ~ jes
elkaar de hand).

~I

~

~

en
en

J J J IIn J I' J

Groesen.
Nijmegen.
Waspik.

an
dat
Ro

~

de

~ze

~

~

re
zal
ma~

dan
dat
Dat

~

ste

die

ge

vindt

met
(geven

J I !' J ., )I
he~

loof
zal
zal

ik

jou
zijn,
zijn

een
en

I 11 J - 11

vrouw, goe ~ den dag juf~ frouw.
zijn, dat zal (Pietje v.d. Velden) zijn.
~ rijn,
dat zal (Jane van der Borg) zijn.

Hierna gaat de eerste uit den kring en begint hetzelfde spel met de(n) gekozene.
Een dansspelletje voor tweeën begeleidt en beschrijft het volgende Deven~
tersch liedeke :
41.

0 miene driekesman, o miene driekesman,
Driekesman, driekesman, keert oe is umme en kiek mie is an,
Met de handjes klap klap klap, met de voetjes stap stap stap
Had ik die, dan zal ik die, keert oe is umme en dans met mie.

TeWaspik, Nijmegen en vele andere plaatsen, zingen de meisjes in den kring
ook nog het volgende liedje, dat niet op Groot~Brittanje slaat, maar op het
Oud~Germaansche dooden~ of Engelsrijk berust.
400

Gebarenliedjes.

42.

Waspik.

Engelland is gesloten,
Die de sleutels maken kan,
De sleutels zijn gebroken,
Zoo varen wij, zoo varen wij
Is er dan geene smid in 't land
En daar zinkt het schip, en daar liggen wij.
(Allen gaan op de hurken zitten).
43.

Naar v. Vloten.

Groene granen, spitse spanen
Wie gaat er mee naar Engelland toe?
Engelland is gesloten,
De sleutel is gebroken
In Engelland, daar stuift het zand;
Daar luiden de klokjes: boe!
45.

Naar de Cock tn Teirlinck.

Kraaie, W a ga je?
~ na Engelland ~ en huzeke brandt!
't Hokt op 't strand! ~

44.

Naar Boekenoogen.

In Engelland, in Engelland
Daar vliegen zooveel meeuwen,
Daar is een schip met meisjes vergaan,
Wat zullen de jongens schreeuwen.
46.

Kroenekraan, Waar vliegt g' op aan?
~ naar Engelland! ~ Engelland is gesloten
met twee vergulde poorten l
Wat nu gedaan?~ Naar Afrika!

Men ziet hoe hier de oude en nieuwe tijd dooreenloopen, maar daarom bekommert zich, daarvan weet het kinderhoofd niet. Alleen is het leerzaam voor
ons, hoe de voorafgaande geslachten van 2000, van 200 en van 20 jaar terug,
kriskras dooreenwerken bij het opbouwen onzer liedjes en onzer taal. Later
zullen wij dezen zelfden tekst, met eenige totemistische merkwaardigheden
nog eens in het Bruggespel terugvinden. Blijkens den tekst stamt het volgende kringliedje nu weer uit de Middeleeuwen:
47.

Deventer.

Tusschen Keulen en Parijs
Leidt de weg naar Rome;
Al die met ons mee wil gaan,
Die moet onze manieren verstaan :
Zóó zijn onze manieren.

48.

Brugge, naar de Cock-Teirlinck.

Tusschen Torhout en Parijs
Daar weunt er eenen ....
En hij had drie dochterkeus fiere
Alzóó zijn hun manieren, manieren
Alzóó zijn hun manieren.

Bij het laatste vers laten allen de handen los en doen het een of ander vreemde
gebaar na, dat er één midden in den kring voordoet. Aan nabootsen, ja
naäpen hebben kinderen nu eenmaal een onuitdelgbaar genot. Soms gaat
het dan zoo door.
49.

Deventer.

Koor 1.
Koor 1.
Koor 1.

Lotje is dood! . . . . . Koor 2. Waar is zij aan gestorven?
Aan een slap handje, (aanstonds laten nu allen de linkerhand slap hangen)
Lotje is dood . . . . . . Koor 2. Waar is zij aan gestorven?
Koor 2. Aan twee slappe handjes (evenals boven).

En zoo gaat het door met "slap beentje, twee slappe beentjes, scheef mondje,
scheef neusje, schele oogjes", tot al die kleine dreumesjes daar krom en scheef
Mimiek- en gebarenlied jes.
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in elkaar staan getrokken, dat men er medelijden mee zou krijgen, als het niet
zoo oervermakelijk was en zij er zelf niet zoo' n pret in hadden.
Ietwat somberder van toon is de volgende gedramatiseerde ballade. Waarschijnlijk hebben wij hier met den primitieven balladevorm, d.w.z. eene gedanste treurige romance te doen, echte primitieve volkskunst ! De kinderen
loopen in een kring rond; in het midden zit één meisje neergehurkt, met de
handen aan het hoofd. Het koor zingt.
50.

Nijmegen.

~

''"til tl1ttJI;JJ
1. Klein' An - na
2. Daar zat
zij

~

zat op
nu te

ma - jes - teit, ma - jes - teit,
wee - nen, wee - nen,

t t tl

ma - jes - teit, Klein'
wee - nen, Daar

J t J !'
-? 11
J
J
I
J
J
I'
1
'

An-na
zat zij

zat
nu

op
te

ma - jes - teit,
nen,
wee

ma - jes- teit.
nen.
wee

Nu treedt er een tweede meisje in den kring en het koor vervolgt op dezelfde
wijze:
3. Daar kwam haar lieve moeder aan, moeder aan, moeder aan (bis}

Het tweede meisje zingt nu:
4. Zeg Anna waarom ween je zoo, enz. (bis}

Het ineengedoken kind antwoord klagend:
5. Omdat ik morgen sterven moet, enz. (bis}

Nu komt een jongen den kring binnen, het koor herneemt:
6. Daar komt die booze Frederik, enz. (bis}

De jongen slaat nu op de maat het meisje op haar rug, terwijl het koor zingt:
7. Die zal haar nu den dood aan doen, enz. (bis}

Anna wordt nu door Frederik en Moeder gejonasd, terwijl het koor zingt:
8. Nu wordt zij in een kistje gelegd, enz. (bis)

Te Nijmegen blijft deze jonassing achterwege en gaat Anna languit op den
grond liggen en zingt zelf:
8a. Dan word ik in een kistje gelegd, enz. (bis}

Dan wordt ze door allen opgenomen, en heft ze weer zelf aan:
9. Dan gaat men mij begraven. enz. (bis door het koor)

Nu wordt ze weer op den grond uitgestrekt, en vervolgt:
10. Dan kom ik bij de engeltjes, enz. (bis door het koor)
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Ballade.

En nu staat ze weer springlevend op, en zingt jolig triomfant:
11.

Dan speel ik met de bengeltjes,

waarna allen in koor weer invallen en het drama'tje besluiten met:
bengeltjes, bengeltjes,
Dan speel ik met de bengeltjes, ben~gel~tjes!

Het begin kenden mijne Nijmeegsche vriendjes niet goed en heb ik uit Volkskunde 23, blz. 237 vlgd. aangevuld, maar de muziek en de rest is uit hun
mond opgeschreven. Zie nog andere lezingen aldaar. Is het wonder, dat zulk
een danslied door mooi zingende en ageerende kinderen uitgevoerd, hen
boeit en vermaakt? Ik genoot er meer bij dan aan menig dichterlijk vers.
Naast de kringdansen, zijn ook de reidansen zeer geliefd. De speelsters verdeelen zich in tweeën, en stellen zich hand aan hand in twee rijen tegenover
elkaar. Streng in de pas van de maat, komen zij nu zingend naar elkaar toe, en
vlak bijeen gekomen gaan ze weer even ordelijk achteruitstappend van elkaar.
51.
1ste

koor.

2de
lste

koor.
koor.

Daar komen we aangetreden, mago, mago, magocheltje.
..
..
..
..
magocheltje.
Wat heb je voor ons meegebracht?
mago. mago, magocheltje,
Een meisje met blonde haren

2de
1ste

koor.
koor.

En wat dan zal ze kieeden? .
Een mooie blauwe mantel .

Deventer.

. . .
.
.

.
.

En zoo gaat het verder, doorvragend, en door-improviseerend, vaak met
toespelende plagerijtjes op het bedoelde kind, totdat eindelijk koor 2 bevredigd is en besluit:
2de

koor.

Dan willen wij ze bij ons houden, mago, mago, magocheltje.
.. .. .. ..
magocheltje.

Alsnu wordt "het meisje met blonde haren en blauwen mantel" uitgeleverd.
Op vele plaatsen is zij - echt kinderlijk mysterieus -- van het begin af aan
geblinddoekt, en gaat zij nu tastende naar de overpartij die haar onbewegelijk afwacht; daar moet zij nu een der meisjes beetpakken, betasten en dan
raden, wie het is. Als de geblinddoekte bij het zingend op- en neertrekken
goed geluisterd heeft, is dat gewoonlijk niet zoo heel moeilijk, en bijdehandte
natuurtjes weten er zelfs heel aardig hun wraakoffertje uit te pikken, door
guitigste plagerijtje verzonnen, want raadt ze den naam van wie ze vastnam, dan moet die zelf nu geblinddoekt worden, en het spel begint op nieuw,
waarbij soms om het moeilijker te maken, nu niet meer twee rijen, maar één
groote kring gevormd wordt, waar de geblinddoekte nu midden in staat, terwijl
de andere rondtrekken. Vgl. de Cock-Teirlinck II, blz. 282 vlgd. en 319 vlgd.
Men ziet het, hier, gelijk overal is het spel een oefenschool voor het leven.
26

Mooie volkskunst.
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Alle uiterlijke lichaamsbewegingen, zoowel expressieve als nuttige, alle inner~
lijke zielsbewegingen, zoowel gevoelens van 't rijke hart als denkberekeningen
van het slimme hoofd, worden in een gouden wolk van geluk eerst een voor
een, en later vele tezamen, doorleefd, doorstraald en doortinteld, tot de kind er~
bloem genoeg gestreeld is in den lentezonneschijn, de blaadjes afvallen, en de
vrucht zich vormen gaat, in taaien groei, voor het harde, maar volle en groote
leven. Hier ook, komt zoo duidelijk uit, dat er in elke groep van spelende kin de~
ren: leiders of aanvoerders en geleiden of volgelingen zijn. Niet allen tegelijk
krijgen dezelfde invallen, maar één alléén begint elk nieuw couplet te zingen. Bij
"mago, mago, magocheltje" valt dan het heele koor in, om daarna de woorden
van de koorleidster te herhalen. Lang voordat de kinderen met volle bewust~
zijn een aanvoerder of captain kiezen, zijn er in elke spelende groep twee of
één, die domineeren, die den toon aangeven, min of meer haantje de voorste
zijn, en door alle andere meestal gaarne worden gevolgd. Dit is het karakter~
verschil, door Binet beschreven onder den naam van "la suggestibilité' '.Het zijn
volstrekt niet altijd de meestbegaafden, die leiders, maar er gaat een zeker
gezag uit van hun karakter, van hun stem, van hun oogen, waarvoor de
anderen zwichten. Wie onze vier paartjes op blz. 391 bekijkt, ziet niet, dat
er in elk paar één is die den pas aangeeft van links naar rechts: Nrs. 2, 4, 5
en 7. En wie raadt niet dat de handige Nr. 2 of de besliste Nr. 5 het meeste
voorzingt, al is Nr. 1 ouder en zingt Nr. 6 veel mooier! Zoo ontwikkelt zich
in het kinderspel dus niet alleen het individu, maar ook reeds de maatschappe~
lijke groepeering. Reeds hier zien wij de vorming van vaster en losser groepen,
de kerndeeling in de twee koorreien, kortom de sociologische differenciatie
en integreering in al hunne menigvuldige wisselwerkingen. Eer we van deze
kring~ en reidansen afstappen, merken we nog op, dat velen hierin een over~
blijfsel zien van de godsdienstige mystieke ringenen dansen uit den Germaanschen voortijd. Het laatst beschreven reilied, hangt volgens sommigen met de
Oud~Germaansche uitlevering der bruid te samen, en dit alles komt ook mij zeer
waarschijnlijk voor. Als we maar niet wanen, dat met zoo'n opmerking alles
verklaard is, gelijk zoo vele folkloristen schijnen te meenen. Oók het kinder~
spel, moeten wij juist als de taal, niet slechts historisch, maar álzijdig be~
schouwen, en al geeft, gelijk ik gaarne beken, zulk een verre historische over~
eenkomst, soms als een bliksem bij nacht, ineens een wonderen kijk op nooit
gedroomden samenhang: tot volle en diepe kennis komt alleen hij, die na
dat kortstondige onweerslicht, óók nog den klaren langen dag verbeidt, om
in den vollen glans der blinkende kleurige werkelijkheid, met verwante ziel de
dingen te zien en aan te voelen, zooals ze zijn nu in het heden, zooals ze waren
altijd, zooals ze zullen zijn zoolang de menschen menschen blijven.
Maar daar zijn eenige meisjes aan het kaatsebaHen! Treden wij nog eens nader
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om te zien en te luisteren. Éen is er aan het kaatsen. Niet dat er geen andere
ballen zijn. 0 neen, de anderen hebben elk den hunne in den zak, maar het
is veel prettiger te kijken en mee te neuriën, en op te letten of de speelster
alles goeddoet, en dadelijk als ze áf is, zelf aan de beurt te komen, en dan ook
te mogen kaatsen, terwijl tien andere naar je kijken. Echt vrouwelijk of niet?
52.

Nijmegen.

Kaatsebal,
Ik heb u al,
In de eene hand,
Met beide hand,
Van klapperdeklap.
Van voetjesgetrap
Van rolledebol.
Zoo draai ik mijn tol.

53.

Wat deed zij daar?
Zij kamde haar haar,
Zij poetste haar
tandjes,
Zij waschte haar
handjes,
Ze droogde ze af,
Ze zettezeinhaarzij,
En knielde erbij,
V oor vader en
moeder
Voor zuster en
broeder,
Voor neef en nicht,
Voor de koning en
de koningin,
Voor de keizer en de
keizerin,
Ze stond weer op.
Van hoppedepop,
Van Mientje de
Plooi,
Die deed dat zoo
mooi.

Oud-Gaste!.

55.

Kaatsebal.
Ik heb jou al.
Met twee handen,
Met eene hand,
Van voetje verstap

0
0

Van olderdebolder
En keer u eens om.
56.

57.

Rozemarijn(tje)

Zwarte Willemijntje

Achter 't gordijntje

Zat achter 't gor~
dijn(tje)
Wat deed zij daar?
Zij kamde haar haar,
Zij poetste haar
tandjes,
Zij waschte haar
handjes,
Ze droogde ze af,
Ze stak ze in haar zij,
En knielde erbij,

Zat achter 't gor~
dijn(tje)
Wat deed zij daar?
Zij kamde haar haar,
Zij poetste haar
tandjes,
Zij waschte haar
handjes,
Zè droogde ze af,
Ze stak ze in de zij,
Nog eens erbij,
Ze viel op de knietjes,

DaarzatPhilemijntje

54.

Van Mientje de ka~
pitein
Zat achter 't gordijn

Waspik.

Kaatsebal,
Ik heb hem al,
In een hand,
In twee hand,
Van stapperdestap
Van klapperdeklap
Van rolleboliebol
En draaid'oe is om.
Nijmegen.

Oud-Gaste!.

Wat deed zij daar?
Zij kamde haar haar,
Zij poetste haar
tandjes,
Zij waschte haar
handjes,
Ze droogde ze af,
Ze stak ze in de zij
En knielde er bij

0
voor moeder en
tante
Voor meid en knecht
Ze stond weer op,
En danste ~Jelijk een
kermispop.

0
Ze stond weer op
Van hoppedepop.

Ze stond weer op
En danste gelijk een
kermispop.

D

De eerste Nijmeegsche lezing. die met kleine variatiesvan Groningen totSint
Kaatseballen.
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Truiden voorkomt, is eigenlijk uit twee afzonderlijke liedjes, tamelijk onhandig
aaneengesoldeerd, gelijk de varianten uit de andere plaatsen bewijzen. Alleen
de twee slotregels schijnen specifiek Nijmeegsch fabrikaat. Hier zien wij dus
het aaneengroeien van liedjes voor onze oog en. Elk vers heeft twee heffingen.
Bij de goede speelsters komt tegelijk met de eerste heffing de bal tegen den
muur, en bij de tweede geaccentueerde silbe weer in de hand terug. In den
tusschentijd moet nu het gebaar gemaakt worden, dat de woorden noemen.
Alleen tegen het einde bij vader en moeder enz. ligt de kunst in het geknield
blijven op juist dezelfde plaats. Alles te zamen een vlug handigheidsspelletje,
dat iedereen kan, half weg of drie kwart, maar waarbij toch menigeen op' t laatst
afraakt uit gebrek aan volhardende inspanning. En dit is zeker de diepere
reden van het aaneengroeien der beide versjes. Elk alleen waren ze te gemak~
kelijk. V oor alle veranderingen van liedjes en sagen moet een reden gevonden
worden, eer ons zulk een historische verklaring bevredigt. Assimilatie, locali~
satie, versmelting, adaptatie, persoonsverwisseling enz., allemaal mooienamen!
maar zoolang ze nergens anders toe dienen dan om veel heterogeen materiaal
in één laadje te stoppen, komt er de wetenschap niets mee vooruit. En het is juist
weer de contemporaine taalgeschiedenis, die ons moet leeren, dit ook op de
oudere tijden toe te passen. Zie veel gecatalogiseerd materiaal, voor den op~
bouw dezer liedjes, bij de Cock~T eirlinck, Deel 111. blz. 93 vlgd. Van denzelf~
den aard zijn de gebarenliedjes bij het bikkelspel. Bij het kaatsen worden ook
nog de volgende versjes opgezegd, die eigenlijk met den kaatsbal niets te
maken hebben.
58;

Deventer.

In den Haag woont een graaf
En zijn zoon heet Jantje;
Als je vraagt: waar woont je pa 1
Dan wijst hij met zijn handje:

Eerst met zijn vinger en dan met zijn duim,
Op zijn hoed draagt hij een pluim,
Aan zijn arm een mandje,
Sjo, mijn lieve Jantje.

De jongens kaatsen gewoonlijk niet zooveel als de meisjes, toch houden zij er
een eigen liedje op na.
59.

Waspik.

Meester, mag ik Maandag houen?
Ja, jongen, ja.
Dinsdag moet mijn zuster trouwen,
Woensdag moet ik bruiloft houen.

Donderdag ben ik ziek.
Vrijdag kan ik niet.
Zaterdag is het werkdag,
En. Zondag is het kerkdag.

Hoe deze liedjes aan hun tegenwoordige bestemming komen, was ik niet in
staat te onderzoeken, maar zal misschien een mijner ter plaatse kundige lezers
wel eens willen nagaan. Tegenover het kaatseballen en bikkelen der meisjes
hebben de jongens hunne loop~, spring~, kamp~ en vechtspelen. Dat ook deze
oefening in mannelijke kracht z'n goede reden heeft tegenover de opleiding
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tot vrouwelijke handigheid in de meisjes, ziet een ieder; maar even begrijpelijk
is het, dat hierbij tot liedjes en wijsjes minder aanleiding voorhanden is. Ik
vond er dan ook maar ééntje. 't Is een vrome wensch voor veel jongens, om
volgens alle regelen der kunst, eenmaal te leeren schermen. Wie schermles
krijgt, wordt benijd door allen. Aan dit martiale verlangen, beantwoordt, als
ik goed zie, dan ook het volgend lyrisch~jongensliedje.
Nijmegen.

60.

Ik moest laatst naar scher ~men~school.
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Ik vroeg aan haar hoe laat het was, en 't

Men kan er over twisten, of de man dan wel de vrouw, het meeste talent heeft
voor koop en verkoop, maar dit is zeker, dat meisjes veel meer koopvrouw
spelen dan de jongens. Kijk daar! Een hoop Deventersche meisjes gaan
.,botertunneke" spelen. 61. Allen op twee na, gaan ze op d'r hurken zitten en
slaan hun bovenrok over het hoofd. Ze zijn nu botertonnetjes, dat spreekt,
dat ziet een ieder ! De koopvrouw staat er trouwens naast, en er komt een
koopster: .. Vrouw, hei~j nog beste botter te koo0 ep?" .- .. Preuf macis!" Met
een vinger strijkt nu de koopvrouw over een der botertonnetjes en brengt hem
daarna natuurlijk in den mond, om de boter te proeven. Ze proeft hem wer~
kelijk, men ziet het aan heel de uitdrukking van haar gezicht, neen, ze vindt
Jongens en meisjes.
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die boter ransig. ,.Die smaokt naor pommade, die smaokt naor zèpe" of iets
anders. Dat kan het onder den rok verborgen kind-botertonnetje meenemen!
Ze gaat nu eens uit een ander vaatje proeven. Die smaakt beter. ,.Hei-j nog
meer van dat soort?"- ,,'k Sal 'seffen kieken." En mee gaat de koopvrouw
kijken. Ondertusschen neemt de koopster het tonnetje weg, dat in den blinde
medegaat, en zich overigens wezenloos ergens in of onder laat stoppen. De
koopster komt weer terug naar den boterwinkel, waar ondertusschen de koopvrouw al aan 't zoeken is naar 't ontbrekende tonnetje: ,. W aor hei-j mien
tunneken elaoten ?" - ,.Draoi maor dreej keer in de rondte, dan kumt 't uut de
lucht vallen." Men ziet eerlijke koophandel is het niet. De tonnekes worden
er wakker van en gaan nu allen te samen het andere zoeken, dat levenloos
blijft, tot het gevonden wordt. Ook oude tooverformulieren of bezweringen
kan men soms nog bij kinderen hooren: Zoo vooral als ze den hik hebben.
62.

Oud-Gaste!.

Hik sprik sprouw !
Ik geef den hik aan jou,
Ik geef den hik aan dieën man,
Die hem het best verdragen kan.

63.

Uit v. Vloten.

Ik
Ik
Ik
Ik

heb de hik,
heb ze dik,
heb ze nou,
geef ze jou.

Maar over 't algemeen komen die thans maar zeldzaam meer voor.
Tot nog toe volgden wij onze kleine spelertjes vooral in de open lucht. Maar
ook in de kinderkamer, bij slecht weer of wintertij weten zij zich en elkander
overheerlijk te vermaken. Daar zijn op de eerste plaats de pandspelen. Wie
niet slim en gauw genoeg is, in het maken of het tegenhoudeneener beweging,
betaalt een pand, d.w.z. moet tijdelijk iets afstaan, wat hij aan of bij zich
heeft. Na het spel worden de panden uitgeloot of teruggekocht, en het is een
lust soms om het aan te zien, wat voor grappige eischen de guitige koopvrouw aan hare klanten stelt. Met ieders persoonlijke gaven, maar vooral
met ieders hebbelijkheden, wordt hierbij duchtig rekening gehouden, en noch
het algemeen vermaak, noch de opvoeding lijden eronder, als menig kind
hier door schade en schande, toch eindelijk iets wil gaan leeren of afleeren. De
pandspelen zijn zeer talrijk, ik stip er slechts een paar aan, die meer speciaal
met taal of zich verspreken in verband staan.
Men zit rond de tafel en begint te tellen. Ieder moet een cijfer zeggen: ,.Een ...
twee. . . drie ... vier ... vijf ... zes ... '' maar ,.zeven'' en z'n veelvouden mogen
niet genoemd worden, daarvoor moet men ,.Juffrouw" zeggen. Aanvankelijk
gaat het goed, en zoolang het binnen de gewone tafel van vermenigvuldiging
blijft, maakt alleen een domoor fouten. Gaat het echter boven de honderd,
dan komen ook de snuggere Hansjes in het gedrang, en telkens als er zich één
vergist, klinkt als uit één mond - want ter controle van anderen zijn ook
reeds kinderen scherpzinniger dan in zelfkritiek - het volgende spotliedje:
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Deventer.

64.

Jij hadt Juffrouw moeten zeggen,
Falderalderiere, Falderalderare,
Jij hadt Juffrouw moeten zeggen,
Falder~alder~alder~aldera.

En onder algemeen gelach geeft het slachtoffer dan een kostbaarheid in pand.
Op een anderen dag begint de oudste of handigste:
Deventer.

65.

Ik ben-een Juffrouw uit Parijs- met alle soorten goederen.
Je moogt niet zeggen: neen of ja- Je moogt niet zeggen wit en zwart
Wat blieft de Juffrouw te hebben?

Dan ontwikkelt zich een heel koopgesprek, waarin de koopvrouw, door
allerlei listig gestelde vragen of bezwaren, de koopsters tot het uitspreken
van een der verboden woorden tracht te verleiden. En er zijn er weinigen,
die blijvend aan de verzoeking kunnen weerstaan; vooral daar bij ietwat lan~
geren duur, telkens weer andere woorden verboden worden, en bijna ieder
dus op het laatst de kluts kwijt raakt, tot de pandjesvoorraad groot genoeg
is om te worden uitverkocht, waarmee de hoofdpret eigenlijk pas begint.
Een ander spel gaat over de verjaardagen:
66.

Oud-Gaste!.

Wie in Januari geboren is staat op, (bis.)
Wie in Januari geboren is,
Die weet wel waar het kermis is,
Staat op, staat op, staat op (bis.)

67.

Bergen op Zoom.

Wie in de maand Mei geboren is, sta op!
Hij weet in welke maand hij is, sta op !
Hij weet in welke maand hij is (3 X)
Sta op, sta op, sta op.

,,Alle vogels vliegen", "ik zie, ik zie wat jij niet ziet, wat zie je dan" en nog
zooveel andere, die iedereen zich uit z'n kinderjaren herinnert, zijn hier voor~
beelden van. Ze leeren het kind na te denken en z'n automatische gewoonte~
handelingen behoedzaam te controleeren, te richten en tegen te houden.
Trouwens daartoe dienen alle speelwetten. De mensch wil wetten van nature,
·en als men ze hem niet geeft, dan maakt hij ze. Zouden vele taboe~voorschrif~
ten bij de natuurvolken niethetzelfdebedoelen? Metverstandgehoorzamen aan
een hoogere wet, ondanks neigingen en gewoonten, dat is menschelijk groot.
's Avonds rond den haard komen ook de raadseltjes voor den dag.
68.

Oud-Gaste!.

Gele, gele gipke !
Zwart ziet 't kipke,
Zwart ziet de grond,
Waar gele~gelegipke in stond.(Een worteltje).

69.

Nijmegen.

Tweebeen zat op driebeen,
Toen kwam vierbeen en wou tweebeen
Toen nam tweebeen driebeen,
[bijten.
Om er vierbeen mee te smijten,
(Man, driepoot, hond).
Taboe- en Speelwetten.
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70.

72.
Als ik was jong en schoon.
Droeg ik een blauwe kroon :

Bergen op Zoom, Oud-Gaste!.

Vier oude wijven
Die konden malkander nie krijgen
Ze liepen allemaal even hard
Ra, ra, wat voor een ding is dat?
(De molenwieken).
i l.

Uit v. Vloten.

Als ik was oud en stijf,
Sloegen ze me op het lijf

Uit v. Vloten.

Als ik was geno ~g geslagen
Werd ik van prinsen en graven gedragen.
(Vlas).

Hoog geklommen. laag gedaald,
Opengekloven, 't hart uitgehaald.
(Okkernoot).

Bij allerlei soorten van spelen, zoowel binnen als buiten, moeten eerst de rollen door het lot verdeeld worden. Daartoe dienen meestal de aftelrijmen.
Deze zijn bijna oneindig in getal, en varieeren dan ook ontzettend. Het zijn
dikwijls merkwaardige memorieoefeningen, daar er zin nrurh draad in zit, en ze
allerlei onmogelijke woorden bevatten. Bij elk accentwolciter een kind getikt.
En wie de laatste silbe treft is er aan. Men lette weer op het Nijmeegsche
valletje aan het slot.
73.

Nijmegen.
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(18 tikken).

Of minder appetijtelijk met 14 tikken:
Eéne rótte bukkern kóst maar ééne rótte cént,
Eéne rótte cént kóst maar ééne rótte bukkem.

74.

Nijmegen.

Of met zeven tikken:
ik pik pérs, éen, twée, drie, mérsch (marsch).

75.
76.

Nijmegen.
Nijmegen.

I'B _J J J Jl~~~ ~~~JlJLtMI
Un dun dóp~je

pór~se ~ léi ~ ne kóp~je,

mán én vróuw, kin~de~ren in de róuw.

I~ J=#ffi
méid én knécht, ik
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Raadsels.

gá

tróu~wen

én

J

~ 11

jij blijft wég.

(22 tikken).

77.

Bergen op Zoom.

Vianen.

78.

Ánne mánne mukke
Tién pónd krukken
Tién pónd kaás
Ánne mánne mukke
Îs dé baás (15).

lnne ginne gépke
Pórseleinen schépke
Mán en vróuw
Kind in de róuw
Meid en knécht
Gij moet tróuwen
En gij moet wég (16).

Nijmegen.

79.
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(16 tikken).

80.

Nijmegen.
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Soms moeten alle kinderen hun duimen opsteken. Daarover heen telt dan
de oudste:
81.
82.

/

Vianen.

Upske, ,dupske, rédesupske (of rédesol)
Upske, dupske knól (7 tikken).
Nijmegen.

83.

Humpke, duumpke duimelót
Humpke, duumpke knól (7 tikken}.

Upke, dupke rémisól {of remulsop}
Upke dupke knól (7 tikken}.

De duim waar .,knol'' op valt, wordt met het vuistje omlaaggeslag en, en zoo
verder. Degene die het laatst met één duim overblijft is er bij.
In Oud~Gastel en Bergen op Zoom doet men het met de vuisten en zegt men:
84.

Bergen op Zoom.

Hólleke, bolleke, hiépsesolleke
Hólleke, bólleke knól (7).

85.

Oud-Gaste!.

Hólleke bólleke hopsa sólke
Hólleke, bólleke knól (7).
Aftelliedjes.
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Hieruit is nu ook waarschijnlijk het gebruik ontstaan dat, als een kind dat
meespelen wil, maar bij 't aftellen nog niet aanwezig is, een ander voor hem
z'n duim ophoudt, als men overigens die tegenwoordig zijn voor de borst tikt.
Niet al deze aftelrijmpjes worden evenwel gezongen. Zoo het wijdverbreide
hendekasyllabon, dat op elke silbe een accent en een tik heeft:
86.

Nijmegen.

Mijn vádér wóu láatst eéns éen {k)ráampjé {op)béslaán
Ráad eéns hoéveél spijkers ér in zóudén gáan" {22 tikken).
87.

Nijmegen.

Mijn vádér wóu láatst éens éen wórtél schrápén {11)
Máar hij dórst hét més niet áan té rákén {10)
Hij gréep álhier, hij gréep áldáar {8)
Hóevéel hárén gréep hij dán? {7. samen 36).

Hij of zij op wie nu de silbe gaan of dan valt, moet een getal raden, b. v. 11.
Nu telt men van hem af dóór: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11. En wie dit laatste
cijfer treft moet hem zijn. Soms echter voegt men er dan nog bij, ook te Bergen
op Zoom en Oud~Gastel:
88.

Dé kóning ván Délft
Dé kóning ván Dórdt
Gá jij máar gáuw vórt ( 15).

Nijmegen. B. o. Z. 0. G.

Vaak zijn die hendekasyllaba nog veellanger en hebben dan nog weer
dere complicaties aan het slot :
89.

an~

Nijmegen.

Jk ging náar dén hákker, én kócht dáar éen bróod (11)
Ik kréeg dáar twée káakjés, éen bláuw én éen rood. (11)
Wéllék káakjé kiést gij, hét bláuw óf hét róod? (11)
...-Bláuw!" ....-Die jóngén kiést bláuw. Hébt gij bláuw? (9, samen 42 tikken) .
(Dat meisje) " {rood)
" (rood)
....-{Rood)

Dan wordt er gekeken, of het bedoelde kind de gekozen kleur aan heeft b.v.
een katoenen pak met blauw streepje, een rood dasje, enz. Zoo ja, dan is het
kind zuur, zoo nee, dan is het vrij, en gaat men door met een ander te zoeken.
90.

Nijmegen.

Ik kwám láatst éens in éen plántsoen,
J?áar spróng éen kikvórsch in mijn schóen,
Ik máakté mijn schóen lós,
W ég wás dé kikvórsch {27).
92.

Bergen op Zoom.

Róod wit en bláuw
De kóning én zijn vróuw
De kóning én zijn dóchtertjé
(Kóffiedráp). kóffiedik
Af bén ik {19 of 16).
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Hendekassyllaba.

91.

Zeeuwsch Vlaanderen.

Éen twée drie vier vijf zés zéven ácht
Sóldáat óp wácht
Sóldáat óp póst,
Gij zijt hét éersté áfgélóst {24).
93.

Bergen op Zoom.

Róod wit en bláuw
De kóning én zijn vróuw
De kóning én zijn kinderén
Róod wit en bláuw (13).

94.

Nijmegen.

Ónder de gróene bóomen
Daar lág een Éngelsch schip.
De Fránschen zijn gekómen,
Ze zijn zoo rijk als ik.
Ze drágen hóeden met phiimen
Van tulpen. tiilpentiiinen.
Eerst bén ik kápitéin gewéest.
En nii ben ik soldáatje
En nii moet ik op schildwacht stáan
En kijken dóor het gáatje. (32 tikken)
Rién. tién. twintig. dertig
Véertig. vijftig. zéstig. zéventig.
Táchtig. négentig. hóndérd. (12 tikken)
Kóffi.edik en kóffi.estróop !
En dán ook éerlijk áfgetéld (8)
Enóók.( 1. dezelaatstetik mag erbij of eraf).

95.

Nijmegen.

Ónder de gróene bóomen.
Lág een krókodil.
Er kwám een zwárte néger.
Die béet 'm in z'n bil (12).

Rién, tién, twintig, dertig
Véertig, vijftig. zéstig. zéventig.
Táchtig. négentig. hónderd (12 tikken)
Kóffi.edik en kóffi.estróop
En dán ook éerlijk áfgetéld (8)
En óók (1) (deze laatste is vrij).

Vergl. voor dit laatste versje de Cock~Teirlinck, Deel8, blz. 231~239, en nog
vele andere illustraties voor het "eerlijk" ibidem blz. 262~63, 285 en 297.
Alleen voor Nijmegen hebben wij dus veertien verschillende aftelrijmpjes,
respectievelijk van 18, 14. 7, 22, 16, 13, 7. 36, 22, 15, 42, 27, en dan nog twee
van 12 en 32 tikken, die naar willekeur met 12, 20 of 21 vermeerderd kunnen
worden. De reden van deze rijke verscheidenheid is, meen ik duidelijk. De
oudere slimmerikjes kennen ze allemaal op hun duimpje en weten, als ze b.v.
met zevenen zijn, er aanstonds die van 22 of 15 uit te kiezen, en beginnen dan
juist één kind vroeger, dan het slachtoffertje dat ze op het oog hebben. En
zoo kiezen ze voor elk geval hun eigen versjes, niet zonder bedoeling. Gaan
ondertusschen de roezemoezige kinderen in een andere volgorde staan, dan
weten zij met hun raadselversjes en "De koning van Delft", of "koffiedik",
"en óók" tóch nog tot hun doel te komen. Het "dan ook eerlijk afgeteld"
uit het laatste liedje en elders: "ge zijt er eerlijk en eerlijk af" laten dit trou~
wens duidelijk doorschemeren. Maar de jongeren vermoeden hier voorloopig
niets van natuurlijk. Wie niet sterk is moet slim zijn, is het parool der vrouw,
óók reeds vaak van het tienjarige meisje!
Maar ook de bijzondere jaargetijden en feesten hebben elk hun eigen versjes,
liedjes en dansjes. Te beginnen met Oude~ en Nieuwe jaar.
96.

Bergen op Zoom.

Oude jarke (jaartje) zoete!
't Verken heeft vier voeten,
Vier voeten en eene staert,
·t V erke is geen oortje waerd.

97.

Oud-Gaste!.

Nieuwe jaarke zoete!
Het verken heeft vier voeten,
Vier voeten en eenen staart,
Dat is een koppeltje worsten waard.
Psychologische grond der talrijke aftelrijmpjes.
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In dezen tijd begint het ook gewoonlijk pas goed te sneeuwen. Dat vinden
de kinderen heerlijk. En overal in Brabant en Vlaanderen trekken ze zingend
er door, uitentreuren herhalend.
98.

Bergen op Zoom.

Heilige Maria, schud de beddekes uit
En laat de pluimkes vlie~ie~gen !

99.

Oud-Gaste!.

Lie V rouwke schud jou beddeke eens op!
En laat de plumkes vlie~ie~gen.

Ze weten natuurlijk niet, maar feit is, dat dit liedje eigenlijk op de Germaansche godin Holda ziet, gelijk het in Duitschland nog hier en daar van
V rouw Holle wordt gezongen, terwijl het ook hier nog laat in de Middeleeuwen klonk als ,.Vrou Holda schudt haar beddeke op". Zie hierover L.
Knappert: De beteekenis van de wetenschap van het Folklore voor de Godsdienstgeschiedenis, Amsterdam 1887, blz. 253 vlgd. J. Kronenburg: Maria's
Heerlijkheid in Nederland, Deel I, Amsterdam 1903, blz. 186 vlgd. en de
Cock-Teirlinck, Deel6, blz. 223-24.
100.

Bergen op Zoom.

101.

Driekoningen, Driekoningen
Geef mij een nieuwen hoed.
Mijn oude is versleten
Mijn moeder mag het niet weten,
Mijn vader heeft geen geld,
Want alles is in den rommelpot geteld.

Oud-Gaste!.

Driekoningen, Driekoningen
Geef mij een nieuwe hoed.
Mijn ouwe is versleten,
mijn moeder mag 't niet weten,
Mijn vader heeft geen geld,
't Geld is op den rooster geteld.

Met Driekoningen en Vastenavond trekken vele onbemiddelde kinderen met
den rommelpot rond om een centje of een versnapering. De rommelpot foekt
bij elke heffing van het vers.
102.

Nijmegen.

Rómmelen, rómmelen in den pót
W áar is Kéesje, wáar is Lót,
Lót is in zijn stálletjé
Spélen mét zijn bálletjé
W at héeft hij dáar verlóren
A.llebéi zijn óoren
Als hij thuis kómt
Zál hij eens wat hóoren.

103.

Lier, naar de Cock-Teirlinck.

Rommele, rommele in den pot
Waar is Klaas en waar is zot?
Zot is in den stal verbleven
Wat doet hem daar? Pakkenballen (kaatseWat heet hem daar verloren?
[ballen).
Allebei zijn ooren.
Als hem thuis komt
Zal hem wat hooren.

Maar Vastenavond heeft ook nog een heele reeks eigen liedjes en deuntjes.
104.

Oud-Gastel.

Vastenavond, die komt aan,
Ik heb nog wel een haantje staan,
Dat moet er van t' avond aan.
Als men dan niet kietelen wil,
Dan kietel men zijnen haan.
'k Val met mijn gat in 't varkenshok,
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Feestliedjes.

105.

Deventer.

V rou, 't is V astenavond
Ik kumme nie in huus veur van aovend
Ik kumme nie in huus veur mergen vróeg
Is da dan nie vróeg genóeg?
V rou, 't is V astenaovond !

Hier een stoel en daar een stoel
Op eiken stoel een kussen.
V rouwke, doe je kinnebakkes open
Dan kan er nog wel eentje tusschen.
Tusschen de neus en tusschen de kin
Kan nog wel een pannekoek in.
106. Foekepotterij, foekepotterij Uit v. Vloten.
Geef mij een oortje, dan ga ik voorbij.
Dan ga ik naar de heeren
En laat mijn potje smeren,
Dan ga ik naar den smid:
Wat is mijn potje wit!

Hier 'n stoel en daar 'n stoel
Op iederen stoel 'n kussen.
Meisje hàlt oe kinnebakkes toe
Ov 'k slao d'r 'n pannekoek tusschen.
Hierwart, Dreurwart
Gèf d'n armen joengens wat.
Hierwart. Dreurwart
Gèf z'n stuk van 'n varkensstat (staart)
En nou gaan wie naor de buren,
En dan laoten wie ons potjen schuren,
En dan gaan wie naar den smid,
En die maakt ons potjen wit. (bis)

Hier vooral springt het in het oog, wat wij boven ook reeds vaak genoeg hebben kunnen opmerken, dat de kinderen drie kwart van hun liedje onmogelijk
kunnen verstaan. V oor de folkloristen is het nu natuurlijk een welkome taak,
den ouden zin uit dien nieuweren onzin terug te vinden, en soms slagen zij
daarin op verrassende wijze. Voor onze zielkundige taalstudie is evenwel dit
feit op zichzelf al belangrijk genoeg. Hoe kan het toch komen, dat vele kinderen er behagen in vinden, een tekst op te dreunen, waar zij niets of bijna
niets van verstaan. Ik zeg vele kinderen, niet alle, want er zijn er die zulke
liedjes allesbehalve mooi vinden. Ik geloof, dat wij hier onderscheid moeten
maken tusschen verstaan en verstaan. Woord voor woord en zelfs constructie
voor constructie verstaan ze gewoonlijk allen heel best. Maar den draad van
het verhaal, de samenhang van de constructies en zinnen, dien verstaan ze niet,
om de eenvoudige reden, dat die er gewoonlijk niet is. De kindergedachten
zijn vaak o, zoo kort, gelijk Adama van Scheltema het zoo goed gevoeld
heeft. Zij nemen daarom van de ouderen allerlei vormen van zinsverband
over, waarvan ze de fijnere loçJische beteekenis nog niet voelen. Een verhaal
behoeft nog niet één te zijn voor een kinderhoofd. En ik heb redenen om te
gelooven dat het nooit anders geweest is, en dat de folkloristen dus voorzichtig moeten zijn met naar ouderen zin te zoeken, waar misschien nooit zin
in den echten zin geweest is. Dat er daarnaast echter meer begaafde kinderen
zijn, die zelfs fijne, ja soms diepzinnige dingen verstaan, is een waarheid naast
die andere, maar er volstrekt niet mee in strijd.
Met Palm-Zondag klinkt nog heinde en verre het oude lied van Palmpaschen,
bijna overal echter waar de Palmpaasch zelf uitstierf, in allerlei onbegrepen
wartaal ontaardend. Zie hierover C. v.d. Graft: Palmpaasch, Dordrecht 1910.

D

D
Liedjes zonder samenhang.
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Oud-Gaste!.

107.

Twelloo. Uit v. d. Graft.

108.

Palmpalmpaschen
De winter komt uit Phaassen
En als hij niet uit Phaassen komt,
Dan komt hij van Jan Claassen.

Palmpalmpaschen.
De wind die komt van V aassen,
En als hij niet van V aassen komt,
Dan komt hij van JanKlaassen.

Op Paschen zelf zingt men :
te Oudenbosch.

109.

te Medemblik. Naar v.d. Graft.

110.

Eén ei
Twee ei
De derde is een Paaschei.

Eén ei is geen ei
Twee ei is een hallef ei
Drie ei is een Paaschei.

Het boven op blz. 359 gegeven liedje .,Bim bam beieren" werd aanvankelijk
ook alleen in de Paaschweek gezongen, maar is van lieverlede tot een altijd~
welkom bakerliedje geworden. Het komt trouwens ook bijna overal in Duitsch~
land voor. Zie nog de Cock~T eirlinck, Deel 7, blz. 81 vlgd.
De lenteregen is bij de kinderen zeer gezocht. Zij nemen hun petten en mutsjes
af, en loopen, men zou zeggen met doodsverachting, te zingen al maar door:
Nijmegen.

Regendröpske, regendröpske
V al maar op mijn bloote kopske
Regendröpske, regendröpske, enz.

111.

Dan komt de Meimaand met haar groen, haar bloemen en haar fluitende
vogeltjes. Ook hiervoor is reeds de kinderlijke zin helwakker.
Oud-Gaste!.

112

In de maand Mei
Leggen alle vogeltjes een ei
Behalve de koekoek en de spriet,
Die leggen in de Meimaand niet.
114.

Oost-Vlaanderen. Uit de Cock-Teirlinck.

De koude winter is nu verdwenen
Den zoeten zomer, die komt er al aan;
Dan ziet gij al de bottekens en hoornen
Te bloeien staan.
Onze lieve Vrouw, de weerdige bruid,
Zij liet haar vallen al op het kruid,
Alle de bloemekens die sproten daar uit.
De dobbele pioene
Die staat er al zoo groene!
Ag ! wie heeft er de Mei van doene?
De vischkens in het watere
De vogelkens in de wei
Al die zingen te samen de groene Mei.
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Paasch- en Meiliedjes.

113.

Bij 't kloppen der Meifluitjes. Oud-Gaste!.

Fiepke en fluitje
Als jij niet af wilt gaan
Dan zal ik eens naar jouw vader gaan
Jouw vader is een timmerman
Die fiepkes en fluitjes maken kan,
Jan van Esschen, Jan van Essehen
Met zeven scherpe messen
Eene fiepke den kop maar af
En dan nog een, dat zijn er twei
Af zijde gij.
115.

Bergen op Zoom.

Vogeltje, gij zijt gevangen,
Juffrouw van Waalwijk.
Juffrouw van Schaalwijk,
Juffrouw de Bruin,
Kruip in den tuin.

D

Nu komt Pinksteren in 't land. Te Bergen op Zoom nemen twee meisjes een
versierden hoepel in de hand, en leiden er een met linten en bloemen opgetooid
vriendinnetje in rond, zingend: (let op de allitteratie: vurig: pierig, Pinkster).
116.

Bergen-op-Zoom.

Pierige, pierige Pinksterbloem
Van 's morgens vroeg tot 's avonds
En als wij 's avonds thuis komen
Dan gaan wij naar ons bedje
Pierige, pierige Pinksterbloem
Van 's morgens vroeg tot 's avonds.

117.

Uit Boekenoogen.

Daar komt de vurige Pinksterbloem!
Daar komt zij aangegangen:
Met een schoon rozenhoedje op,
Al met twee bloeiende wangen,
Allee, allee, als goud amathee,
Zoo fijn, zoo fijn als rozemarijn !

Dit is een oud gebruik, en komt onder allerlei vormen nog door heel Noord~
Brabant voor. Zie Ons Volksleven, Deel 9, blz. 87. Daags vóór St. Jan en
St. Pieter gaan de kinderen op vele plaatsen hout ophalen voor het St. Jans~
vuur, ook daar hoort een liedje bij.
118.

Uit v. Vloten.

Hout, hout, timmerhout,
Wij komen om Sint-Jans-hout
Geeft wat, houdt wat
Op Sinte-Pieter nog wat.

119.

Bergen op Zoom.

Met Sint Jan dan gane wij naar buiten
Dan hooren wij de vogeltjes fluiten
Twee aan twee, twee aan twee
Zoo gaan wij met de zuster mee.

De Sint~Maartensliedekes waren vroeger veel talrijker dan thans. Zie daar~
over de Cock~T eirlinck, Deel 7, blz. 11 0~ 136.
120.

Bergen op Zoom.

Sintere Mrerten
Kattestrerten
Dubbeltjesdief
Alle jaren krijg ik n'n brief.

121.

Beveren naar de Cock-Teirlinck.

Sin te Maarteos veugeltje!
't Had een gouden keugeltje,
't Was gekleed in 't wit satijn
Al de koeken en taarten zijn voor mijn.

Nog volop in zwang daarentegen is het feest van Sinterklaas. Als 'savonds
de klomp of schoen gezet is, klinkt het overal:
Nijmegen.

122.
123.

Sin - ter - klaas - je
Sin - ter - klaas,

rom bom bom,
ka - poen - tje,

leg wat in mijn laars -je,
Strooi wat in de huis -jes,

leg wat in mijn re - gen -ton,
leg wat in mijn schoen - tje,

dank je Sin - ter-klaas- je.
dan zullen we grabbelen als katten en muisjes.
Feestliedjes.
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Vianen.

124.

125.

Oud-Gaste!.

Sinterklaas, appelenbaas
Rij wat in m'n schoentje
Een appeltje of citroentje
Rij wat in m'n laarsje
Dank u, Sintereklaasje.

Sinter Klaasje rom bom bom
Gooi wat in mijn regenton,
Gooi wat in mijn laarsje,
Dank je Sinter~Klaasje.

Nijmegen.

126.

~e;P
Sin

~ ter~

klaas kwam o

~ver

de brug

met zijn mand~ je

op

de rug.

; } } JI
met zijn stok ~ je

in

de hand, zoo kwam Sin

~

ter ~ klaas

in

't land.
Nijmegen.

127.

Sin ~ ter ~klaas~ je,

bis~schop,

zet de hoo~ge muts op. Zet hem op de ta

~

fel.

~ J?INJ JI J?Nt!'J'J IJ; J?îPJ'J'ïBl
bak een dik ~ke wa ~ fel, Bak een dik ~ke o ~ lie~koek, Sin~ter~klaas~je is zoo goed.

Juist aan het geloof in Sinterklaas kan men gewoonlijk de brave van de stoute
kinderen onderscheiden, terwijl de zoete onder leiding van moeder met geheim~
parodieeren de ondeugende jon~
zinnigen schrik huiverend uithalen :
gens op dezelfde wijs:
---128. ~

Nijmegen.

Zie de maan schijnt door de boamen
Makkers staakt uw wild geraas (meestal gerad~
[braakt)
't Heerlijk avondje is gekomen
't Avondje van Sinterklaas.
Vol verwachting klopt ons hart :
Wie de koek krijgt wie de gard.

129.

Nijmegen.

Zie de maan schijnt door de boomen.
Op Sinterklaas zijn kale kop.
Ik heb er niet veel van genomen,
Want er zaten beestjes op:
Vol verwachting klopt ons hart,
Wie de koek krijgt, wie de gard.

Men ziet het, daar trilt een toon van schalkschheid, die naar sarcasme zweemt;
trouwens de gevoelens der Nederlandsche kinderziel zouden niet volledig in
hun liederenschat weerklinken, als deze hekelende dissonant ontbrak. Maar
daar is geen gevaar voor. Men sla b.v. bij de Cocken Teirlinck, Deel8, blz. 168
418

Hekelende parodie.

vlgd. de vele "wilde" gebeden op, meest onschuldig~guitige, maar soms on~
eerbiedig~groffe parodieën van Kruis, Onze Vader en W ees~gegroet. V er~
der komt de boven bij ons volkskarakter besproken, niet altijd even goedwillige
hekel~ en plaagzucht, ook uit in versjes, op allerlei lichaamseigenaardigheden
en gebreken.
130.

(tot iemand met rooie haren)

Oud-GasteL

Rooie stier
Wat doe~de gij hier
Ga naar 't land :
Steek je rooien kop in brand !
133.

131.

Oudenbosch.

't Is den bult
Zijn eigen schuld
132.

Aanvulling uit de Cocken Teirlinck.

Dat hij zijn kas moet dragen
Dat hij gaat
Bij Pier van T ernst
Die zal zijn kas afzagen.

Oudenbosch.

Schelewiep, Schelewap
Schele koekenbak.

Wel nuttig is echter de kinderlijke spot met kwaje buien. Is er een in kwaad
humeur, dan dansen de andere kinderen luchtigjes rond hem heen en zingen.
134.

0

Jongens, ken je onze Piet
Och 't is jammer, ken j'em niet,
Och 't is zoo'n zoete jongen,
Slootje heeft hij nooit gesprongen
Nooit heeft hij een natte broek
Och, wat is die Piet toch zoet.

Nijmegen.

0

Ook hier is het satirische rhythme weer treffend van rake juistheid. Eerst die
overgang van trochaeën in jamben bij: Och 't îs zoo'n zóete jóngen". En dan
weer die quasi~zoet vergoelijkende trochaeën bij "Slootje heeft hij nooit ge~
sprongen", enz. Men moet het gezicht dier kleuters voor zich zien, om hier~
van de klankexpressie in al z'n volheid te proeven.
Verder geven de Cock en Teirlinck, Deel 8, blz. 30~ 152 nog een bijna veront~
rustende hoeveelheid spotliedjes 1°. op allerlei standen en ambachten, 2°. op
namen van personen en families, 3°. op de inwoners van verschillende steden
en dorpen. Daar deze echter gewoonlijk meer van groote menschen als van
kinderen gehoord worden, komen wij er liever later bij de behandeling van
namen en scheldnamen op terug. Één soort spotliedje is echter zoo specifiek
kinderlijk, als het maar zijn kan. Als er eentje geklikt heeft, en daarna bij z'n
makkertjes terugkomt, zingen zij onder algemeen "sliep~uit":
135.

Nijmegen en Oud-GasteL

Klikspaan ! boterspaan !
Je durft niet door 't straatje te gaan,
Het hondje zal je bijten,
Het katje zal je krappen,
Dat komt van al je klappen.

27

136.

Bergen op Zoom.

Klikspaan ! Halleve maan !
Je durf niet door m'n straatje gaan,
't Hondje zal je bijten,
't Poesje zal je krabbelen,
Dat komt van al je babbelen.
Spotliedjes.
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Er resten ons nu nog eenige, althans voor de bewegingen, meer samengestelde
spelletjes. Twee groote of sterkere kinderen vouwen hun beide handparen tot
een matje samen, waar dan een kleinere dreumes, hen om den hals vattend, op
gaat zitten. Zoo loopen dan op de maat van het liedje, eenige drietalletjes
op een rij achter elkander voort, tot bij het laatste woord, het handenmatje
na een snokje loslaat, zoodat de kleine voorover op z'n knieën valt. Ons plaatje
geeft dus niet het gezamenlijk verloop, maar de drie hoofdphasen elk in een
groepje verwezenlijkt. Daar komen ze alweer aan. Hoort hen eens zingen:
Nijmegen.

137.
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Dit wordt ook wel anders gezongen, en opvallender wijze juist met intervallen
omhoog, waar de eerste melodie omlaag gaat. Zou deze tweede melodie niet
uit Limburg komen?
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Vlak daarna staan ze weer allemaal in een kring. Een blijft er buiten. Bij het
aanheffen van het nieuwe liedje draait de kring naar rechts, maar het buiten~
staandertje gaat nu op de maat van de muziek den omgekeerden kant rond. Ik
druk er ook den tekstvanBergen op Zoom onder, maar demuziekisNijmeegsch.
Nijmegen.

138.

'

e

Nijmegen.
Bergen op Zoom.
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Krui ~ e,
Krui,

t -!
krui ~ e,
krui

Dialecten met val- en stijgtoon.
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ZAKDOEKJE LEGGEN

BRUGGESPEL
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heb· een heel mooi wa ~ gen~ tje, dat aan mij hoort. Waar zal ik je zoe ~ken,
heb zoo' n aar~ dig wa ~ gen .. tje, dat mij toebehoort. Waar zal ik je zoe ~ken,

F
hier
hier

in
in

al
al

~

~

w

hoe .. ken,
hoe .. ken,

le
le

weet niet waar: ik
weet al waar: ik
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hier in
hier

heb je al
heb het al
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~

stra ~ ten,
daar,
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~
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ge ~ von ~den,
ge ~ von ~den,

~t
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0
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wat ben
wat ben

ik

en
ik

blij,
blij,

ik
ik

11

och mijn lie ~ ve En ~ gel - tje sta
ach ~ ter mij.
och mijn lief~ ste lam ~ me ~ tje, kom maar achter mij.

Bij "och mijn lieve Engeltje" tikt het buitenloopertje nu een van de andere
kinderen op den rug. Dit moet nu achter haar aan, en zoo gaat het door tot
er ten slotte van den heelen kring slechts één overblijft, dat nu opnieuw kan
beginnen. Maar ook kinderen houden reeds van psychologische differen~
cieering, of met een ander woord: van variaties op hetzelfde thema. Daarom
zingt nu alleen het buitenomloopende kind het volgende liedje, terwijl de kring
stilstaat en zwijgt en niet achterom mag kijken, eer het liedje uit is.
139.

Nijmegen.

Nijmegen:
Deventer :

Zak~doek(je)
~ je

Visch

leg
leg

kraait de haan. (I)k
nacht ge~waakt.

~
~

gen
gen

nie ~ mand zeg
nie ~ mand zeg

~
~

gen
gen,

ku ~ ke ~ le ~ kuu(k) zoo
'k heb de hee ~ Ie

heb maar één (twee) paar schoen~tjes aan, een van stof,
twee paar schoe ~ nen heb ik ge~maakt, één van stof,
Variaties op hetzelfde thema.

423

1311
één
één

van
van

leer, hier
leer, daar

ik
ik

leg
leg

zak~doek(je)
zak~ doek

mijn
mijn

neer.
neer.

De muziek is
weer Nijmeegsch.

Bij deze laatste woorden, of dikwijls al veel vroeger heeft zij nu haar zakdoek
achter één kind uit den kring op den grond laten vallen. Heeft zij hem heel
vroeg laten vallen, en kan ze den heelen kring rond, weer bij den zakdoek
terugkomen, eer degene bij wie hij ligt het gezien heeft, dan is deze erbij. Na
het liedje kijken ze in eens allen rond. Te Deventer klinkt het daarbij nog:
Deventer.

140.

141.

Kijk voor je.
Kijk achter je,
Kijk aan je beide zijden
Laat nu den zakdoek glijden.

Naar de Cock-Teirlinck in Vlaanderen.

Blie blauw blomme!
Kijkt er niemand omme?
Blie blauw blij I
Kijkt er niemand achter mij.

Wie den zakdoek nu achter zich vindt, neemt hem op, en tracht de andere die
hem gelegd heeft te vangen, om den zakdoek terug te geven, moet daarbij echter
door al dezelfde poorten loopen, die de andere kiezen wil. Dit nu lukt gewoon~
lijk niet, en daarom moet zij die den zakdoek houdt, nu opnieuw beginnen.
Te Deventer gaat men ook nog wel anders door. De ééne is plotseling in een
poes en de andere in een muis gemetamorphoseerd. Daar hebben kinderen,
evenals de natuurvolken niet de minste moeite mee. Dan ontspint zich het
volgende gesprek :
142.

Poes: Muisje waar zit je? - - Poes: Wat doe je daar? - - Poes: Dan zal ik je even krijgen.

Muis: In den kelder.
Muis: Lekkertjes snoepen.

Nu loopt poes de muis na, eerst rond den kring en daarna door de vele poorten
waar zij doorheen glipt, met deze bepaling dat de als poort opgehouden armen,
de poes tegen mogen houden, als ze willen, zoolang tot de muis weer een
volgende poort door is. Als muis gevangen is, mag poes een andere muis
kiezen, of verandert muis in poes naar willekeur.
Die poorten of bruggen door handen gevormd, die naar verkiezing kunnen
geopend of gesloten worden, zijn een punt van bijzondere attractie. Daarop
berust het mooie bruggespeL Twee kinderen gaan daartoe tegenover elkaar
staan en vormen met .hun handen een dubbelen boog of brug. Ze hebben
samen van te voren stilletjes afgesproken: "Jij bent zilveren vork, ik ben zilve~
ren lepel". De anderen moeten nu elkander aan schort, rok of kiel vasthoudend,
rondtrekken, en telkens de brug met de bogen passeer en. Allen zingen:
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Wie bij het laatste woord onder de brug is, voelt vóór zich en achter zich
de hoornen sluiten, en heel zacht vraagt nu één der poortvormers: "Wat wil
je liever, een zilveren vork of een zilveren lepel?'' Hij kiest zilveren vork. "Goed,
ga dan achter mij staan," antwoordt Zilveren vork. Hij doet het en neemt
Zilveren vork bij de schouders. De rij sluit zich weer aaneen, en trekt zingend
verder. Na eenige keeren hebben zoo Zilveren vork en Zilveren lepel elk
een of meer kinderen achter zich staan: Zijn allen nu tot zilveren vorken en
zilveren lepels geworden, dan houden de twee eersten elkander gewoon bij
de handen, al de anderen grijpen hun voorman om het midden, en trekken dat
het een aard heeft, tot een der beide partijen over de streep is gehiest.
Die zilveren vork en zilveren lepel, doen mij totemistisch aan; te meer daar
op andere plaatsen sprake is van "appel en peer, os en paard, een horloge
of een ring, roode roos en witte roos, gouden kruis en zilveren kruis, gouden
en zilveren appel enz. Elders weer moet gekozen worden tusschen zon en maan,
0. L. Heer en 0. L. Vrouw, de hemel en de hel, tusschen Engel en duivel,
enz. In Vlaanderen o. a. te Liedekerke hoeft men niet te kiezen. Maar het gevangen kind wordt langsuit op de handen gelegd en gewogen, met of zonder
kietelen. Lacht het kind, dan wordt het als duiveltje naar de hel verwezen,
lacht het niet, dan mag het als engeltje naar den hemel.
Deze zelfde motieven komen te Deventer nog bij een ander spel voor.
144. Twee kinderen spelen voor Heer en knecht. De knecht heet Hansje.
Totemisme.
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Hansje wordt nu weggestuurd, en ondertusschen geeft de heer aan alle kinderen een totem-naam. De een is gouden horloge, de ander zilveren vork, een
derde gouden ring, een vierde witte roos, een vijfde roode appel, enz. Nu gaan
allen op een rij staan en roept de Heer: Hansje, m'n knecht!- Hansje komt:
Wabliefje meneer? - Haol me der dit is uit, haol me der dat is uit, haol me
der de gouden ring is uit. - Hansje wijst nu één der kinderen aan, bijna altijd
verkeerd natuurlijk. Dan krijgt hij van den heer een tik op z'n fikken. Blijf af
met je vingers. Thans beginnen knipoogjes en ellebogen te werken, nu eens om
Hansje beet te nemen, dan weer om Hansje te helpen, meestal van verschillende kanten beide te gelijk. Wijst Hansje nu op 't bedoelde kind, dan mag
dit wegloopen naar een te voren bepaalde plek, aan de trapleuning b.v. Hansje
loopt het achterna. Tikt hij het, dan is het een duiveltje, komt het ongetikt in
veilige haven dan is het een Engeltje. Als zoo allen hun beurt gehad hebben,
worden de Engeltjes nog aan een laatste proef onderworpen. Ze moeten,
achterover liggend, gewogen worden door Hansje en Mijnheer, die daarbij
kietelen mogen zooveel als ze willen. Maar het kinderlijk zelfbedwang behaalt
hier dikwijls reeds triomfen, het een of ander Engeltje moge nog in duiveltje
veranderen, de meeste blijven wat zij zijn. Nu strengelen Heer en Hansje de
handen tot een matje en worden de Engeltjes jubelend rondgedragen. Daarna
worden de duiveltjes over één armenpaar gelegd, en met de andere gebritst,
terwijl allen zingen : "De Engeltjes worden gedraogen, de duiveltjes worden
geslaogen !" Ten slotte gaan al de Engeltjes achter Meneer, en al de duiveltjes
achter Hansje staan om te trachten elkaar over de lijn te biessen als boven, en
zoo overwint dan ten slotte de hemel of de hel. - Hebben wij hier geen allegorisch zinnespel van heel het Christelijk levenslot? God schiep den mensch
en gaf hem een naam. Zóó moet hij, door Satans verzoeking bedreigd, den
wedloop des levens bestaan. Na den dood volgt het bijzonder oordeel, waarin
God en duivel samen ieders goed en kwaad afwegen, waarna de heiligen ten
hemel gedragen worden en de verdoemden reeds in de hel hun straf ontvangen.
En éénmaal komt nog de algemeene oordeelsdag, waar hemel en hel voor het
laatst elkaars getallen zullen ontmoeten en meten. Neen waarlijk, wij behoeven
niet naar Griekenland of natuurvolken te gaan, om den oorsprong te vinden
van tragedie of allegorie. Wij behoeven slechts rond ons te zien naar kinderen
en hun kinderlijk spel. Menschen lijken allen op elkander, en waar menschen
in elkaars omgeving opgroeien, ontwikkelt zich overal, juist in de onbezorgde
kinderjaren het meest, de menschelijke verstandhouding tot een weelde van litteraire volkskunst.
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Allegorisch zinnespel.

Hier ontladen zich alle menschelijke neigingen, zoowel van lichaam als ziel,
in de schoonste harmonie: het spannings~ en bewegingsgevoel der ledema~
ten, de kracht van polsen en de vlugheid der kuiten, het rhythme der loop~
en spreekorganen, de wedijver onderling in alles, het zelfbedwang nijpend
maar troostend, de triomfantelijke roede leeuwenvreugde van het kunnen,
met het zacht paarse genoegen van lam te zijn, dat zich binden, blinddoeken
en leiden laat ; de vernedering van de overwonnenen, en de jubel van de
zegepraal; de eendrachtige samenwerking der sociale groepen en de slimme
berekening van den enkeling; de hekeling van zwakheid of gebreken door
de overmacht of het fiere geweten; de spotlach met onhandigheid, onnoozel~
heid of mismaaktheid; de onderworpenheid aan aftelling of hoogere lotsbe~
schikking eindelijk, waartegen niemand iets vermag; ziedaar de voornaamste
levensphasen, die wij kinderen reeds spelend te proeven en te smaken leeren
in gulden schijn, eer het harde werkelijke leven met echte nocden en onge~
lukken ons beproeven komt in grauwgrijze alledaagsche zorgen. En hier zien
wij dan ook zoo klaar den stamboom van bloedverwantschap, die het spel
aan de kunst vermaagschapt. Is het kinderspel de vrije reine voorproef van
de hartstochten en het leven;: de hoogere kunst biedt aan de bitterheid in
gedwongen wrange levenservaring opgedaan, weer de verpoozende kathar~
sis of verreining der gevoelens in het rijk van schijn. De meevoeling en op~
voering tot de grootheid van een tragischen held, nu eens een oogenblikje
zónder de nijpende pijniging van het reëele, maakt ons ouderen weer sterk
en edel~rein voor den nieuwen strijd van morgen, even blank als het kinderspel
ons als kinderen staalde en gelukkig maakte, bij voorbaat. De verachting en
hekeling van de menschelijke gebreken in de comedie, sterkt ons opnieuw in
den afschuw voor het werkelijk kleine, het onedele - óók als het een deel is
van ons zelf- waarvoor wij als kindhet reeds uitgierden vanfiere pret. Lyriek
en epiek doen in ons weer het kind ontwaken, dat in den oudere nog dóór~
sluimerde, zij beide bouwen voor ons weer die gouden muren, die ons afschei~
den van de verkeerswegen der drukke wereld, en spannen voor ons daarboven
weer die hemeltent van gulden luister, waar wij toch in het diepste diep des
harten beseffen, dat Hoog er Wel gevallen en genade en eindelijke vrede woont.
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IST NUR EIN GLEICHNIS
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Leven, spel en kunst.
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Om ten slotte nog eenige methodische conclusies voor de verdere bestudee~
ring van het kinderlied en kinderspel hieraan te ontleenen, lijkt mij, van de
zijde der folkloristen, vóór alles een dieper..ingaan op de zielefeiten noodzake~
lijk. Aan een versje met een deuntje en een paar lichaamsbewegingen hebben
wij nog zoo goed als niets. Wij moeten weten wat de kinderen erbij denken
en voelen, waaróm ze het zöö wél prettig vinden en niet anders. Dàn pas
kunnen we soort bij soort indeelen en ons langzamerhand tot een oorzakelijk
evolutieproces verder wagen. Op de tweede plaats moet ons onderzoek, eer·
we breeder uitgrijpen, zich beperken tot ééne groep van spelende kinderen,
dat we daar al de spelletjes en liedjes van kennen, en ze aanvoelend begrij~
pen door en door. Dan komen we tot verrassende resultaten. Zoo vond
ik bij de kinderen van één enkel Nijmeegsch burgergezin niet minder dan 75
baker.. en speelliedjes. En dat dit geen bijzonder bevoorrecht geval is, blijkt
hieruit, dat een 13..jarig meisje uit Bergen..op..Zoom mij in een paar dagen er
veertig uit haar herinnering opschreef. Pas als wij deze cijfers overdenken,
wordt ons het belang en de ontzaglijke invloed dezer liedjes op de kindertaal
duidelijk. Ten derde is çieze plaatselijke beperking vooral van het hoogste
belang voor de onderlinge vergelijking der melodieën. Als wij maar van
heinde en verre dooreen noteeren, komen we voor een onuitwarbaar kluwen.
Uit m'n specifieke Nijmeegsche notaties, alle door mijn vriendelijken muzi~
kaal hoogbegaafden collega G. Lutz na herhaald voorzingen neergeschreven,
volgt echter een scherp..sprekende conclusie, die misschien, als voor de verschillende dialecten analoge verzamelingen worden aangelegd, een onver..
wacht licht zal verbreiden over de muzikale zinsmelodie, wellicht zelfs over
het muzikale woord.. en silbenaccent in de verschillende tongvallen en talen.
De musicus die hier echter aan voortwerkt, moet aan een fijn gehoor en sub..
tiele rhythmische suggestibiliteit, ook een principieele onbevangenheid weten
te paren. Zoo zou menig stelselmatige solfège..man het Nijmeegsche valletje
nooit gevonden of genoteerd hebben, daar het aanvankelijk den indruk maakt
van "slecht gehoor" of "niet den toon kunnen houden". Men moet hier natuurlijk van alle schoolsche of theoretische muziekbeginselen afzien, en eenvoudig noteeren, wat men te hooren krijgt, mooi of leelijk. Daarom ook lijkt
mij de methode van de Cocken Teirlinck, die aanraden, er een goed muzikaal
begaafd zangeresje uit te kiezen, en daar vooral de melodie van op te nemen,.
principieel verderfelijk. Juist zóó'n meisje heeft natuurlijk meestal re.eds muziekonderwijs gehad, en transponeert onbewust alles in onze voor de kunstmuziek
gebruikelijke gamma's. Van gewone kinderen, die gewoon zingen kunnen, en
liefst terwijl ze gewoon zingen in koor, moeten wij de melodie afluisteren.
Dat is de éénige sociaal..reëele.
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Methode van onderzoek.

ZESTIENDE HOOFDSTUK.
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e jongens~ en meisjestaat als ze op het uitgebreid lager onderwijs,
H. B. S. of Gymnasium komen, kenmerkt zich door een hand over
hand toenemen van de algemeen beschaafde taal en een zwakker
worden van het dialect. De beschaafde taal is sterk. omdat ze niet
slechts gesproken, maar ook gelezen en geschreven wordt. En de meesten
trachten daarin nu ook hun spontane invallen te gaan luchten. Dat gaat in 't
begin onhandig, maar aldoor beter. Ze raken ook allanger hoe meer met de
boekentaal vertrouwd. Ze beginnen pret te krijgen in lezen, dat verrijkt hun
woordenkeus, hun verbale uitdrukkingen, vooral hun manieren van zinsver~
binding. enz. Daar komt bij, dat ze op H. B. S. en Gymnasium niet meer les
krijgen van onderwijzers die dikwijls een zeer stijve taal spreken, maar van
hooger ontwikkelden, die gewoonlijk de algemeen beschaafde taal veel vrijer
en kleuriger weten te nuanceeren en hun leerlingen menigmaal jaloersch maken,
dat ze zitten te denken: Hè. ik wou dat ik ook alles zoo zeggen kon. Dat kweekt
liefhebberij voor de opstellen. Bij de meeste jonge leeraren zijn ze nu uit den
ban der traditioneele Nederlandsche spraakkunst verlost. Ook hun brieven
beginnen vaak al heel aardig te klinken. 0, er zit zooveel taaltalent in kinde~
ren! En dat kunnen wij met een beetje tact allemaal in hun opstellen brengen!
Een paar staaltjes van mijn Nijmeegsche leerlingen mogen dit bewijzen:
1°. SLAAPWANDELEN. 3de kl. H. B. S. (15 jaar). .-. .-. .-. :-: :-: :-: :-: :-:
't Is een lichte, heldere zomernacht. De overdag blauwe thans echter pikzwarte hemel, is
bezaaid met flikkerende en flonkerende sterren en sterretjes, in wier midden, als een grootvader tusschen zijn kinderen en kleinkinderen, in al haar glorie en luister schittert .... de
volle maan. Geen wolkje verduistert nu het lachende gezicht, dat verwonderd schijnt neer
te zien op hetgeen hier op aarde geschiedt. Maar bovenal blijven hare blikken rusten op
een groote, sierlijke villa. Zij heeft dan ook inderdaad wel redenen om verrast te zijn, want
daar binnen ontvouwt zich een allerzonderlingst schouwspel voor hare oog en. Een slapend
jongmenscb, tusschen 12 en 15 jaar zoo te oordeelen, heft zich plotseling van zijn legerstede
op, stapt het bed uit en begint zich aan te kleeden, terwijl het heele huisgezin beneden in
diepe rust ligt. En dat in het holst van den nacht! Licht heeft hij niet noodig; daar zorgt de
maan wel voor. Zie ziel Hoe grillig schildert zij hem op den vloer, op den muur, op bet
plafond, nu eens met reuzen-afmetingen, dan weer met kleine, maar met steeds verschillende
vormen, die zich voortdurend bewegen. Zoo; nu is hij aangekleed. Wat zou hij nu gaan
doen? De maan is er zeer benieuwd naar, want zij begrijpt niet het minste van de heele geschiedenis. Onder het loopen worden de figuren op de wanden steeds phantastischer. Hé!
Hij wandelt den tuin in: Aha I Nu is Manussie er achter: hij wil een avondluchtje scheppen.
Maar hij kiest er een eigenaardigen tijd voor uit. Zie hoe hij met lange teugen de frissche
nachtlucht inademt, hoe hij met zichtbaar welbehagen de heerlijke geuren inslurpt, die opstijgen uit bloemen en bladeren, takken en stammen. Daar zet hij zich neder in het met
klimop begroeide priëel en begint zoowaar een lied aan te heffen. Ob I Hoe verrukkelijk
schoon en vol klinken deze zuivere tonen in den stillen Juli-nacht. De maan luistert met
De overgang van lager naar middelbaar onderwijs.
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open mond en ooren. Niet lang echter zal zij er van genieten. Zij bespeurt beweging in het
huis.- Daar gaat een deur open en meteen: .. Drommelsche jongen wat doe jij hier? Wil je
wel eens gauw maken dat je weer in je bed komt!" komt papa hardaanloopenen schudt
zijn zoontje door elkaar als de kamermeid een donzen bed. De jongen slaakt een diepe
zucht, rekt zich uit en vraagt met geeuwende en verwonderde stem: .. Waar .... Waar ben
ik?" - Hij heeft namelijk in zijn slaap gewandeld. V ader neemt hem gauw mee naar bin~
nen en brengt hem gauw weer naar bed, terwijl hij even daarna een ernstig gesprek over
die slaapwandelarij heeft met moeder, die ook al een bedenkelijk gezicht trekt. En de
maan? .... blijft lachend aan het uitspansel staan en schijnt helderder dan ooit, er zich over
verkneukelend, dat haar zoontjes en dochtertjes, de milHarden sterren en sterretjes, niet zulke
malle kuren hebben, terwijl zij nogmaals voor den zooveelsten maal bij haar zeiven denkt:
.,Die wereld! die wereld; daar gebeuren me wat vreemde dingen!"
J. Steenmetser.

2°. ZOMERAVOND.

3de

kl. H. B. S. (15 jaar).

:~:

:~:

:~:

:~:

.~.

:~:

:~:

:~:

:~:

Ach, dat overheerschend weegevoel van den zomeravond, hoe zou ik het kunnen beschrij~
ven! - Dat onderwerp zoo menigmaal gekozen door groote dichters, zangers en kunste~
naars, die er hunne gevoelens in dichten, het bezongen of die meesterlijk op het doek pen~
seelden. Ja, ik weet mijn pogen zal slechts nietig blijven, maar ben ik niet evengoed als zij
een mensch, dat voelen kan met het hart, zij het ook zoo verheven niet als zij. Kan ik mij
niet verplaatsen met mijn herinneringskracht daar, waar ook, een zomeravond mijn hart
bezielde. Toen ik stil droomend met moeder langs de gele akkers met hun sterk gebogen
korenaren, wandelde. 0, die gedachten dringen zich weer versch in mijn geheugen.- De
zon, zoo juist ondergegaan had een gouden, purperen gloed aan de horizon achtergelaten.
Schitterend, verheven, majestueus schouwspel! Dat donkerblauwe firmament aan de kim
op eén punt eerst purpergekleurd, dan uitloopend in zachter roode en gele tinten lijk een
kostbare waaier; verder gaat ons oog, en ziet hoe alles langzamerhand overgaat in eene,
eerst licht, later donkerblauwe lucht. Overal stil, alleen een late landman gaat ons zacht
zingend voorbij, hij bad tot den Schepper van dit alles, in een eenvoudig maar treffenden
avondzang. -Zwijgend bleven wij luisteren, totdat de laatste klanken wegdreven op het
frissche koeltje, da' ritselend de korenaren ·deed bewegen. - De lucht overdag zoo he~
nauwend warm, deed ons nu weldadig aan. Ginds achter die struiken, waarin eensklaps een
nachtegaal prachtig mooi begint te zingen, murmelde een beekje. Alles was zoo vredig en
melancholiek. Moeder en ik, wij liepen langzaam, met den arm om elkaars middel geslagen.
Wij konden niet spreken, ons gemoed was te vol, alleen onze blikken, nu en dan zoo innig
aan elkander gehecht, konden vertolken wat in ons hart omging. 0, moeder, mocht ik U
gauw weer eens zien in die zachte lieve blauwe oogen I - Zoo waren wij doorgeloopen, tot
aan het zacht klaterende beekje. Hier stonden wij stil en keken in het donkerblauwe water.
Dit water deed mij weer feller denken aan de gedachte, dat zij binnenkort over dien onme~
telijk grooten Oceaan moest, verweg naar dat land, waar altijd zomer is. Nu kon ik het niet
langer meer uithouden . .,Moeder gij moogt mij niet verlaten," riep ik snikkend uit en sloeg
mijn arm om haar hals . .,Moeder, lieve moeder!" -daarna viel mijn moe hoofd tegen haar
schouder. Even was zij geschrokken, maar daarna herstelde zij zich. Lieve moederlijke
naampjes gaf zij mij, terwijl zij mij op het koortsachtig voorhoofd kuste. Dan moest ook zij
huilen. 0 dien zoeten kus, ik voel hem nog, het was voor vele jaren, neen, ma, nimmer zal
ik dien laatsten zomeravond vergeten! nooit •. , . en gij ook niet, ik weet het.
J. van Oosten.
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3°. EEN NACHT. 3de kl. H. B. S. (15 jaar).
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Reeds lang had ik wakker gelegen en wat ik al probeerde of niet, ik kon maar niet weer in
slaap komen. Telkens en telkens draaide ik mij om, maar 't hielp niets. 't Was nog maar
één uur. Hoe lang ik wakker gelegen had weet ik niet, maar 't begon mij op 't laatst te ver~
velen en ik besloot maar op te staan,. want van slapen zou toch niet veel meer komen. dacht
ik. Ik kleedde mij aan en opende het gordijn. Wat een prachtige lucht! Duizenden sterren
schitterden aan den hemel. 't Was niet erg donker want de maan scheen helder . ...- Zou ik
niet eens naar buiten gaan, dacht ik; en ik ging reeds naar de deur, om naar beneden te
gaan . ...- .. Hé, waar ga jij heen?" hoorde ik op eens vragen van uit 't andere ledikant.Ik sliep met mijn broer op dezelfde kamer. Hij was door mijn gestommel wakker gewor~
den . .- .. Ga je mee?'' vroeg ik ... Ik ga eens naar buiten."...- .. Wat! naar buiten? Ben je
nu heelemaal gek of word je het?"...- .. Toe, ga nou mee; 't is zoo'n mooi weer; kijk eens
uit 't raam."...- .. Hé ja. wat een mooie lucht. Ik kon toch wel eens meegaan, want zooveel
slaapgevoel heb ik op 't oogenblik toch ook niet.".- .. Kleed je dan maar gauw aan, want
ik blijf hier geen uur zitten wachten."...- 't Duurde niet lang, of hij was ook klaar.- Maar
om nu nog onopgemerkt beneden te komen. dat zou nog een toer zijn . ...- .. Pas op.'' zei ik,
.. doe de deur heel langzaam open, want anders maakt ie te veel lawaai." Krak. krak. krak;
daar ging 't al..- .. Lomperd; kun je dat niet wat voorzichtiger doen? Als je pa wakker
maakt. dan zal er wat te doen zijn; en dan is 't jouw schuld."...- .. Nou, nou; hou je gemak
een beetje. of kun jij die deur misschien open maken. zonder dat ze kraakt?" ...- .. Ssssst .wat hoor ik? Je hebt zeker al iemand wakker gemaakt. Luister eens goed. of je wat hoort."
...- .. Hoor jij wat?"...- .,Ik niet; jij?"'...- .. Ik ook niet.".- .. Dan zal 't zoo erg ook wel niet
zijn; vooruit maar. naar beneden."-- Al spoedig bevonden wij ons in den gang . .- Nu nog
de deur geopend en daar stonden wij in de heerlijk. frissche lucht . .- .. Hé. dat doet een
mensch goed.'' zei mijn broer; .,maar wat wil je nu eigenlijk gaan doen?".- .. Een wande~
lingetje gaan maken; wat anders?"- .. Gaan we naar den tuin, of willen we 't dorp maar
inwandelen?".- .. Wat! 't dorp inwandelen; dat is weer zoo'n slimme zet van jou. Je be~
grijpt immers toch wel. als we den nachtwacht tegen komen, dan brengt hij ons zeker naar
huis en dan heb je de poppen aan 't dansen.".- .. Dan maar den tuin in.".- Juist, toen we
den tuin wilden inwandelen meende mijn broer, dat hij binnen licht bemerkte. .- .. Kijk
daar," zei hij, .,ik meende, dat ik daar juist licht zag.".- .. 0. ja! nu zie ik 't ook. Lieve
hemel ! ze hebben ons opgemerkt." -- .. Wat zullen we aanvangen?" ...- Daar werd de zij~
deur geopend en daar stond pa in de deur voor ons. Toen wij den trap afgingen, had~
den wij niet gehoord, dat de treden kraakten, want daar letten we anders ook niet op. Pa
had dit gehoord en dacht, dat er ongewenschte bezoekers in huis waren. Eerst ging hij
naar onze kamer en toen bemerkte hij dat wij weg waren. En nu stonden wij daar voor
hem, met de oog en naar den grond geslagen, als een moordenaar, die zijn doodvonnis hoort
voorlezen.- .. Maar, wat drommel. wat mankeeren jullie toch, om zoo midden in den nacht
naar buiten te gaan? Vooruit! en zoo gauw naar bed als je kunt. En je komt niet op voor
morgen middag elf uur. We zullen eens zien of we jullie die kuren niet af kunnen leeren."
...- Pats ! Die voelde ik, hoor ! Wat ik naar boven kon zeg ! .- Boven aan den trap stond
ik even stil. Mijn broertje scheen er ook een te verwachten, want ik hoorde hem huilend
zeggen:- .. 0 pa! pa ik heb niets gedaan! Hij daar vroeg, of ik mee ging en toen heb ik
't maar gedaan, maar ik zal't nooit weer doen."...- .. 0! 't Is natuurlijk de schuld weer van
dien grooten vlegel."...- Ik spoedde mij naar mijn kamer, maar ik hoorde toch nog:..,Dan blijft hij morgen alléén en jij mag dan morgen voormiddag met zijn fiets gaan rijden.
Ga nu maar gauw naar bed."...- Ik lag er al in, toen mijn broer verscheen en wijl pa nog
3<1e Klas H. B. S.
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aan de deur stond, achtte ik 't maar 't veiligst, maar niets tegen hem te zeggen, want toen
ik hoorde, dat hij er 's anderdaags met mijn fiets mee van door zou gaan, terwijl ik in bed
moest blijven liggen, was ik zóó woedend geworden, dat ik hem bij mij zeiven voor ik weet
niet wat al uitschold. - Veel kan ik van hem verdragen, maar van mijn fiets moet hij af~
blijven. Ik zeg altijd maar:- "Als je wilt fietsen, zie dan maar, dat je een fiets krijgt, maar
van de mijne mag je afblijven."- En 's morgens toen hij de kamer verliet, keek hij me zoo
schurkachtig, grinnekend aan, terwijl hij zei:- "Amuseer je! hoor."- "Als je niet gauw
ziet, dat je weg komt, kun je nog een pak rammel op je ribbekast krijgen!" bulderde ik
hem na. De tranen sprongen mij uitdeoogen van woede. Geen wonder. 't Is ook nog al
pleizierig, om op een prachtigen morgen te moeten denken: - "Ik mag hier nog een uur
of vier in mijn bed blijven liggen, net alsof ik nog een klein kind ben en een ander gaat er
bovendien ook nog met mijn fiets van door."- Maar ik was toch niet van plan om me
daar zoolang gaan liggen te vervelen en daarom nam ik maar stilletjes een boek in bed. Zoo ging de tijd nog al vlug voorbij totdat 't eindelijk elf uur sloeg. Of ik er ook uit kon.Maar de eerste die ik zag was natuurlijk mijn broer. Ik wou hem maar liever zijn gang
laten gaan, maar hij kwam naar mij toe. - "Ga weg! zeg ik. Je bent een flauwe vent.""Zoo! weer wat nieuws! Wat heb ik je gedaan? 'k Ben heelemaal niet aan je fiets geweest,
want ik dacht : - "Bij zooveel verdriet mag je toch ook wel wat troost hebben. Ben je nu
nog boos op me?"- "Nee~n~n, neen! je bent toch eigenlijk wel een goede jongen!"' s Middags gingen we samen een flink eind fietsen en toen was alles weer vergeten en
vergeven.
Chr. Visser.

In dien tijd leeren ze nu ook allerlei nieuwe en oude talen. Dat is zeer nuttig,
maar voor de moedertaal toch aanvankelijk een kruis. Het wordt zoo vol in
dat taalhoofd je. En elke leeraar stampt er het zijne toch weer maar onbarm.~
hartig bij. Is het wonder dat menig jongen er beu van wordt? Wat dat talen~
leeren aan psychische inspanning beteekent, zullen we pas later leeren nagaan.
Maar dat dit in de eerste jaren, hun algeroeenen zielegroei meer hindert dan
bevordert, is een feit. Die themazinnetjes! En als er nu maar voor mooie interessante stukjes gezorgd werd om te vertalen dan zou het nogal schikken,
maar .... Zoetjesaan echter wordt dit allemaal beter, en in de laatste jaren
doen onze leerlingen zoowel uit de klassieke als uit de moderne talen, allerlei
levenskrachtige elementen op, die, als ze maar mogen zeggen wat ze meenen,
tot een spontaan en frisch gezwatel in de moedertaal kunnen gedijen.
In dezen tijd begint zich nu de meisjestaal al langer hoe sterker van de
jongenstaal te onderscheiden, Oók wanneer zij een middelbare of hoogere
opvoeding krijgen, leeren zij toch tevens, Goddank, nog meestal ook de meer
vrouwelijke vaardigheden en kundigheden, die natuurlijk alle weer hun eigen
uitdrukkingen, beeldspraak en scherpzinnige zetjes meebrengen. Over 't algemeen echter is de meisjestaal door dezelfde eigenaardigheden van de jongenstaal onderscheiden, als de vrouwen~ van de mannentaal, die wij aanstonds
zullen vergelijken. Ik geef nu eerst naar Simons (Nieuwe Taalgids IV) een
paar meisjesopstellen van de kweekschool. De stof was het volgend gedicht~
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Vreemde talen in hetzelfde hoofd.

HET VERLOREN KIND.

·-·

:-:

.-.

.-.

......

......

..-

. ......

:-:

Een hulpeloos jongsken, twee zomers pas oud,
Verdwaalt uit zijn dorpjen naar 't eenzame woud.
Zijn ouderen zoeken hun liev'ling zoo lang;
Geen tocht in hun leven viel ze immer zoo bang.
En vriend en gebuur maakt zich op uit het dal.
Door 't woud klinken voetstap en kreet overal.
V eraf rolt de donder; 't geboomt schudt de wind;
Luid weeklaagt de moeder: ,.mijn kind! mijn kind!"
De bliksems verlichten den donkeren nacht;
De regen plast nêer met geweldige kracht.
Drie dagen, een eeuwigheid ! zoeken ze reeds,
Drie nachten ,_ nog mist men den lieveling steeds.
,.Mijn kind is verloren, verloren!" Van smart,
Van wanhoop en angst breekt het moederlijk hart.
Den vierden dag !:Jaat om een welkome buit,
Om rijshout te gàren, een sprokkelaar uit.
En als hij in 't diepst van het woud dringt, daar schiet
Een ree langs hem henen, die schuchter ontvliedt.
Hij worstelt zich heen door de takken,_ wat schrik!
't Verlorene kind doet zich op aan zijn blik.
Het ademt, gevlijd op het mollige mos,
Maar mat en verzwakt en verschoten van blos.
De ree, die heur jongen zoo liefderijk voedt,
Zij had het gezoogd en het zorgvol behoed.
Der ouderen hart slaat met dankbaren klop.
De moeder heft juichend haar lieveling op.

..-.

S.

J.

:.-:

..... .-.

van den Bergh.

4°. Hier volgt nu eerst een opstel, dat teekenend is voor minderbegaafde meisjes, opgevoed en gedresseerd volgens het oude, alle natuur doodende systeem:
Een tweejarig jongske had het ongeluk in het bosch te verdwalen. Zoodra de ouders hun
lieveling misten, ontstelden zij en talmden geen oogenblik om hun kind te gaan opsporen.
Veel buren ,.wien het ongeval ter oore was gekomen", kwamen hun te hulp en in allerlei
richtingen doorkruisten zij veld en akkers, maar tevergeefs. Al hunne moeiten, ,.aangewend
om het verdwaalde knaapje te vinden", leidden tot niets en tot overmaat van ramp kwam
er nog een hevig onweer opzetten. Wat er nu omging in het ouderhart, dat is gemakkelijk
te begrijpen. Zij stelden zich den hulpeloozen toestand, ,.waarin hun kind zich moest bevinden", levendig voor den geest en hadden zij tot hiertoe nog een weinig op goede uitkomst gehoopt, nu was hun hart gebroken en hun geringe hoop geheel vervlogen. Reeds
drie dagen waren voorbij gegaan en ieders gevoelen was, dat het vermiste knaapje wel
den hongerdood moest zijn gestorven; misschien was het hieraan nog ontkomen, maar welk
een schadelijken invloed zoo niet den dood moest het gure weer op het knaapje hebben
uitgewerkt! Den vierden dag zou er eindelijk eens uitkomst komen. Het gebeurde n.l. dat
een jongen, die in het bosch hout sprokkelde, een hert zag voorbij vliegen. Hij wilde daar
meer van hebben en sloop het daartoe stilletjes in de struiken achter na. Spoedig stond hij
Meisjesopstellen.
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plotseling stil, want een onbeschrijfelijk tafereel boeide hem. Daar lag nu het vermiste
knaapje in het mos en de ree, die hij zooeven gezien had, voedde het. De ouders waren
spoedig van de vondst in kennis gesteld en konden zij spoedig het weergevonden kind,
alhoewel zeer ziek en afgetobd, aan hun hart drukken.

5°. En nu een opstel van een meer begaafd meisje, opgevoed naar nieuwer, vrijer
systeem, dat echter mijns inziens wel wat meer in toom mocht gehouden worden.
Bij een dorp lag een mooi bosch. 's Zondags gingen de dorpelingen er weleens naar toe
en vooral voor de kinderen was zoo'n wandelingetje erg aardig. Ze konden dan hollen om
en tusschen de boomen, over de greppels springen, in één woord zich eens lekker dood~
moe maken. En als er dan wat uit 't trommeltje of valiesje kwam, dan was dat 'n traktatie
als op sinterklaas. Dus was 't geen wonder, dat ook in de week dat bosch de kinderen
aantrok. De grooteren gingen er dikwijls spelen, maar voor de kleinen was 't verboden
terrein. Verderinwas 'teen echt doolhof; daarbij was 'turen lang en breed, en veel ver~
haaltjes deden de ronde over kinderen die verdwaald of door beren en wolven waren op~
gegeten en dus nooit weer bij Moeder waren teruggekeerd, alles natuurlijk tot schrik~
wekkend voorbeeld voor kleine kleuters. Toch was er nu weer een kind verdwaald, en
omdat 't bij de buren en verder in 't heele dorp niet te vinden was, gingen ze in 't bosch
aan 't zoeken. ledereen had medelijden met de arme moeder. 't Mensch ging te keer van
geweld! .,Mijn Jantje, arm Jantje, och m'n kind! help me toch! help me toch! Hebben ze
't nog niet! och God, geef me toch m'n Jantje terug!" Zoo was 't zonder ophouden. En
telkens als ze iemand tegenkwam die in 'n andere richting had meegezocht, maar zonder
Jantje, dan begon de scène opnieuw. 't Was om er zelf akelig van te worden. 's Avonds
toen de vader thuis kwam en van 'n buur 't nieuws hoorde, stak ie een stallantaarn aan,
leende er nog een paar bij de boeren en ging zoo gauw ie kon, ook 't bosch in; z'n vrouw
stuurde ie maar naar huis. 't Mensch moest toch wat rust hebben. Hij zou ze zeker van
nacht of anders morgens vroeg d'r Jantje meebrengen, daar kon ze gerust op zijn. En zoo
wat gekalmeerd maar toch nog snikkende en huilende ging ze met een paar buurvrouwen
naar huis. Misschien dat ze van vermoeienis een oogenblikje geslapen heeft, maar veel in
geen geval, dat spreekt. Maar 's morgens kwam ook de vader met een paar buren zonder
kind terug. Toen de moeder weer aan 't zoeken. En zoo ging 't nog een dag door, tot ze
ten slotte den moed opgaven. Van gemeentewege werd er gedregd, de marchausse stelde
ook alles in 't werk, maar vruchteloos.- Den derden dag vond een jager 't kind toevallig
in een dicht boschje met struikgewas. Hij was een ree nageloopen en zoo in dat warnet van
takken terecht gekomen.- Denkelijk was ook 't kind een jong van de ree nageloopen,
want midden op een klein open plekje in dat struikgewas lag 't rustig bij een jong te slapen.
Hoe de ouders gesteld waren, toen ze hun kind nog levend terug zagen, dat zal ik maar
niet vertellen. Men kan zich dat best begrijpen. Vooral de moeder was gek van blijdschap.
Ze kuste z'n matte oogen, z'n bleeke wangen, zooals alleen 'n moeder dat kan ... Arm
schaap!" zei ze, .,wat zie je d'r toch uit! Wat heb je toch zeker 'n gebrek geleden!" En als
ze 't dan weer wat melk of bouillon gaf, dan was 't: .,Maar we zullen je wel weer gauw
opknappen!" De vader was in 't schaftuur niet van 't bedje af te slaan, en ik geloof niet,
dat er op de heele wereld een paar menschen waren, zoo gelukkig als toen die twee.

Wordt er wat werk gemaakt van hardop lezen en voordragen, dan kunnen
jongens en meisjes in die jaren dikwijls o zulke mooie echte dingetjes zeggen.

i3i
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Het Kindeke van den Dood
van F. L. Hemkes

Voorgedragen 3 Jan. 1913
door A. M. J. HEIJMANS
Geboren 12 April 1897 :-:

435

Adriaan Heijmans wist in Maart 1912 nog heelemaal niet, dat hij de gave van
voordracht bezat. Bij de voorgeschreven oefeningen in de klas was hij altijd
zóó verlegen geweest, dat hij doorging voor een van de minstbedeelden in dit
vak. Bij een zoogenaamde declamatie~compositie op de 3de H. B. S. in Maart
1912 had ik mijn leerlingen vrij gelaten om zelf een stukje te kiezen. Heijmans
nam Het Kindeke van den Dood. En van het eerste woord af, was alles bijna
gelijk men het hier ziet. Ik heb het hem toen voor het heele College laten voor~
dragen bij een proclamatie in October 1912, en hem daarvoor een beetje
ingeoefend. Toen volgde onder de Kerstvacantie deze voordracht op het
photographisch atelier van Dr. Kramers.
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I.
HOE LIGT DE STILLE HEIDE
DAAR
GELIJK EEN BLOEIEND GRAF

I. Aanwijzing der stille heide met de rechterhand. De tragiek van het bloeiend
graf ligt in de oogen en de linkerhand.
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11.
GEEN KLANK GEEN LIED

II. Het gemis aan klank en lied over heel de heidevlakte spreken de handen uit,
de onvaste, ietwat schuine stand, en het opzij gekeerde hoofd. De blije herinnering aan klank en lied ligt in den teeren lach bestorven.
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BREEKT EVEN MAAR
HET DOODSCHE ZWIJGEN AF

Bij "het doodsche zwijgen" is het gelaat betrokken en zijn de handen slap
omlaag gevallen.
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111.
'T IS OF DE NEVEL KOUD EN KIL

111. Nu gaat de rechterhand vreesachtig omhoog ter aanwijzing van den onheilspellenden nevel. Hij staat dan ook ietwat achteroverhellend op den
achteruitgetrokken linkervoet. De linkerarm en hand gaan onwillekeurig met
de rechter mee, maar zijn van wege hun accompagnementsfunctie lichter ontvankelijk voor gemoedsexpressie. Vandaar zijn de armbocht en de gestrekte
vingers in mysterieuze huivering bevangen. De kille koudheid ligt in de oogen.
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IV.

HETEREEDEGRAF BEGRAVEN
WIL

IV. Hij heeft een ontwijkende beweging naar voren gemaakt, en staat op het
punt, naar ons toe te vluchten, ietwat ineengekrompen en den blik omhoog
naar den aldoor overhuivenden nevel. De handen zijn breeder uiteengegaan,
om de invoeling in het breede heidegra f. waarin hij zich voelt begraven.
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DE ZON SCHIJNT VREEMD EN
ROOD
EN OP DE HEI SPEELT BLEEK
EN STIL
HET KINDEKE VAN DEN DOOD.
ER LEEFDE EEN KIND IN
'T HEIDELAND

In deze eerste stroef heeft de verhaler zich in het milieu van het Kindeke in~
gedacht, zoodat de persoonsverwisselende invoeling reeds is voorbereid. "Er
leefde" ... begint hij nu te verhalen met een lichte hand en hoofdbeweging.
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V.
EEN ZWAK EN ZIEKELIJK KIND

V. Maar bij het tweede vers komt het medelijden al op, dat zoo duidelijk
spreekt uit de schuine hoofdhouding en de prachtige mimiek van neerziende
oogen en halfopen mond. De handen en grijpende vingers willen het kindje
tot hem trekken en aan z'n hart drukken.
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DAT HAD ZIJN VREUGD AAN
ELKE PLANT
DIE GROEIT BIJ WARMTE EN
LICHT
STEEDS WILDE 'TOP DE HEIDE
ZIJN

Dit schijnt ook te gebeuren. Hij haalt de handen wat omhoog, en voelt zich nu
weer met ,.het kindeke" vereenzelvigd.
Zacht, ziek spelend, ziet hij drentelend rond naar erica, zon en gezichtseinder.

446

VI.
EN HUPPLEN IN DEN
ZONNESCHIJN

VI. Ja, hij huppelt in zwakke zwaarheid mee, de afmatting spreekt vooral uit
het onzekere rechte been, de niet hoog en forsch genoeg opgeheven armen,
den nog verder geopenden mond en de half neergedoken oogleden.
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ZIJN LIEFSTEN SPEELGENOOT

Maar reeds slinkt de invoeling bij "zijn liefsten speelgenoot" tot kalm teeder
medelijden. De rechtervoet treedt naar buiten (tevens uit evenwichtsgevoel).
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VII.
MEN NOEMDE 'T OM ZIJN
STERYENSPIJN
HET KINDEKE VAN DEN DOOD.

VII. Het .,men noemde" ligt in de handen: .,ik kan 't ook niet helpen, 't is wel
een droeve naam: kindeke van den dood, ik geef het voor wat het is". Sympathiek leed spreekt uit de oogen en het verder op zij gebogen hoofd. De
mond fluistert: .,Och 't is zonde".
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EN EENMAAL OP EEN DAG IN
MEI

Met de nieuwestroof gaat hij nu weer aanstonds heelemaal in hetkindeke op.
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VIII.
WAS 'T KIND ZOO MOE ZOO
LOOM

VIII. Met de beide handen steunt hij drukkend het bibberende lijfje en de
kreunende borst. De knieën knikken. Hij zinkt met zijn rondafhangende
schouders een weinig achterwaarts ineen, de oogluiken zijn toegevallen, in
den mond suist bevend de adem, het vooruitgezette linkerbeen handhaaft
slechts ternauwernood het lichaamsevenwicht.

**
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HEM LEEK DE BREEDE BRUINE
HEI
WEL T LANDSCHAP UIT EEN
DROOM,

Langzaam heeft hij de oogen geopend: ,.Hoe lijkt alles veranderd nu!"
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IX.
DE VOGELS ZONGEN GINDER
VER
ALS ZWEEFDEN ZE OP EEN
GOUDENSTER
HOOG BOVEN ZORG EN NOOD.

IX. Rond ziende keert hij zich naar links en hoort daar vogels fluiten. Een
droomvizioen wenkt hoog in de verte; zwak heft hij de wankele armen, die
langzaam bewegen in het ijle, grijpend zonder te grijpen. De mond staat open
in verbazing. onder de oogen, die klagelijk staren, zijn de wangen ingevallen.
Met z'n voeten naar ons toegekeerd staat hij nog in de werkelijkheid, maar
met zijn gedachten en z'n hoofd is het heele bovenlijf mee weggerukt, naar het
geschouwde droomgezicht.
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EN KWEELDEN ZOET EN
ZONGEN ER
VOOR 'T KINDEKE VAN DEN
DOOD.

Eêrst langzaam, daarna slapsnel, zijn de handen tijdens de twee laatste verzen
der stroof gevallen. Ditmaal echter was hij er te diep in, om uit z'n in voeling
los te komen. En met het Kindeke van den Dood beleeft hij alles verder.
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X.
HET WAS HEM OF DE NACHT
BEGON

X ... Wat is dat op eens, begint nu de nacht al? die akelige nacht!" Schrik in
handen en hoekige armen. De duimen beginnen te verstijven; onderzoekende
angst in de verre oogen, het rechterbeen naar voren om het lichaamsevenwicht te herstellen, geeft mede een gevoelsnuance van vluchtbegin.
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XI.
DE BANGE DUISTRENACHT

XI. Maar voor vluchten is het te laat. De nacht is niet meer te ontwijken, de
schrik is toegenomen, en gaat in machteloaze zelfverdediging op. Afwering
in de rechterhand, schrik in de linker, het heele lichaam is nóg verder afgewend dan voor het evenwichtsherstel noodig was, de knieën knikken rillend
uit elkaar. Angst voor mysterie duister, ligt bleek op het gelaat.
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AL HAD NOG NIET DE LIEVE
ZON
HAAR HALVEN LOOP
VOLBRACHT.

Langzaam mindert nu weer de invoeling, en de gedachte aan den loop der
zon, brengt verstilling van ontroering.
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XII.
AAN ZON EN BLOESEM HING
ZIJN HART

XII. Kalm is dan ook de sympathieke overgeving van zijn hart aan de bloeiende
Erica. Een zoete afhankelijkheid spreekt uit lichaamshouding en gelaat; de
handen komen bij den voortgang van de woorden , gevend naar voren, en
reiken als het ware zijn ha rt over.
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HET DACHT NIET AAN ZIJN
BOOZESMART
AAN BITTRE PIJN OF NOOD.

De koudwerkelijke benoeming van booze smart en bittere pijn voltrekt de
objectiveering, hij staat weer buiten het kindeke, en hij spreekt erover tot ons:
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XIII.
TE STERVEN WAS ZELFS
WREED EN HARD
VOOR 'T KINDEKE VAN DEN
DOOD.

XIII. in kinderlijke, wellicht ietwat te briltante wijzing op de tragiek van het
menschelijk leven. De betoogende hand gaat na de twee eerste woorden aanstonds omlaag, het voorover gebogen lichaam richt zich recht, maar staren
blijft in koude hardheid, de menschelijke tragiek uit de wijd open oogen.
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Maar de oogen vallen plotseling dicht. Opnieuw komt het kindeke in hem
leven.
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XIV.
EN 'T BAD. DAT ALS 'T
BEGRAVEN LAG
HET IEDER JAAR IN MEI

XIV. Het candide van een huiverende bede! Het hoofd wordt kinderlijk
waardig opgeheven. Langzaam komen de handen omhoog, vlijen zich voor
zijn popelende borst bijeen, en de geheele gestalte rankt met die handen in
devote overgeving mee omhoog : dat is bidden.
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XV.
SLECHTS ÉÉNEN BLIJDEN
LANGEN DAG
MOCHT SPELEN OP DE HEI.

XV. Maar 't is een kinderlijk gebed. Soebattend werkt de rechterhand zich
los. en steekt heteene vingertje omhoog. Het schuin achteroverliggend hoofd
zegt: .. Toe nou! 't is maar één dagje' ·. en heerlijk Godsvertrouwen ligt in glimlach op het serene gelaat.
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EN ALS HET MIDDAGUUR
BEGON
MOCHT HUPPLEN IN DE
WARME ZON.

Langzaam strengelen zich nu de vingers ineen, en dalen de gevouwen handen
langs borst en midden,
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XVI.
TOT WEER HET DAGLICHT
VLOOD.

XVI. tot ze doorzakken omlaag. Het is decresendo van XIV, ook de been en
zijn wat verder uit elkaar gegaan, er is weer meer contact met de aarde, maar
het omhooggeheven gelaat is nog vast naar boven gericht: de laatste blik
tot God.

***
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HET KIND DAT NIEMAND
HEELENfKON
HET KINDEKE VAN DEN DOOD.

Met het einde van het gebed komt het hoofd naar voren, en is de invoeling
weer ten einde. Hij spreekt weer over het kindeke, is niet het kindeke zelf,
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XVII.
WIE KENT DE MACHT VAN
'T SCHULDLOOS KIND

XVII. in de aankondiging der verrassend blijde gebedsverhooring. Dat het een
aankondiging, een oratorische vraag en nog geen werkelijkheid is, ligt in de sta~
rende oogen, (de oogassen staan parallel). De zekerheid spreekt haar taal in
den opgestoken vinger der rechterhand en het vooruitkomende hoofd. Oe ver~
rassing ligt om den mond gespreid, misschien heeft ze te veel van een lach en
stoort zij hen, wier gevoelens niet zoo gemakkelijk en vlug wisselen, in de
tragische stemming. De linkerhand en linkervoet maken accompagneerende
bijbewegingen die juist als in XIII het gestoorde lichaamsevenwicht herstellen,
maar tevens door hun hupsche vormen mede de blijheid uiten en dit wel juist
omgekeerd als in XIII.
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DAT STERVEND VRAAGT EN
HOOPT?

Bij .,stervend vraagt en hoopt" is aanstonds alle blijheid om den mond he~
storven. De hand is gevallen, alleen de oogen blijven vragen en uitzien.
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XVIII.
SOMS RIJST. WANNEER DE MEI
BEGINT

XVIII. En ja, zie-je niet? zou het dat niet zijn? Het doode kindje verrezen
uit zijn graf. voor éénen Meidag ! Maar het is nog vaag als een "schim, een
nevel.' ' Hij schrikt ervan achteruit met de schouders, ten evenwicht schuift
de rechtervoet naar voren. Ingehouden huivering ligt om zijn mond, sidderend
wijst de rechterhand met krampachtigen vinger naar het spookkindje heen.
Krampachtig hangt ook de linkerarm gebogen, roerloos en stijf.
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EER 'T MIDDAGUUR VERLOOPT
EEN NEVEL OP DIE KOUD
EN KIL

Maar het ijle dwaalneveltje komt nader, wordt grooter en breeder.
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XIX.
HET BREEDE GRAF BEGRAVEN
WIL

DE ZON SCHIJNT VREEMD EN
ROOD.

XIX. En mee gaan de beide handen, nog altijd bevend, uiteen. 0, wat straalt
dat licht daar vreemd over, hij ziet op, naar de geheimvolle zonomhuiving en
daardoor komen de handen in schuine lijn.

473

XX.
DAN SPEELT OP 'T HEIVELD
BLEEK EN STIL
HET KINDEKE VAN DEN DOOD.

XX. Maar in dien breeden nevel herkent hij nu, onmiskenbaar duidelijk: Het
Kindeke! En in triomf van blij mirakel juicht hij op, met den rechterarm omhoog, en linkerarm en been evenwicht houdend achteruit, glinstering van
blijheid in de oogen, een glimlach om de lippen, terwijl de houding der linkerpols en hand mysterie fluisteren.
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DAN LEEFT EN ZWEEFT HET
HEEL DEN DAG
EN SPEELT MET BLOEM EN
PLANT

Dat is hem te machtig, en ineens door zijn blijheid overmeesterd, geeft hij zich
weer aan het kindeke over, en wordt er één mee, hij nu zelf een spookkind je.
Bij "leeft en zweeft" dansen de armen deinend op den meiwind, (alleen kinematographisch weer te geven). Maar spelend vertraagt weldra de beweging.
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XXI.
DAN KLINKT BIJ WIJLE EEN
VREEMDE LACH

XXI. Het spookkindje loopt niet, maar zweeft in labiel evenwicht op handen
en voeten, de handen als wieken uitgespreid naar voren, de linkervoet ver
naar achter, slechts met de teenen den grond rakend . Zijn oogen staren als
in blij droomgezicht, den heel en warmen Meidag door.
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LANGS 'T EENZAAM
HElD ELAND.

Maar ach, één dag is zoo kort, zijn einde komt.
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XXII.
MAAR ALS DE ZON IN 't
WESTEN SCHEID T
EN STERVE ND NOG EEN
LUISTER SPREIDT
VAN GLANSRIJK AVOND ROOD

XXII. Laatste zonneg roet. Het kindekez 'n oog en hangen aan de zon. Hoorden
wij niet reeds : aan zon en bloesem hing zijn hart? De rechterh and wijst naar
de goede, groote beminde, de linker assimileert zich evenwic htig aan dat intense
gebaar, en diepe weemoed , starend stervensb egin, ligt mat op het gelaat.
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Want de ure is gekomen, de dag ten einde.
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XXIII.
DAN KLAAGT EEN
KINDERSTEM. DAN SCHREIT

XXIII. En stervend zinkt het spookkindje ineen. Deoogen breken, de mond
valt open, het hoofd nijgt op zij. De van boven neerdalende rechterhand wordt
nog even opgehouden, met laatste stervenskracht, de linker is reeds onbewegelijk, de romp zakt door; het kindje verwaast in den nevel.
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En nu is ook de invoeling weer ten einde.

482

XXIV.
HET KINDEKE VAN DEN DOOD.

XXIV. Hij staat daar weer als verhaler, om de heele tragedie te besluiten:
De levenlooze linkerhand krijgt ronding en de vingers tintelen van ontzaglijk
medelijden. De rechterhand is weer omhoog gegaan en gespannen, de rechtervoet kwam mee naar voren, wijsvinger en duim hebben zich meelijdend losgemaakt. Meelijden buiten adem spreekt ook uit het gelaat: .. Dat is de droeve
geschiedenis van het Kindeke van den Dood", zoo schijnt hij te zuchten.

****
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Weldra gaan nu handen en voeten langzaam terug in hun neutralen stand.
Hij stelt zich midden in evenwicht. Even kijkt hij ons aan, buigt het hoofd
licht statig, en gaat heen.---- Beweerde ik te veel, toen ik begon met te zeggen
dat jongens van dezen leeftijd soms reeds zoo mooi kunnen voordragen?
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Ook de jongens en meisjes van boven de vijftien-zestien jaar hebben weer
een heel eigen temperament. Hierin moeten wij volgens Marro, dien ik hier
vooral volg, drie phasen onderscheiden: 1° de ontwaking van het nieuwe,
dat het kinderlijk leven begint te schokken; 2° de eigenlijke puberteitscrisis en
3° het beginnend evenwichtsherstel.
1o Het wakker worden der puberteit brengt met physio-psychologische noodzakelijkheid een overdreven gevoeligheid of prikkelbaarheid mee, die zich
gewoonlijk in een zekere sentimentaliteit, een verheven stemming, een opbloeiing van ongekende zielebloemen openbaart. Zoowel jongens als meisjes
blaken in die jaren van rnateloaze verlangens en aspiraties, wier doel voor de
meesten nog in volstrekten nacht gedompeld ligt. Een onweerstaanbare drang
drijft hen tot zingen. Voor lof en blaam stijgt de gevoeligheid met den dag.
Gekwetste eigenliefde is jongens en meisjes een onheelbare wonde. Daar komt
bij, dat de oude banden inderdaad losser worden. De kinderliefde vult het
heele hart niet meer. En men beseft, dat ze slechts een kinderlijke zwakkere
vorm geweest is van iets toekomstigs en grooters. Ook dit maakt idealen
wakker. En in geschikte milieu' s tiert het godsdienstig leven in die dagen gemakkelijk tot hooge godsvrucht op. De verbeelding vermeit zich in sprookjes
en jongelings-droomen, waarin hij zelf de held en koningszoon, in meisjesrêverieën waarin zij zelf de ~Jezochte koningsdochter zijn mag. Alles streeft
Excelsior in lentejubel omhoog. Overdreven vriendschappen zijn er dikwijls
een gevolg van. Alles te zamen een woest-weelderige levensontbloeiing.
2° Nu echter in de crisis gaan jongens en meisjes uiteen. De jongens krijgen
een soort krachtsbewustzijn en een verachting voor alle hinderpalen over zich.
Maar daarmee is de blanke sereniteit van hun zorgeloos leven ten einde, en
een onstuimigheid, een koppige stoutheid doen de moeder bang worden voor
den vreemden moed van haar jongen. Het gevoel der persoonlijkheid wordt
weldra overdreven: ongehoorzaamheid en vrijheidszucht zijn er het bijna
onvermijdelijk gevolg van. De geest van opstand wordt wakker vooral en
foule, in de gevaarlijke klassen bij zwakke of toegevende leeraars. Al de oude
bezigheden begint de jongen vervelend te vinden, hij wordt vadsig en lui in de
vervulling zijner plichten, maar de roeping voor het militaire of althans het
cambattante leven in al z'n vormen ontwaakt. Wee den knaap, die dan al den
wijn lekker begint te vinden en zich overgeeft aan tafel- en ander genot. Hij
is gewoonlijk voor jaren verloren. Maar ook de ferme jongen, die stand houdt
en zich bedwingt, blijft in dezen tijd toch een onberekenbare vulkaan, elk
oogenblik dreigend met uitbarsting. Verder is er een afgrond tusschen jongensideeën en werkelijkheid, en helaas ook maar al te dikwijls tusschen zijn overtuigingen en z'n daden. Allerlei ondoordachte plannen voert hij roekeloos uit,
dikwijls heelemaal in tegenste:lling met het karakter uit zijn kinderjaren; en men
Puberteitscrisis.
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zou dan ook zeer dwaas doen, als men hieruit conclusies ging trekken voor
zijn verdere toekomst. In de gunstige gevallen toch zwenkt na dén tijd dezer
excessen het jongenstemperament langzaam opzij tot een algeheelen omme~
keer: het evenwicht gaat zich langzamerhand herstellen.
3° Want gaande weg heeft de jonge man leergeld genoeg betaald. Hij begint
in zich het gevoel der mannelijke waardigheid te ontwikkelen, een vruchtbare
wedijver kweekt weer werk~ en studielust! Zijn initiatief gaat, nu hij de ver~
leiding en haar einde kent, niet meer naar vage idealen; de jongensachtige
strijdlust en oproerige geest, tegen al wat niet met z'n zwevende verlangens
in verband stond, verkeert in mooie toewijding en menschlievende gevoe~
lens, gaande recht af op de volle werkelijkheid van het leven. En de adel van
zijn streven is nog blinkend in den brave, niet overwaasd met ontgoocheling.
In blank enthusiasme schrijdt hij het kampveld binnen, hoog en groot. Men
meene evenwel niet, dat deze drie perioden slechts een paar jaar zouden ver~
gen. De meesten doen er bijna tien jaar over.
Aan de eerste en tweede phase beantwoordt nu ook de jongenstaal, d.w.z. het
jargon, dat de grootere jongens van Gymnasium en Hoogere~Burgerschool
onder elkander plegen te gebruiken. Hun prikkelbaarheid spreekt zoo duidelijk
uit den voorraad van termen voor: onaangename jongen, haantje de
voorste, zeuren. Het krachtsbewustzijn blijkt uit den rijken schat van syno~
niemen voor: vechten, stomp, oorvijg, slaag, afranselen. Wordt dat
zelfbesef evenwel te ver doorgedreven tot bluf, dan wordt dat door henzelf in
elkaar allesbehalve hooggeschat, als blijkt uit de massa's verachtelijke woorden
voor: geuren, b 1u f fen. De oproerige geest spreekt uit de vele termen met
voor hen zoo idealen klank, die herrie, rumoer, grapjes beteekenen, en
de minder glorieusklinkendevoordegevolgenervan: straf, gesnapt wor~
den. Dat ze hun schoolwerk vervelend vinden, blijkt uit de woorden voor
luieren en de minder eervolle betitelingen van de school. Maar het aller~
duidelijkst giert hun vrijheidszin het uit, in de tallooze en altijd weer nieuwe uit~
drukkingen voor opzette 1ijk s c ho o 1verzuim, waarmee ik beginnen zal.
Zeeland, Texel: achter het
School): een belletje aan~
tuintje loopen, achter het
leggen.
tuintje zijn, tuintje loopen, Oost~Vlaanderen : bellen
om het tuintje loopen.
trekken.
Maassluis: achterdijken.
N.~Brab. en N.~Holl. : bin~
Limburg: achterom gaan.
ken, de(n) bink spelen, de
Brussel : den baard trekken,
bink steken, binkje draaien,
baard trekken, den baard
binkje spelen, binkje ste~
van de school trekken.
ken.
Antwerpen: bakken.
Haarlem: uit binken gaan.
Amsterdam (Middelb. Techn. Zaanstreek: pinkiesteek doen.
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Jongenskarakter en jongenstaal.

Beek: pinkjes draaien.
Alkmaar : de wink steken, de
wind steken.
Tholen : de boekschool zoe~
ken.
Tjummarum: blok loopen.
Amsterdam, IJselmonde, Bei~
erland, Naarden : boeme~
fen, bommelen.
Amsterdam : naar bommels~
kanten gaan.

Amerongen: gaan boksen.
Zwolle, Kampen: om de
boschjes loopen.
V eurne: busje kappen, bus~
sen maken.
Vlaardingen : een dagje ma~
ken.
Friesland, Vlaardingen: een
half dagje maken.
Mechelen: op den duur Zoo~
pen, op zijnen duur loopen.
Antwerpen : fatsen.
's~Hertogenbosch : fieteren,
schoolfieteren.
[Zen.
Borgerhout: fimmelen, fuime~
Nijmegen : flanken, flanken
gaan, flenken.
Leeuwarden: flediren.
Maastricht: plenken.
Middelburg, Axel, Land v.
Aalst: achter de haag Zoo~
pen, achter de heg loopen,
achter de hagen loopen.
N.~Brabant: achter de haag
schoolgaan, achter de heg
schoolgaan.
Aarschot, T ernath, Weerde :
achter de haag gaan.
Land v. Aalst : achter de haag
naar'tschoolgaan.
Denderleeuw, Eecloo, Land
v. Waes: achter de haag
zitten.
[sen.
Oost~Vlaanderen : ha ge pis~
Land v. Tienen: den haag
stooten.
Betuwe: haagje schuilen.
Herenthals: haagkwijt spelen.
Betuwe: hageschuilen.
Limburg, Turnhout : haag~
school houden.
Kampen: haagschool doen.
Gent, Kortrijk : hageplanten.
Tielt, Roesselare : hagemui~
ten.
de Ba: haagskenplanten,hage
maken, achter hage loopen,
hagematten steken.

28

Limbuq~

:achter de heg blij~
ven, achter de heg hangen,
heggescholen.
Sommelsdijk. Overflakkee
heggetje doen.
Holland: hegslijpen.
Vierlin~Jsbeek : hegschool
houden, hekschool houden.
Twente en Almelo: over den
halster strijken, den halster
strijken.
St. Truiden: hazen.
Bergeijk : hazenschool hou~
den.
Gent :den hoorn fieken. cf.
pluime fieke.
Gorkum : ketsen, hooikes
ketsen.
Zeeland : hooitjes najagen,
grasjes najagen.
leperen :kantje zetten.
Lier: karossen.
Kortrijk: kauwtje zetten.
leperen : krampies loopen.
Dordrecht :kraampjes loopen,
krampjes loopen, krampies
loopen, kransjes loopen,
kransjes slaan.
Sliedrecht: karksie maken.
Zoutelande: kuiteren.
Brussel: late loopen, leite Zoo~
pen.
Zaanstreek : onderweegjes
doen.
Hasselt, Heist: overslaan.
Rotterdam: pensje leggen.
Leeuwarden, Harderwijk
pijpjes draaien.
Groningen, Gelderland,Kam~
pen : plat loopen, voor plat
loopen, een plattertje ma~
ken, doen.
Wachtebeke : pluimeke ste~
ken.
·
Zomergem : pluimke steken.
Gent: de pluim steken, plui~
meke steken, de pluime {ie~
ken.

Steenwijk : een poets draaien,
poets bakken.
Groningen: poffen.
Breda: op de pof gaan.
Dokkum : een potje kikken,
een potie klikken. [leggen.
Monnikendam : een pousie
Rotterdam: puzzeren.
Hasselt, Heist: raangaan, ra~
nen, rannen.
Schiedam: riddertjes leggen.
een riddertje leggen.
Andijk : een schartje maken.
V eenhuizen: eenschartje bak~
ken.
Amsterdam, Utrecht, Maar~
sen : schobben, een schob~
betje maken. schobbetjes
maken, schoven, schoften.
Weesp: een schabbetje bak~
ken.
Enkhuizen: een schotje maken
Amersfoort: faopen schoften,
uit schoften gaan.
Nijkerk: sjoftjes houden.
V el uwe: sjoftjes maken.
Scherpenzeel: sjoften.
Rotterdam,Delfshaven:schie~
lookeren, vroeger : schaer~

lookeren, scherlookeren,
starlookeren.
Brugge: schoolblauwen,blau~
wen, de school blend slaan.
Vlaanderen : school loopen,
scholeduiken, scholeduik~
(sken)spelen, schoolbedui~
ken, scholemuiten, cf. ha ge~
muiten.
Goirle: schoolmatten.
Orppel: schoilemakken.
Friesland : schoelwinkelen,
schaeitje zetten.
Uden : schole vieren, school~
wachten.
Gelderland, omstreken v.Rot~
terdam en Dordt : school~
makken, schooltje makken,
schoolmakje houden.
Woorden voor spijbelen.
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Voorne : schoolmakkertje
[ken.
loopen.
Schoonhoven :schooltje ma~
Gent: schoolplekken.
Zegelsem: schoolemuiten.
Drenthe: de school verloopen.
Leuven: de school spoelen.
Zierikzee : om de schoolloo~
pen, om school loopen,
schoolloopen.
Noord~Brab.: school verspe~
len.
Overijsel : school vergenge~
len.
Limburg : zich uit de school
steken, schoolplenken,
langs de straat strijken.
Heerlen: langs de schoolstrij~
ken.
Sneek : skuultsje maken,
schuiltie maken, schuultje
maken.
Breda: schuilen, schuilen ma~
ken.
Oosterhout : schuilmaken,
schuim maken.

Eindhoven, St. Oedenrode :
schuilwachten.
Naarden: sleutel draaien.
Arnhem:een slieperfje maken,
een slippertje maken.
Wageningen : sliepschooltje
houden.
Overijsel: slupertje maken.
Borkelo, Deventer : 'n sluper~
ken maken.
Friesland, Overijsel: een slui~
pert leggen, een sluipertje
leggen, een slippertmaken,
een sluipertje maken.
Graafschap Zutphen, Deven~
ter :sluipertjes maken, slie~
ren.
Friesland: sloepestrik.
Velp: een snoesje maken.
Schiedam, denHaag,Schoon~
hoven: speibelen.
Holland: sprijbelen.
Amersfoort: spijbelen, spibe~
[gen.
len.
Zuid~HoU.: een spijbeltjeleg~
Joure: spijkertrappen.

Amsterdam : stelten loopen.
Arnhem : stiemen.
Neerl. Indië: op stok gaan.
Nijmegen: uit strikken gaan.
Arnhem: strikken.
Amsterdam, Utrecht: stukjes
draaien.
Utrecht: stukjes zetten.
Leeuwarden : stukje zetten,
stukjes zetten, stutje of
stutsje zetten.
Holtrop : stutteloopen.
Uit woordenboeken : stukjes
loopen, stukjes draaien,
stukjes draaien, stukjes zet~
ten, stutte loopen, stutten.
Vlaardingen : vinkerfjes leg~
gen, vinkerfjes strikken.
IJsselmonde : vinkemannetje
spelen.
N .~Brab., Z.~Beveland: weg
finkelen.
Sneek : vliegen klappen.
Groningen : vlinderknippen.
Heerlen: zwenselen.
Stiens: een vogeltje schieten.

Heel opmerkelijk is het nu, dat al deze woorden, zoowel van de vooraf"
gaande als volgende lijsten, bijna het uitsluitend eigendom van de jongens
zijn. Zeker, hier en daar praat ook een nufje haar broer na, maar tot de echte
meisjeskringen dringen zij niet door. En hoewel ik op verschillende meisje~
scholen een onderzoek heb ingesteld, ben ik er niet in geslaagd in de taal
der grootere meisjes iets bijzonders te ontdekken. Zij spreken juist als vóór
de puberteit en erna. Dit hangt ontwijfelbaar met het reeds boven aange"
stipte, en hieronder nog verder uitgewerkte verschil tusschen de eigenlijke
crisisverschijnselen bij meisjes en jongens samen. Juist die expansieve daden"
drang drijft de jongens tot nieuwe, kleurige woorden en krachttermen, ter"
wijl het meisje zich naarbinnen terugtrekt en zwijgt. Maar wij staan pas aan
het begin onzer wandeling door dezen tropisch"weelderigen woordentuin.
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Woorden voor spijbelen.

Van de Nijmeegsche jongenstaal noteerden wij onder meer het volgende:
In de gaten krijgen : het dóór beginnen te
krijgen, in de smiese krijgen, in het snotje
krijgen.
V oorover vallen bij 't slibberen : de pape~
gaaischieten.
Van iemand, die leuk wil zijn, of om hem he~
lachelijk te maken : ,.Hij schijnt wel de
lolligste thuis" ... Ben jij de lolligste thuis?"
Subject verlegen, of antwoordt snugger :
.. op één na".
Hij moest de gevangenis in : hij draaide de
bak in.
't Is in orde : hij is gemaakt, 't is al kits.
Futselen : fiemelen.
Iets slecht doen : dun doen.
Iets goed doen : ver doen.
Een bok laten schieten (iemand ontloopen
bij 't krijgertje spelen) : een pieperd laten
schieten, neppen (omverloopen).
Snee : jaap. knauw.
De heele boel : de heele kliek, de heele keet,
de heele vleet.
Voor de gek houden : neppen, belaaitafelen,
verneuken, een loer draaien.
Stil wegnemen : gappen, knerpen, weçrluizen.

Verbergen : wegmoffelen.
Ambachtsschool : ambachtkeet.
Kijken : koeken, loeken, koekeloeren, turen.
Eten : bikken, peuzelen, frummelen, schran~
sen = gulzig eten.
Hij heeft mooie kieeren aan : hij heeft fijne
bullen aan.
Dingen : bullen, spullen.
Prutsen : kajen, knajen.
Een standje geven : een bonje geven .
Met veel geld spelen om te winnen : gokken.
Hij is niet goed wijs : hij is niet goed snik,
hij is getikt of van Lotje getikt.
Te voet: op de billewagen.
Sterk zijn : fut hebben, pit hebben, ze heb~
ben kunnen, ze staan kunnen.
Zich niet laten overtreffen bij vechten enz. :
zich niet laten kisten of lompen.
Iemand van de been loopen : van de wereld
loopen, tegen de wereld sjouwen.
Iemand omver loopen : iemand nemen.
W eenen : dreunen, bulken, sjanken, pruilen,
balken, grienen, janken.
Lachen : ginnegappen, goechelen, giechelen.

Van de Bataviaasche jongenstaal geeft Prick van W ely onder andere :
De H. B. S. : het .. gym".
Baar : nieuweling, vee.
'n Baar verkrijgt den .. ouwelings "rano .,mid~
deis" een pijnlijken tocht .,door de straat
(van Gibraltar)" d. i. de spitsroede:.
De nieuwelingen plagen = negeren, ont~
groenen.
Potlooden, boeken gebruiken : zetten.
Gommelastiek : stief (van gummistift}.
Kleedingstukken aantrekken of opzetten : ze
gebruiken.
Rooken : smooken.
Een standje maken : uitjouwen.
Zich heel gelukkig voelen : zoo lekker als
kip zijn.

Cigaretten met droog blad~omhulsel : stroo~
tje of vaderlander.
Sigaar : sigee.
Te leeren lessen: bullen.
Van buiten leeren : uit kop leeren.
Lieveling van den leeraar : pipet.
Moeilijk (van werk) : pojo.
Koopen zonder betalen: .,op den"(= op den
beer) koopen.
Tweede man bij 't vechten: gaarda.
Bangerd: lammeling.
Trouwpartij : trouweratie.
Afkijken: kaaien, tikken (Batavia, Semarang,
Bandoeng).

Maar een veel beter overzicht krijgen we, als wij eenige schooltermen, stelsel~
matig voor een aantal plaatsen gaan vergelijken.
Jongenswoorden.
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OMGANGSTAAL DER

I MAASTRICHT I

VENLO

jong, jonk, junkske. knöl, jong, jonk.

Jongen

I

NIJMEGEN

enkelv. jonk
meerv. jonge.

ARNHEM
jonk.

goeie kerel, 'n jovele, 'n kitse vent,
'n toffe jongen (kereltje), sjappie (zelden) leuke sjap, picadillo.
Onaangename mispunt, snotneus, mispunt, peskop, gooze,merl,pestert,
jongen rakker, bok (kop- laplender, schoel- klier, pest-hengst,
(plat) sjep, 'Saaie
pig), gierebok (gie- je.
rig), ongeluk, greukloot.
ne, peskop, eoseleer (ruziemaker),
laplender (beetje
plat), akelig jonk.

Aangename
jongen

-

Meisje

mokkel, meidske.

Aardig meisje

knap meidske.

Onaangenaam kat.
meisje
School

I

joch, vent.
'n (leuke) druif, 'n
goeie lobbes, 'n
leuke kerel (type),
(bolis = snul).

echte of gooie
knöl.

geit(en), mètje.

AMSTERDAM

mispunt, uilskuiken,
knul, suffert, klier,
kale neet (burgerjongen),
kreng,
dooie, dooie diender, bleekscheet,
(plat) kwal, etter,
puist, beroerling.

mokkel, bakvisch,
dienstmeisje: schellenhit.
knap meisje, fijne
tof monkeltje, toffe
meid.
sjik(se).
heks, feeks, tang,
kat, heks, kater, heks, snip, haan.
kat.
spin.
apenkooi.
honk, 't pot, 't kot, kooi, apenkooi hok, kippenhok,
hol.
apehok.
meid, monkel.

meid.

Schoolhoofd

Derkteur.

Onderwijzer

Meister, Liermeis- meister.
mop, meester.
meester.
meneer.
ter.
spats, leven,kebaal, ruzie,keet,kabaal, keet, lawaai, dein, heibel, lawaai, keet, rommel,
lawaai, spektakel. lawaai, spektakel. drukte, branie, lef, kabaal.
lawaai, kabaal.
des, heibel.

Herrie
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de ouwe.

bovenmeester, de
.grootste aap.

bovenmeester,
baas.

1

GROOTERE JONGENS.
DEN HAAG
jö, knul.

SCHIEDAM
ROTTERDAM
knul. vent, gassie.

· VECHEL

ALKMAAR (1)
MILIT. ACADEMIE (2)
NEERL. INDIE: (3)

ANDERE
PLAATSEN

vent.

'n echte of toffe knul. 'n echte vent,' n goeie 'n echte vent,' n echte
sul (goedzak).
· 'n tiep, 'n leuke pi~ kerel, 'n beste Jan.
sang, snijer, kwibus.

aap, schat, sjap, lob~
bes, kalf, leukert, kwal.
snoes, geit.

engerd, spierbuil (burgerjon~
gen), boerepapzak
(boerejongen), 'n pin,
kreng, mispunt, 'n
fijne stinkert (jongens
van menschen, die
weinig kunnen mis~
Isen),uilskuiken,kaoie
(valsch) sepstriemel.
meske, deurske.

lobbes, fat, kalf, don~
dersteen (W.~Br.), kaf~
fer, zuurpruim, nare
bliksem.

engbies, mispunt,
engerd,
kreng, klier, lollige kreng, 'n
druif (saaie vent), bijter.
kwal.

meides (meerv.)
mokkel.

kribben~

lieverd,snoesje,ding. knap meske.
kat, feeks, heks,
haneveeg.

heks, kaoi ket, slet I
(ongunstig).

kot, hok.

bovenmeester, baas. bovenmeester.
schoolvos, frik.

hoofdmister.

meester.

mister.

keet, des.

kip(petje),kever, schou~
wel. wicht(Groningen),
knuffeltje (W.~Br.).
notrage (Utrecht).

keet, spektakel, lol. lol. herrie.
lawaai.

lnstituutinZwolle:keet;
Haarlemsche kweek~
school voor meisjes :
Maagdenburg ; Gor~
kum : hok, apehok,
H. B. S. : Hondenbe~
waarschooL
1. dirk, de baas, de bovenmeneer, hooge
meester (Leiden).
ouwe.
2. de biek, de klos, de
geit.
3. dirk.
plakmajoor, W.~Brab.
mesien.
2. bullenfeest, opstand jamboeL

der taal.
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MAASTRICHT
Herrie maken

VENLO

NIJMEGEN

spats~. leven~. ke~ ruzie~. keeh ka~ keet~, lawaai~,
dein~, drukte~,
baal~, lawaai~,
baal~, lawaai~.
spektakel maken. spektakel maken. branie~, de~.
heibel~,geinmaken,

ARNHEM

AMSTERDAM

heibel schop~ keet~, rommel~.
pen (maken), lawaai~, kabaal~
lawaai maken. maken

lef schoppen.

Gestraft wor~ op zijn kop (nek), 'n uitlooper op~ op z'n kop, op z'n op z'n nek krij~
nek, op z'n oogen, gen.
den en slaag op zijn hersens krij~ loopen.
op z'n tabbert, op
krijgen.
gen.
z'n ziel krijgen, van
'n kouwe kermis
thuiskomen.

Knappe leerling

-

Haantje de
stofmèker, stoffer.
voorste, durfal
'n Harde wee~
ker
Hard studee~ blokken.
ren, met moeite
leven

-

een gooie, 'n bol. kei, •n slimme vent,
'n bolle~. gehaaide
(knap ènleuk) vent,
lefschupper,
lefschopper
(~maker),
braniemaker.
braniemaker.
blokbeest.

blokker.

niet verhoogd wor~
den, niet overgaan,
blijven hangen.

zakken, door de flatsen, zakken,
kurf vallen.
druipen.

Praten

kletsen, zwetsen, kletsen, zwetsen, meieren, keubelen,
semelknooken,
kallen, lullen, mem~ kwebbelen.
kletskousen, klet~
men.
sen, kletsmajoren.
Omgangstaal

'n knappe boon, 'n
heele piet, '·n knap~
pe piet, 'n bol. .
opschepper, bra~
niemaker (~schop~
per) lefmaker, wat
'n drukkie.
blokbeest.
blokken, er in pom~
pen.

Blijven zitten
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op z'n kop. op z'n
hersens, op z'n ka~
nus, op z'n hachie,
op z'n verdomm~
nis, op z'n smoel,
op z'n bakkes, op
z'nsnuit,opz'n test,
op z'n testament
krijgen.

-

niet verhoogd wor~
den, niet overgaan.

-

kletsen, wauwelen,
lullen.

DEN HAAG
keet maken, heibel
trappen.

SCHIEDAM
ROTTERDAM

I

keet~, spektakel~,
lol~, lawaaimaken,

ALKMAAR ( 1)

VECHEL

lol~. herrie maken,
·herrie schoppen.

donderjagen.

(2)
I MILIT.ACADEMIE
NEERL.INDiê (3)

ANDERE
PLAATSEN

pan~. feest~maken of
2. opstand maken,
schoppen, deining fok~
bullen
3. kabaal of lol trap~ ken, herzie maken, 'n
leeraar fuiven (pesten),
pen.
'n leeraar kullen, keet~
fokken, lolschoppen,
keten, herrie trappen,
keet~, lawaai~, herrie~

schoppen.
op z'n facie (falieh
donder~. gezicht krij~
gen, er van lusten, er
van langs krijgen, op
z'n deksel~. zielement~.
zijn huid~. dak~. ziel
krijgen. Zuur geslagen
worden.

op z'n:hachie, op z'n op z'n kop krijgen.
tabernakel krijgen.

1. zuur zijn, op de bon
geschoten, of geslin~
gerd worden.
2. zuur zijn, op de bon
geschoten of geslin~
gerd worden.
3. op z'n test krijgen.

bolleboos, slimmerd, bolleboos. 'n goeie }eerder.
pietje,
boon, 'n bol.'nknap~
perd.
belham er.

2. klos, prof, geit.

kanjer, mannetjesput...
ter.

3. een brani.

beunhaas (Friesch) 'n
eerste durver (N.~Br.).

blokkert.

2. voshengst, kierpaal,
koon, hengst.
2. vossen, mopperen,
kieren, konen, heng~
sten.
3. blokken, vossen.

blokken.

ploeteren, sjouwen,
sparten, spurten.

bakken.

sjeezen.

kletsen.

kletsen, lullen.

voskegel, werkezel (os,
paard).
pompen,
zwoegen,
stampen,poeren(Haar...
lem) porren, toaveren
hijschen,
(N.~Br.),
heien, korven, zitten
piekeren.
2. asymptoot (die ge... hangen, stralen, keilen
Voorne:
zakt is), sponsen, (Gorkum)
plakken,
struikelen,
asymptoot worden.
3. ouderling.
lichter ouwen. Gor
kum: De Garde (zitten
2. zwammer, zwampot blijvers).
(kletspartij).

van grootè jongens.

493

MAASTRICHT
Zeuren

VENLO

I

NIJMEGEN

ARNHEM

vedelen, judassen, zaniken, bazelen, mieren, memmen, ouwewijven.
pesten.
leuteren, verve~ klieren (plat), sau~
len.
welen, kletswijven,
meren, wauwelen.

rede~

Zwaar
neeren

zwet~

Klikken

verkletsen,
sen.

Voetballen

schotten, meppen, trappen, stampen, sjotten, trappen, sjotten, keien,
pijen, keien.
meppen.
kikken, keien, kan~ lellen, kikken.
jeren, lellen, pillen,
dijen.
pak, mep, opneu~ oerwats, oerflats, mep, peer,does, op~ mep, pats, tik.
ker, opflikker, oer~ vieg, moelpèr,
stopper.
watsj, moelpeer, pats, klats.
patei, peuter, petat.

Oorvijg

(Tegen)prutte~

Zen

mopperen,
ken, motsen.

Suffen

druimen.

mon~

verklappen.

mopperen,
men.

trom~

'nLeeraar over~
dreven vriende~
lijk bejegenen flikfloeieren.
de bies uithangen. rolsen (Hgd).
Ravotten

monken, moppe~
ren, foeteren, mum~
melen.

streupen, scha(r)~ streupen.
hakkelen.
Vechten
zich kloppen, zich peteut geven (het bonken, boksen,
kleunen, tik ge~
winnen).
houwen.
peeren, knoksen. ven (het win~
nen).
Stomp (oorvijg) boks, stoet, mep, hoeks, opduvel, opsoeper, oppeu~ pil.
ter, pit, patat, 'n
opflikker.
petat.
dof, opstopper, pe~
tatter, oplaaitafel,
peut, jens, pomp,
fomp, (jutte)peer,
opJutter,
watJe~
kauw, opdoffer.
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zaniken, dreinen,
meieren (leg niet te)
ouwewijven (leg
niet te), mieren (leg
niette),verdommen
(leg niet te, plat),
hannesen (leg niet
te).
zwaar doen, vaje~
men.
verklappen,
pen.

druimen.

-

AMSTERDAM

klap~

'n mep, oplawaai,
does, puim, flèr, 'n
soeslap voor je
koon of voor je
kiezen.
mopperen, brom~
men.
droomen.

kepen.
doppen, kloppen.
dof, peut, kink, 'n
flèr, puim, peut,
opschopper.

DENHAAG
memmen,
mieren.

SCHIEDAM
ROTTERDAM

VECHEL

ALKMAAR (I)
MILIT. ACADEMIE (2)
NEERL. INDig (3)

klieren, zaniken, kwebbelen. zaniken.
tjouwelen.

bieren, menen, melken.

boomen.

blaaien (Stadsfriesch),
een boom opzetten,
oreeren (N.-Br.}.
verrajen.

overklappen.

verraoien, verkleppen, kleppen, klepstart(iemand dieverklapt), overkletsen.

nekluis, zeen, klets, 'n mep, peut.
nekluis, zeen.
opstopper.

klap, pats, pèer,muil- 3. lik.
peer, oplawaai.

brommen,
ren.
.-

moppe- tegenmopperen.

droomen, soepen.

denleeraar likken.
bakkeleien, kaksen, boksen, in' tvuurzijn,
kleunen.
ravotten.
rauzen, raggen.
'n pets.
'npomp.
opstopper.

ANDERE
PLAATSEN

watjekou, watjekol,lap.

2. kankeren.
pieteren (Katwijk), pit.ten, soezen, dutten,
puntjeskaaien.likken,' n
strijkijzer zijn (N.-Br.}.
3. djilatan (hij is een-).
1. kaksen.
3. kloppen.

dappen, afpillen, afrossen, lellen, afturven.

3. watjikol, lap, lik.

maagpomper,
oplawaai, opdonder, opduvel, kik, pit, opkikker,
jutter.

der taal.
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MAASTRICHT

VENLO

-

-

Sneeuwballen
gooien
'n Handigheid vievigheid,smoesje.
nog al wibus, nog
Nog al logisch nog al wibus.
al glad.
huiske, plee, no.
huiske, plé.
w.c.
100, bestekamer.

oaf trampen.
Van school
wegjagen

Kleuren
Luieren
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ARNHEM

'n truc, foef, smoes.
wiebus, gochum.
wiebus.

I

AMSTERDAM

-

plee, bestekamer, tante Meier,
hoed,
pays~bas, tante.
tante Bet.

foef( ie}.
nog al widus!
logica!
de plee, no. 100, de
beste kamer, num
mero nul.

trap~

de schoolaftrappen

van school
trappen.

lanterfanten.

rood worden, sto
ken, bloozen.
luiwammesen, lui
lakken, luibakken
luibakkesen.

'n grap, 'n bak, bak,lolletje,geintje. 'n ui, bak, gein~ 'n bonk, 'n ui, gein
pan.
tje.
tje, bak.

'n Gezochte
aardigheid
Jantje v. Leiden
keffen, stoffen.
Geuren

Lekker

I

kachelen.

van sjoel aafneu- van school
ken, van sjoel aaf~ pen, boksen.
donderen.
tuffen.
roed wère.

den luilak afleggen. niksnötsen,
luiwammesen.

'nMop

Uitmunten in
iets
Politieagent

-

NIJMEGEN

smoes.
braniesnieën, op~ opscheppen, lef~ opscheppen,
sjöppen, herrie- schoppen, leftrap- branie, lef ma~
sjöppen,
op~ pen.
ken.
snieën.

droge mop.

opscheppen, bra
nie schoppen, he
weging maken, 'n
sjappie zijn, kak
maken, kale~, kou
we kak maken.
oer zijn, oskeckzijn.
een heele bramzijn
bij zijn.
koperen, smeeris, kloud, woud, bout. boutje, vijgedop.
woutje, boutje, diender,kip, smeres,
bleeker, deender,
glimwurm.
'n koperen bout
bullenslokker.
klabbak, knoisme
ris (bereden poli
tieagent).
gedee, tof, eenig,
tof, fijn, immes.
tokus.

Omgangstaal

DENHAAG

'n truc.
nog al widus.
plee, bestekamer.

wegtrappen,
~gooien.

SCHIEDAM

ROTTERDAM

VECHEL

ALKMAAR(l)
MILIT. ACADEMIE (2)
NEERL. INDIE. (3)

ballen.
kochelen.
'n foef.
widas, wibus.
nog al floebes.
plee, secreet, beste~ 't huuske, plee, de 2. balkan, balkannen,
kamer, zekere plaats, bestekamer, no.l 00. dirken (er gebruik van
de papa, den oome.
maken).

wegtrappen,
erafschoppen.

schrappen.

der is brand.

rood worden.

luilakken.

luilakken.
luiwammes (luilak).

ANDERE
PLAATSEN
poehelen (Dordrecht}.
nog al snik.
lok, 't huis, naar achte~
ren, matties, klein Mar~
cus (plaatselijk),kabinet
de hm hm, 'n brief~
kaartje schrijven, de
beurs gaan, kleine
boodschap doen.
sjeezen, afknikkeren.

~

bollen.

'n ui, 'n mak, geintje. 'n ui, zet, bak.

2. halen, hijschen.

een kleur fokken, sto
ken.
1. een taast fokken, soebatten, lanterfan
een naad fokken, de ten, luilakken.
kreeft passeeren.
2. lijntrekken, tuffen,
lijnhaas.

'n aardigheidje.
zuurtje, flauwe kul, jij
bak.

opsnijen, opschep~ lef maken.
herrie maken.
pen, 'n geurladder~,
'n geurpikzijn,branie
maken, lef hebben,
kale druk maken, hij
schept de peultjes op,
een heele piet zijn,
oer zijn.
'sjène, kolenbak, klà~ smeeris, adool,
veldpees.
bak, klaks, sjijn, sjen. adje (liefkoozend),
sjen, sjijn.
fijn, kedin, kedee,
joppe, joppig,keetig,
reuzig.

2. spiraalmop.
2. geuren, de kekke~
ling uithangen.
3. patsmakers, geur~
bokken.

3. oppasser,
vogel.

1. jovel.

kanarie~

praats maken, de gek
uithangen, (op semina
ries en gymnasia): duk
sen {lat. dux).

koei(Amersfoort),sjou
ter (Haarlem), ploert
{Zutfen), pikker (Haar
lem).
knus.

van groote jongens.
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MAASTRICHT

VENLO

NIJMEGEN

ARNHEM

Handig

vief.

Pesten

judassen, plagen.

Ruilen
Slapen

toesjen, umruilen, sjacheren, toes~ konkelen, koetelen. konkelen.
vertoesjen.
jen, omtoesjen.
maffen.
maffen,
ronken, maffen.
(=snorken).

Afkijken

afloeren.

vief, gochem, ge~
wiekst.
klieren, verve~
pesten, judassen, négeren, nekken.
plàggen, peige~
len.
ren.

flat.

smokkelen.

lonken.

AMSTERDAM
fief, kwiek.
négeren, plagen,
vervelen, péjen, de
smoor, de pé in ja~
gen, donderkani~
sen.
kwanselen.
maffen.
afkijken,
schrijven.

over~

Voorzeggen

't Kan me niet
schelen

-

Zijn les niet
rijden.
kennen of een
slechte beurt
maken
Bijzonder ge~
lukkig zijn met
z'n antwoorden
snijden.
Gesnapt
te grazen hebben. d'r bij zijn, d'r bij pik~. tuk~. zuurzijn,
worden
kommen.
tip zijn, tegrazezijn,
er in stinken, ook
mes worden, vuil
zijn, hij zit er in Bet,
hij is te prul.
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't kan me niet ka~
nisen,
bommen,
hachelen, verdijen,
verdullen, verdom~
men,
bliksemen,
donderen, verrek~
ken.
mankeeren, vast~
zitten.

't kan me nie bom~
men, 't kan me nie
verdommen.

zuur zijn, te
nibbe zijn, te
graze zijn, tuu~
ne zijn.

snijden.
in de gaten loopen,
in de smiezen loo~
pen, in de ramen
loopen, (snappen =
in de gaten, in de
smiezen hebben,
krijgen) er inluizen,
er in mieren, er in
draaien, er gloeiend
bij zijn, er glad bij
zijn.

DENHAAG
gewiekst, vief.
sarren.

kwanselen.

SCHIEDAM

ROTTERDAM

ALKMAAR (1)

VECHEL

kwanselen,
len.
maffen.

sjache~

1. rotten, piepen.
2. maffen, bronzen,
3. maffen.
2. stechelen, steckel,
{foetelbriefje).
3. kaaien, tikken, voor~
kaaien.

't kan me niks
len.

-

hij is de sik.
de sigaar zijn.

.

-

zuur zijn, de
de sigaar zijn.

klos~,

'n hak zetten, knoeien,
koeieneeren, treiteren,
boycotten,' nloerdraai;..
en, kweren, neppen,
kisten.
overdoen (N.~Brab.).

vertoesen.
dutten.

er bij zijn.

ANDERE
PLAATSEN
allerluizigst.

piender, gewiekste, fief.
vieverd.
judassen.
judassen, vervelen.

smokkelen, spieken.

ie pik zijn.

MILIT. ACADEMIE (2)
NEERL. INDI:E: (3)

spieken, spieren (Hol~
land), (Zwolle): smok~
kelen,(Groningen): fiel~
ten, speren, tipperen,
(Bosch):kiepen,(Sneek):
spiebriefje,speerbriefje.

schil~

2. er in luizen, er tegen
aan loopen, sluiken,
loopen, de sigaar zijn.
3. rijden.
3, snijen .
3. bepekt worden.

de beer zijn (Sneek)
bokkie " (Gorkum)
de haas " (Breda)
rijden.

er in vliegen, fladderen
de pisang zijn, te leuter
worden; er vies bij zijn
(N.~Br.), er in zitten, er
aan hangen, de bloed
zijn.

der taal.
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MAASTRICHT

VENLO

NIJMEGEN

ARNHEM

malheur hebben, 'n das, 'n strop ha~ ongeluk
ongeluk hebben, len (met een gestie ben.
indemisèrezitten. aan de kin).

Pechhebben

heb~

AMSTERDAM
maleur hebben, on~
geluk hebben, 'n
strop halen.

Knikkeren

tikken, natikken.

slibberen, glib~ glibberen, sullen.
slidderen, roetsen slibberen.
beren.
(rutzen).
stoepie blauw,jaren
een~van~al, voetje
cesreur.
van den grond,
schipperovervaren.
'n spie daaien.
kölsen, kölsteren. stuken.
stuken.

Knikker

huif.

köls, kölster.

Hoepelen
Verstoppertje
spelen

reipen.
verbergemenneke,
piepekoek speulen.

slibbrikken.

Glijden
Overloopertje

Vliegersoplaten weiers oplaten.
Met 'n mes in
'n zandhoop
spelen

handelen.

Hij heeft veel
geld
Snoep
gengen, ketsen.
HardZoopen

Slaag
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schuilhokje.
honken.

'n boog oplaten.
afstekertje.

jutteren, reesen (ra~
een), sjeezen, trap~
pen, karren, pedde~
len, peesen (hard
rijden).
kokerellen.

zwiem.

Omgangstaal

handelen.

bergenhuuske
bergemuuske
spelen
(blinde~
mannetje spelen,
blindekoe spelen).

Fietsen

Tollen

stuiter.

stuker, boebeltje.

doppen.

-

zandhappertje zandhappen.
landverovertje
(een beetje an~
ders}.
peddelen, kar~ karren, trappen
ren.

driven, drijven
(Nijmegen).
veel moppen, veel
pitjes, veel spie.
snol, snops, slom.
stiebelen, gèspelen, 'mpeesen.
bengelen, sjouwen.
ransel. troef,
zwiems.

veel duiten, SJ
lood hebben.
het op een spat:
ten, wegspanket
er van door sp
keren.

DENHAAG

SCHIEDAM

ROTTERDAM

-

maleur hebben.

VECHEL
maleur hebben.

ALKMAAR(l)
MILIT. ACADEMIE (2)
NEERL. INDI~ (3)

2. de haas vreten.

ANDERE
PLAATSEN
de pechvogel vliegt of
fladdert. Gorkum :ket~
sen, er in luizen. Ik heb
vreeselijk gesneden,
(Geld.).

slibberen, sullen, sul~ glibberen, slibberen. slibberen.
baantje.
schraploopen,
boompjeverwisselen

-

-

-

-

-

-

-

keisen, kuileke ket~
sen.
lodder, halve bol, kenkert, 'n gloazeren
schietert, n bolle~
kalebasjes.
kert, keis, keissteen.
I
repen.
buten, wegkruipertje buut spelen(Fra. but} stoppelbergen, ver~
stoppelenberg en.
knarren, pompen,
jeunen.
knar.

.

-

-

-

-

--

-

kiekeboe spelen.

-

--

--

-

-

-

-

-

-

--

--

-

zandhappertje.

--

okselen.

drijftollen.

--

vliegeren.

-

-

gaan neuken (W.~Br.).

Misschien ware het logischer geweest, hier de namen voor jongensspelen weg te laten, daar zij eigenlijk voor het jongenskarakter weinig
bewijzen. Ik meende evenwel dat het spel hier niet mocht ontbreken, hoewel het op dezen leeftijd gaandeweg zijn bekoring begint te
verliezen. En juist daarom heb ik hier in de verste verte niet naar volledigheid gestreefd, maar eenvoudig gegeven, wat mij bij het verzamelen der overige termen ter oore kwam. Wie echter meer locale namen voor jongensspelen verlangt, kan gaan grasduinen in het
reeds zoo vaak geciteerde werk: Kinderspel en Kinderlust van de Cock en Teirlinck. Deze schrijvers geven toch bij elk spel al de namen,
die zij vonden, en dat loopt voor sommige spelen ver over de honderd.
der grootere jongens.
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NIJMEGEN
het is louwloene, louwkes,
een Jouwe boel, louw-louw,
huilen met de pet op.
Afranselen (zie ook gestraft 'n pak smeer geven, er op
worden, stompen, vechten
troeven (troevelen), er op
foeksen, afroeffelen, afrossen,
aframmelen .
Grapjes maken (vooral na Belletjes maken, geintjes(gein)
school)
maken, bakjes-, keetjes-, lolletjes maken .
'm smeeren, 'm sjeezen, 'm
Er van door gaan
stiebelen, 'm pleiten, de sokken er in zetten, er tusschen uit
pleiten, er tusschen uit luizen.

AMSTERDAM

Het valt legen

-afdekken .

relletjes, geintjes uithalen (bv.
puisies trekken : belletje trekken) .
'm smeeren, 'm spatten, wegspatten .

Ten slotte volgen weer een paar opstellen, om te laten zien, hoe zij zich op
dezen leeftijd op papier weten uit te drukken .
6° . KOPPIGHEID . Sde kl. H . B. S. (18 jaar)
Hij werkte als een paard, 't was een goede jongen, zonder veel verstand maar met een hart
als goud . Binnen een half jaar zou hij trouwen met een meisje van dezelfde fabriek als
waar hij werkte . Hij voelde zich gelukkig in 't vooruitzicht ervan, en werkte dat het een
lust was . Toch moest één enkele slag deze gelukkige toekomst vernielen, 't was zijn vader
die bij 't metselen van een stelling viel, en drie dagen later in het gasthuis stierf . Zijn oudste jongen was nog bij hem geweest, niet in staat een woord uit te brengen . Toen had zijn
vader gevraagd : „Jan zulde nou oe moeder en de kinders nié vergeten, zul de goed veur
d'er passen?" En Jan had niets gezegd als „Joa vaoder 1" Drie dagen later zag ik hem weer
voor den „duivelmolen" staan, vet, vuil, onooglijk . .-, De vette wol stoof hem om de noren .
Hij werkte even hard als vroeger, maar scheen minstens tien jaar ouder, die vroolijke jonge
trek was van zijn gelaat verdwenen . Hij was opeens in de zorgen, hij moest z'n moeder en
zusters onderhouden . - Enkele arbeiders in de fabriek vonden het „flauw, dat ie zoo ineens z'n meid had laten loopen," maar ze begrepen z'n offer niet . -- Z'n moeder had hem
niet ééns, neen twintigmaal gezegd, dat zij zou gaan wasschen, zij zou er wel doorkomen,
hij moest voor haar niet thuis blijven . Toch bleef hij steeds stom het hoofd schudden,
en dacht aan de woorden van z'n vader : „Jan, zulde nou oe moeder en de kinders niet
vergeten?" -- En eiken Zaterdagavond legde hij trouw negen gulden op tafel, negen gulden, waarvoor hij de heele week hard gesloofd had . - Een half jaar later hoorde hij op de
fabriek zeggen dat z'n „vroegere meid" ging trouwen met de „volder" van Swagemakers .
Jan, draaide zich om, nam een pruim, en zette z'n „duvelmolen" in werking .
F. Houben .
7°. WINTER. Ode kl . H. B . S. (17 jaar)
Zoo mag ik je zien, ja 's flink vriezen, dat is andere koek dan smerige regen en snerpende
wind waar je niets aan hebt ; waar je je genot niet buitenshuis kunt beproeven, blijf dan
maar weg, dan maak je niets dan zieken, een slaapzaal vol hoestende menschen . Neen hoor
Jongensopstellen .

daar zijn we waarachtig niets op oesteld. Maar zoo als je nu weer begint te doen, kerel.
dan verricht je een goed werk. dan zul je ook gauw goeie vrienden weten te krijgen. Ja
dat is weer eens een pluimpje waard. Maar we hebben samen toch ook nog een appeltje
te schillen oude jongen. Jij was hard van plan ze allemaal naar bed te jagen en mij ook.
maar dat is je deerlijk mislukt. Ja jij liet me drillen als een juffershondje, hoesten als een
jichtige fagot. zoodat ik er een razende pijn van in mijn hoofd kreeg ; het was net of ik ieder
oogenblik mijn evenwicht ging verliezen, en toch deed ik 't niet (maar heel gelukkig!) Dan
had ik het gloeiend heet, dan was ik weer ijskoud. maar rillen deed ik den heelen tijd of ik
't nu koud had of warm. Maar ik dacht wacht maar baas. dat zijn grappen van jou. (die
je dan ook voortaan maar bij je moet houden) deze keer zul je me eens lekkertjes niet te
pakken krijgen en ik smeerde em juist de kou in, wel niet met veel succes, want ik werd al
hoe langer hoe lamlendiger, maar ik dacht morgen is er nog een dag en dan zullen we eens
kijken of ie er dan lol genoeg van gehad heeft. En of ie, hij vond het succes niet bijster
groot dat hij behaald had en liet me maar met rust . ..- Zoo'n vervelend akelig brok winter,
mot jij een mensch zoo zitten te pesten, mot jij een mensch de boterham uit de hand gooien,
als hij juist van plan is. die in de mond te steken, heb jij er nu zoo'n pret in om ieder
mensch, hoe kalm hij ook wil zijn, een dans uit te laten voeren. zonder dat hij verkiest. Jij
bent een vervelende lammeling en laat je dat voor deze keer genoeg zijn, om 't voor geen
K. v. Romondt.
tweede keer te beginnen.
8°. SCHILDEREN. 4de kl. H. B. S. (17 jaar).

:~:

.~.

:~:

:~:

.~.

.~.

.~.

:~:

.~.

.~.

Wat is een schilder anders dan een dichter met kleuren! Geeft hij ook niet weer, wat hij
ziet en voelt! Tuurt ook hij niet naar zijn schepping en geniet er van. alsof het een stukje
van hem zelve ware, een stukje van zijn mysterierood gedachtenland! Want kunst komt
uit de ziel! ..- Een kunstuiting is een beeld gezien onder de vochtige en geplooide sluier
van een ziel ! ... ..- Afgezien van de donkere levenszorgen, is schilderen een behoefte, een
boeiende plicht voor den kunstenaar . ..- In zich voelt hij immers den aandrang het schoone
of leelijke of het eigenaardig~grillige, dat hij ziet terug te geven, overgoten met het licht
dat in zijn ziele hangt! ..- En dat licht kan velerlei zijn; het kan zijn een vroolijk zonne~
geschitter; een glans van lichtende wolken; een violette hemel vol zachte smart; als een
gele vlam in het donker; grauw 'en traag als dat van dreigende donderkoppen . ..- Soms
is het als de eerste zuivere schemering van den dag, teeder, trillend zilver; dan weder
sinister blauwzwart als een storm in den winteravond. ..- Soms glimlacht het over alle
hoekjes en randjes, als kleine toegeknepen oogjes, met lachtraantjes. ..- Ook bloedrood kan
het zijn van wreede woede, schreeuwend met open mond . ..-Geheimzinnig, bleekgroen als
het lichtschijnsel op het gelaat van een giftmenger. ..- Blauw, lichtblauw kan het zijn spre~
kend van serene onderwerping en stille weemoed ... ..- Maar het schoonst schittert het mij
in witgouden klaarheid om het blanke voorhoofd van een heilige! ..- Zoo heeft iedere
mensch, iedere kunstenaar in 't bizonder zijn eigen phantasieën met eigen kleur. ..- Die
phantasieën te streelen, te betasten, uit te droomen, dat is zijn stil geluk. 0 ! hij droomt ze
uit in het stuwende levensgevoel, dat de Lente hem instort. Hij droomt ze uit op een fijn~
grijzen herfstdag als het regenzilver weent. Hij droomt ze uit met den blik in het gespeel
der vlammen in zijn haard. of in een stillen zomernacht als zijn ziele wegtrekt naar de sterren.
Hij droomt ze uit in het legendenrood van wilde wingerd, maar het zoetst droomt hij ze
uit onder een jubelend lof als God tot zijn hart spreekt . ..- 0, dat droomend uitdenken,
doet zijn ziel zingen, geeft haar grooter spankracht . ..- Hij is gelukkig, hij draagt zijn schat
met zich om ! ... Maar niet alleen het ontwikkelen van zijn ideeën, het gelijnder vastleggen
van zijn phantasieën, is zijn vreugde ook de arbeid met penseel en potlood is een zacht ver~
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troostend spel. ...- Wanneer hij de heldere kleuren eener aquarel aanéén smelt als ragfijn
gras van zuiveren toon of de rijk gebronsde oliekleuren over het witte doek wrijft naar de
muziek van zijn ziel, dan geniet hij . ...-Wanneer hij met forsche streek een donkere hoek
snijdt uit het doek, waarin wollige duisternis hangt en een vage vorm even schemert of
een vergeten lichtslangetje naar bovenkruipt, dan geniet hij . ...- Wanneer hij met fel
licht speelt, dat de gestalte zonnig gebeeldhouwd staan in het vlak, door de zware scha~
duw, dan genie t hij ....-Diepte en hoogte, vorm engeestte kneden uit licht en donker, spre~
kende houdingen, levende lijnen stout te schetsen, dat het ademende leven er onder trilt
en bruischt, dat is een vreugd voor hem! ...- 0 de meesters in de kunst hoe verstaan zij het,
om de rijke schoonheid van een volwassen vrouw te doen glanzen in volle ronde vormen
en een schitterend koloriet; om de lelie~ teerheid van een maagd weer te geven in slank~
mystieke vormen en brooze, ijle lijnen, haar zachte geur te leggen in bleek heilige tinten;
de lichaamskracht en geestessterkte van een man uit te beelden met fier gewelfde lijnen
van spierkronkels en door de bronzen kopering der huid! ...- Och, Lezer! wat wil ik u nog
verder overtuigen, bekijk de schilderijen in de museums, bestudeer ze, laat ze in~erken op
uw gemoed, en ge zult verbaasd staan van wat ge zien zult. ...- Wat een gevoel! Wat een
geest! Wat een geniaalbeid! spreekt er uit. ...- Alles leeft en wordt warm, alles trilt als eene
verklonken muziek onder het mystérieuse licht van de ziel, die gesproken heeft in opge~
togenbeid over het eeuwige schoon.
H. Povel.

1°. V oor de meisjes is de eerste phase bijna geheel aan die der jongens
gelijk,alleen openbaart zich hier al aanstonds de bijna onweerstaanbare zucht
naar opschik, en vele nippen maar al te gretig aan de wrange jaloerschheid, de
vrouwelijke alcohol, met pikante bittertjes gekruid. Zalig die eraan ontkomt!
2°. In de crisis toont zich echter nog een veel opmerkelijker verschil. Tegenover
den jongensachtigen dadendrang en intellectueelen opstand, gaan al de vrou~
welijke krachten in dezen leeftijd naar hetsympathicus~ en gangliën~systeem,
wat eenerzijds de menstruatie tengevolge heeft, en anderzijds het gevoelsleven
en de hartstochten zich ten koste van het verstand laat ontwikkelen. Bij den
jongen woedt de bewegingszucht, bij het meisje blijft alles in stille concentratie,
het vlugge kind schijnt in een roerloos marmerbeeld herschapen. Van de ui ter~
lijke zintuigen wordt vooral de reuk aldoor fijner en scherper, het tastgevoel
daarentegen is veel stomper dan bij knapen. De emoties volgen elkander in
drukke wisseling, ze zijn spoedig moe en afgemat, en kunnen zoo uren alleen
zitten droomen. Terwijl de ongunstig ontwikkelde jongens op dezen leeftijd
vooral actief misdoen, door twisten, vechten, lawaai maken en diefstal, krijgen
de meisjes het meeste straf voor nalatig]leid, luiheid, onzindelijkheid en zorge~
loosheid. Twee machtige schijnbaar tegengestelde gevoelens of liever twee
heele klissen van gevoelens beheerschen haar in~ en uitwendig leven : de zucht
om zich beminnelijk te maken, en de terughoudende bescheidenheid.
De zucht, zich beminnelijk te maken ontaardt maar al te vaak in coquetterie.
Door alle geraffineerde middelen weet het nufje zich te doen opmerken, wat
ijdelheid pleegt te heeten, zoodra die zucht in het oog valt. Geen offer is haar
te zwaar om haar attracties te verhoogen. Ginds onderwerpt zij zich aan mar~

504

Vrouwelijke puberteitscrisis.

telende tatoeëring, laat zich lippen, neus of ooren doorsteken om er sieraden
in op te hangen, dáár foltert zij haar voeten tot een stompje ineen, hier rijgt
zij haar heele middel krampachtig in het keurslijf, om haar gestalte toch maar
een slanke elegantie te waarborgen. En wat zij uiterlijk doet met haar physiek
lichaam is nog slechts een flauwe afbeelding van wat zij daarbinnen haar innig~
ste gevoelsleven doet onderçJaan : alle gevoelens die haar interessant kunnen
maken worden met bijna onbewuste maar des te nauwlettender zorgen gecul~
tiveerd. Haar schaamteblos en haar tranen, haar zuchtjes en droeve lachjes,
haar plotselinge overgangen van vreugde in smart, en de in haar oog meest
keurige parfums van allerdelicaatste, in werkelijkheid dikwijls allergrilligste
emoties: het medelijden, tot met de kleinste dieren, haar Schadenfreude tot met
de wreedste martelingen; overdreven invoeling en schwärmerisch natuurge~
voel. dwaze vreesachtigheid en de onbegrijpelijkste stoutmoedigheid, de ro~
mantische ironie en de zelfbespotting, de toewijding en de zelfvernietiging, die
soms tot zelfmoord leidt, zijn· aan vele op dezen leeftijd welkom en goed, als
het maar helpt om haar interessant en beminnelijk te maken. Dat zij dit ten
slotte ook zoeken met vaardigheid in zang, muziek en dans is zóó algemeen
bekend, dat wij daarbij niet behoeven te verwijlen.
Naast deze zucht naar beminnelijkheden, staat nu een retenue en een beschei~
denheid, die aan de beminnelijkheid nóg groot er veroveringskracht waarborgt.
Zij onttrekt zich aan alle attenties van jonge mannen, antwoordt brusque op
hun lieve woordjes en heel heel lang moet een geduldige jonkman haar het
hof gemaakt hebben, eer hij het eerste flauwste schijntje van toegenegenheid
mag ontdekken. Men denke aan Roxane uit Ros tand' s Cyrano. Zij lijkt daarom
koud en koel; als ze niet fijn is opgevoed schijnt zij zelfs de mannen te vluchten,
en een algemeene antipathie te hebben tegen het mannelijk geslacht; zij is
onhebbelijk, en toont voortdurend een slecht humeur. Is zij fijner ontwikkeld,
dan toont zich deze trek in een waardige houding, een verstandige gematigd~
heid in haar woorden, een z:ekere onbezielde gratie van koele maar keurige
bewegingen; en verhoogt zoo haar charmes honderdvoud.
Voeg bij dit alles nog een gebrek aan blijvende aandacht, onvolledige synthese,
en minder ontwikkelde rijpheid van oordeel. maar daartegenover weer een
levendiger oogenblikkelijke nieuwsgierigheid, een trefzekerheid van intuïtief
raden, en veel minder behoefte aan uiterlijke spelen, dan hebben wij het meisjes~
karakter tijdens de puberteitscrisis zoo volledig als hier nuttig was, geschetst.
3°. Langzamerhand herstelt :~ich nu ook bij meisjes het evenwicht. De gevoe~
lens sluiten zich ook hier van lieverlede nauwer bij het werkelijke leven aan.
Orde en zindelijkheid, zorge:n en werkzaamheid, huiselijkheid en gezelligheid
vervangen de al te fijne en vreemde gevoelsneigingen. Ook zij krijgt een grooter
waardigheid over zich, met een voelen harer persoon, en een hoog er opvatting
Vrouwelijke puberteitscrisis.
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harer plichten, haar gedrag wordt regelmatiger, haar voorkeur bezadigder.
Zij is de meisjesgrillen ontgroeid, ze is vrouw geworden. Hoe zij zich in deze
laatste periode in daad en woorden geven toont het volgende stukje.
FRAGMENT UIT ANNIE SALOMONS: EEN MEISJE STUDENTJE.

•""•

.--.

's Morgens was het tweede dochtertje hen komen roepen, had het hoofd om de deur ge~
stoken, en met 't Leidsche zangetje afgerateld: "En complement van Pa, dames, en dat we
'n kindje hebben gekregen." En de dames- dadelijk wakker- waren vol belangstelling
geweest om te hooren, of 't 'n jongen of 'n meisje was, en wanneer het was geboren, welke
bizonderheden het kind met 'n veel~wetend wijs gezichtje ernstig ten beste had gegeven,
de armen in de zij, zooals ze buurvrouwen altijd zag praten. - En toen ze -aangekleedin de voorkamer waren gekomen, hadden ze juist het rijtuig met den kleinen doopeling en
'n deftig in zwart~lustre gekleede tante zien wegrijden naar de kerk, en toen 't na 'n half
uurtje terugkwam, hadden ze "Pa" kunnen bewonderen met 'n hoogen hoed op.- "Wat
'n drukte voor die menschen !" zei Go peinzend, terwijl ze samen de ontbijttafel afruimden,
want ze wilden niet schellen, omdat dat misschien de kraamvrouw hinderen zou. "Vin~je
eigenlijk niet, dat we konden zeggen, dat ze vandaag niet voor ons hoeven te koken. We
kunnen best in 't vegetarisch gaan, en 't oudste meisje zal de handen zóó vol hebben.""Ja; wat 'n familie toch, hè; nou zijn 'ter negen! En wat zal 't 'n moeite kosten zoo'n bende
'n beetje stil te houden .... 't Is jammer dat ze nu juist overhoop liggen met hier naast, over
dien omgevallen vuilnisemmer, anders konden die er een paar nemen."- En Else keek Go
onzeker~vragend aan.- "Ja, waarom niet?"· zei ze, dadelijk begrijpend.- "We kunnen
best 's één keertje College verzuimen en 't zijn zulke leuke kinderen. Zullen we 't samen
even gaan vragen? Riek en Joostje maar, hè; die zullen 't lastigst wezen."- 'n Half uurtje
later werden de kinderen in hun Zondagsche kleertjes beneden gebracht. Ze stonden eerst
'n beetje verlegen in de mooie kamer waar ze anders nooit in mochten van moeder, maar
Go nam dadelijk de kleine Riek op haar arm, en begon haar alle platen aan den muur te
laten zien, er prettig onder pratend met haar hooge, vroolijke stem, - terwijl Else, even
onzeker, want ze was heelemaal niet gewoon met kinderen om te gaan, den stevigen, dikken
Joost in de hoogte tilde en- van den anderen kant beginnend,- hetzelfde spelletje deed,
ofschoon ze in 'n oogenblik buiten adem was van de zwaarte, en, klagend zich naar Go
omdraaiend, zei, dat de moderne schilderkunst er zoo'n afschuw van had 'n "geval" iets
dramatisch te geven, en ze daarom wezenlijk geen verhaaltjes voor Joostje bedenken kon. Toen maakten ze voor ieder 'n boterham met suiker, wat ze 'n heeleboel nader tot elkaar
bracht, want Joostje deelde mee: dat hij er nog een wou, en Riek, dat ze "zoo kleefde" .... ,
waarop ze mee naar de slaapkamer werden genomen om gewasschen te worden, en netjes
gemaakt, want ze zouden nu inkoopen voor de koffie gaan doen. - Ze liepen ieder met 'n
kind over het zonnige grachtje, en de buren keken hun oogen uit; ze deden om de beurt
de boodschappen in de winkels: 'n bus chocoladepoeder, kleine kaakjes, 'n bal en muisjes
natuurlijk- en, vooral tegen Else, die heel statig deed, zei iedereen: "Mevrouw", met eer~
biedigen stemklank.- "Ik geloof, dat ze mij voor je kinderjuffrouw aanzien," zei Go spijtig,
die Riekje op den arm had genomen, omdat ze moe werd; en met haar klein hoedje en kort
trotteurtje er wezenlijk niets "mevrouwig" uitzag.- "Kom, nu moeten we nog vleesch
hebben; waar houën jullieveel van? Rookvleesch ?"vroeg Else.- ,,' tls voor op de boterham,"
legde Go verder uit, "hou je van leverworst?"- Joost zweeg filosofisch, maar toen ze in den
winkel waren, wees hij met 'n verheugd gezichtje naar 'n homp komijne~kaas: "Dàt," zei
hij warm, en schoon Else akelig werd van de lucht alleen, nam Go het vettige pakje bereid~
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willig in haar arm, vriendelijk~pratend tegen Riekje, die neiging had te gaan huilen, omdat
ze niets begreep van wat er met haar gebeurde . ...- Na de koffie gingen ze ballen in de gang,
tot Riek, die nog heelemaal niet vangen kon, zich vervelend, om moeder begon te huilen,
maar Joostje verzekerde, dat hij blijven wou, en bromde op .,die nare meid", om wie ze nu
naar binnen moesten, waar ze stil naar 'n verhaaltje moesten luisteren, tot de chocolade~
melk klaar zou zijn, die de niet~vertellende tante in groote koppen roerde. Toen was Riekje
weer gaan huilen, omdat ze haar tong had gebrand, en nu kwamen er allerlei boeken met
vreemde prenten voor den dag, waar de donkere tante weer bij vertelde: en eindelijk deed
ze, of ze Sint Nicolaas was, en strooide kaakjes over den grond, en Riek en hij moesten
overal rondkruipen, en 't was heei grappig en de tantes kropen ook mee over den grond,
maar alle kaakjes, die zij vonden. !laven ze aan Riek, omdat die weêr boos werd, omdat hij
er meer had .... en toen kwam ::us, en moesten ze boven gaan eten. - .. Ik ben er moe
van," zei Else, toen ze samen van Ceres terug kwamen, .. en verbeeld je, dat je er negen
hebt, en dan dag aan dag."- .. Terwijl jij uit bent, haal ik toch nog even Joostje beneden,"
zei Go innig ... Dat is zoo'n schat, en die maakt je ook niet moe .... Riek is nog wat klein ....
zal wel naar bed zijn." ...- Ze stak nu alleen haar studeerlamp aan en ging met Joost op haar
schoot op de canapé zitten, waar het bijna donker was. Het hinderde haar niet, dat z'n
handjes vuil en warm waren, en dat er 'n burgerluchtje van bleekpoeder en slechte zeep
aan z'n goed en z'n gezichtje was, Ze leunde haar wang op z'n borstelige, warme haarbal.
en verwonderde er zich over, dat ze, toen haar eigen broertjes en zusjes zoo klein waren,
nooit dát gevoel van onzegbare teederbeid voor ze had gehad, dat haar nu de tranen in de
oogen bracht. Het zou wel komen, omdat ze toen zelf nog zooveel jonger was, zelf nog te
veel kind, dat teederbeid vroeg in plaats van te geven. Ze had wel veel van ze gehouden
altijd, en met ze gesold en gestoeid, maar ze kon zich niet herinneren ooit zoo stil te hebben
gezeten in 'n schemerige kamer, met een kindje tegen zich aan en dat heerlijk te hebben
gevonden. Eerst hadden ze nog 'n beetje gepraat over 't nieuwe broertje, en of hij den
volgenden dag weer wou komen spelen?, ... Ja, hij wou wel,...- maar tante moest dan naar
háár moeder toe, en haar eigen broertjes en zusjes, .... maar die waren al grooter dan
Joostje:- toen was hij stil geworden...- moe van den drukken dag, en hij sliep nu bijna,
maar bewoog toch telkens, ging met z'n knuistjes over de kleine, vergulde knoopjes van
haar halsboord, of draaide aan de ringen van haar hand . ...- Daarwerd gebeld . .,Nu moeten
we even samen open doen, Joostje. Dat kan toch tante Else nog niet zijn," en met 't kind
om den hals ging ze weer naar de deur : dien heel en dag had ze al als bellemeisje dienst
gedaan . ...- .. Juffrouw, is juffrouw Gerzon .... God, Go ben jij 't ?" En Eduard van Neer~
winden keek haar vol verbazing in 't blozende gezicht, en dan naar 't kind, dat zich stevig
aan haar vastklemde . .,Ja, Else 1is uit .... en de juffrouw heeft 'n kindje gekregen, en nu
hebben wij de kleintjes bij ons gehad; .... .,maar kom toch binnen: ze komt gauw terug.''.. Maar die kleine baas?'' Eduard gaf 'm'n tikje op de roode wang en Go was blij, dat hij
zoo lief was tegen kinderen . ...- 0, als je goed vindt, breng 'k 'm eventjes naar boven toe.
Hij moet toch naar bed, hé vent:' Wacht : dit moet je meenemen" ...- en ze gaf 'm 'n reep
chocolaad, ...- .. zeg nu meneer goeien nacht. ... neem 'n stoel. zeg: ik kom zóó terug.''.. Nacht oome," zei 't kind gedwee, en Go proestte, terwijl ze de kamer uitliep: het was
zoo dwaas zoo'n elegante jongen, zoo'n hyper~verfijnde .,oome" te hooren noemen . ...- Hij
keek om zich heen, om 'n beetje :ldee te krijgen van haar smaak en haar ontwikkeling: het
licht van de studeerlamp gaf 'n aardige verlichting, maar wat er aan den muur hing, m'n
hemel. wat was dat hopeloos banaal en onpersoonlijk. zoo echt, wat je op elke kamer
vinden kon: de Jeugd van Pier Pander in 't wit met goud~lijstje, 'n chromogravure van
.. Let the baby pass", 'n bont~bloemige kalender, 'n sentimenteel bolwangige .. Mignon" uit
Vrouwelijke taal na de puberteitscrisis.
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de .,Jugend" en 'n paar neutrale landschapjes, vermoedelijk uit 'n album van .,moderne
kunst" of zoo iets. - Op de schrijftafel 'n rijtje prachtbandjes van de beste moderne Hol~
}anders: Kloos, van Deyssel. Gorter. Roland Holst, Hélène Swarth, zelfs Boutens-maar
van buitenlanders niets dan 'n dun deeltje Shelley, waarom hij ongeduldig de schouders
ophaalde: cultuur nihil natuurlijk, niets gelezen dan wat je op 'n gymnasium van duitsche.
fransche en engelsche klassieken leest; en verder 'r hoofd volgepropt met die heerlijke,
prachtige, rijke, hollandsche literatuur, waar in de heele wereld toch maar zeker niets boven
gaat .... alleen maar Shelley ; en gemelijk nam hij de portretten op. die er naast stondeu,
bleef geboeid nu kijken naar die groote, gezellige familie, die gemoedelijke vader en moeder
met al dat kroost er om heen, zeven telde hij, en Go zelf, dat 's acht; wat 'n leuke troep ....
en aardige snuitjes, ze lijken op elkaar, .... Go heeft 't zelfde als dat kleintje .... En hij
stond er nog mee in z'n hand, toen ze weer binnen kwam, keek haar nu ánders aan, scheen
haar beter te begrijpsn. nu hij wist dat ze de oudste van zoo' n groote familie was. -.,Wat
moet jij 'n gezellig thuis hebben," zei hij hartelijk, en ze vond het prettig, dat hij de por~
tretjes aardig vond, en kwam naast 'm staan, om hem er over uit te leggen: .,Die broer
volgt op mij ; hij is nu in de vijfde van de jongensburger, en wil architect worden; dat
zusje is op 'n particuliere school, - ze is 'n beetje zwak, en houdt veel van huishouden; hij gaat op 't gym .... en vin je dat geen schat : 't is 'n bengel, zie je maar ik geloof, dat er
wat in zit : hij schildert zoo aardig en nu heeft Pa 'm op de teeken~accademie gedaan, ....
de kleintjes zijn nog op de lagere school; kijk dit is de jongste., .. ze is acht." - .,Die lijkt
op jou," zei hij, 't portret fixeerend, maar ze zei wat bruusk:- .,Wel nee. die is sprekend
vader, en iedereen zegt, dat ik op moeder lijk," en bang, dat hij boos zou worden om haar
tegenspreken, vroeg ze nu, of hij geen heerlijk gevoel had, nu dat examen achter den rug
was, en of hij niet blij was met z'n mooie iudicium.- Hij dankte haar nu voor 't briefje
met gelukwenschen, dat ze 'm had gezonden, maar begreep niet, waarom ze 't niet monde~
ling had gedaan. Hij herinnerde zich toch, dat hij 'r in de gang gezien had.- Och: ze was
zenuwachtig geweest ; .... ze was maar dadelijk weggeloopen ....

Zoo hebben wij dan de jongens~ en meisjestaal in de verschillende phasen
doorloopen. Van aesthetisch oogpunt zijn het begin en het einde van deze
periode het belangrijkst, maar voor den psycholoog is juist de crisis het interes~
santst. Het komt mij voor, dat ook de paedagoog en de examinator hiermee
meer rekening moesten houden. Vele leeraren bederven den stijl hunner jon~
gens, door op dezen leeftijd al te streng op bezadigdheid en koele keurigheid
aan te dringen, en alle pathos en onstuimig gevoel, alle stoute beelden en wen~
dingen als noodlottigen wansmaak of dolle rhetorica te veroordeelen. Dan
gaan de zwakkere onder hen in het belang van examen of goede noot maar al
te vaak een onecht~quasi~keurig taaltje cultiveeren, dat vloekt met hun innigste
wezen. Ik bedoel hiermee niet, dat wij hun er niet op zouden wijzen, in welke
punten zij van den goeden toon en het juiste midden afwijken; maar ik zou
wenschen, dat aan jongens van dezen leeftijd, de onvermijdelijke gevolgen
van hun natuurlijken groei, niet als minderwaardigheid werden aangerekend
tegenover andere, die nog niet tot deze ontwikkelingsphase zijn gekomen, en
vooral dat zij niet werden beoordeeld naar de psychologie van hen, die hun
jongelingsjaren reeds lang en ten eenenmale hebben vergeten.
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DE STUDENTENTAAL.

eer veel van hetgeen we boven over het jongenskarakter en de psychologische puberteitscrisis hebben opgemerkt, geldt in nog sterker mate
van de studenten aan onze hoogescholen. De meesten toch zijn nog
volop in de crisis, öf als ze reeds scheen te bedaren, breekt ze vaak
bij den overgang naar de Universiteit weer in laaien vuurgloed uit. Al de
onstuimige ruwheid, de wildheid en overdrevenheid die wij in de jongenstaal
aantroffen, vinden wij dan ook in nog heftiger verven in de studententaal terug.
Ten bewijze daarvan eerst een lijstje met authentieke, hoewel tamelijk ruwe
SUPERLATIEF-GEKLEURDE UITDRUKKINGEN EN BESCHRIJVINGEN. Vooraf merk ik op, dat hier niet slechts alle vloeken, stootende en
obscene termen gemist worden, maar ook alle woorden en uitdrukkingen, die
op een min of meer vrijen omgang van de beide seksen betrekking hebben. Als
gezworen célibatair ben ik hi·~r heel slecht van op de hoogte, en de weinige, die
tot mij doordrongen, zouden hiervan slechts een zwak idee gegeven hebben.
Ik moet dit gewichtig onderdeel dus wel noodgedrongen aan meer deskundigen overlaten. Trouwens dit hoek is weliswaar voornamelijk geschreven voor
vaklui, maar het beoogt toch tevens om in alle kringen te worden binnengeleid,
waar men belang stelt in het welzijn en den aard van ons volk. Een middenweg
tusschen het ietwat vrije en het aanstootelijke was, gelijk mij uit de zeer verschillende oordeelen mijner vrienden bleek, niet te vinden. En zoo werd ik dus
ook van deze zijde tot radicale onthouding genoopt.
akelig netjes
geen klap
.. letter
uitvoeren
.. bliksem kennen van
.. snars
snoeven
snor ken { 1
s apen
't kä me geen bliksem bommê
't bliksems goed roeenen
brassen = drinken
't gladweg vertikken
schulden van wat ben je me, hij stikte d'r
compleet in
geweldig lawaaien
enorme lol
('t leuke gezegde) knalde 'r kompleet uit
eeuwige pech = nog al tegenslag hebben
reuze b.v. reuze boffer. reuze lol. reuze boer,
reuze gek, reuze uitvinding, reuze kloot
(= lummel), ,.iets reuze vinden"; ...- óók

1

op zich zelf staand: ,.reuze", ,.reusachtig
hè!"...- als uitroep
vertrapt gemeen
er geen bliksem om geven
tegen iemand oploeren =met schroom tegen
iemand opzien
moel houwe ! = zwijg !
wilde fuiver = een alcoholicus
'n antieken kater hebben= b.v. van gisteren
of eergisteren avond
toeter = mond
doodeenzaam } ..
go d s verlaten .ZIJD
'n sjofele, gore kast = kamer
klefmooi = verbazend mooi
gloeiend mispunt
stierlijk 't land hebben
'n woedende kraan
I 'n idylle van 'n blonde snor
'n geweldig orkaanachtige liefde
Puberteitscrisis der taal.
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akelig solied broekie= 'n met strenge op-J iemand omver lullen= praten
vattingen behebte ,.groen"
ongenadig dapper
,. Ik zie hem nog schuchter retireeren bij de kachel in de hoek, toen K. met schamperen
trek op 't stalen breede, gebrilde doggesmoel hem 't dwaze van z'n motie deed voelen."
,.P. was altijd beleefd, onmogelijk, onzinnig, onsterflijk beleefd ... Daar heb je gewoon
geen flauw benul van, zoo moeilijk als dat (vertalen) was."
,.Een uitgepieterd, mager, schunnig gekleed individu zonder snor of baard; alleen een paar
lange, geïsoleerde sprieten aan zijn kin, waar hij zenuwachtig aan plukte."
,,'t Was in één woord: een snoes van 'n kerel. ... De ander, de broer, was heel anders.
Dat was een vieze, vuile, lamme, beroerde, ongenietelijke orang. Een mispunt."
,. Waar heeft u dat gehoord? In welke miasmatische atmosfeer van vuigen laster heeft u
zóo een student hooren bezwadderen?"
,. ... die vervelende pedante F. - deze aartskraan, dit diktaat-houdend, college-zittend
wondervarken, zag je zoowat nooit een mond open doen. De enkele keer dat hij 't deed,
zag je steeds een ironische, scheeve lipvertrekking, en hoorde je niets of drie woorden,
somber neergekwijld als antwoord op een vraag. 't Was dan over een dictaat of over iets
van 't college. Je kon dit geen praten noemen."
,.En bij 't uitspreken van 't wreede woord ,.mandau" was 'tof er een stem, zwanger van
sombere vermaning, het ,.mene, mene" van 't Oude Testament uitspelonkte".
de pest hebben aan
't liet 'm ijskoud
donders lol hebben
zich 'n beroerte lachen
,. ,. koliek
"
{van pleizier)
" ,. aap brullen
gebalk = luid, algemeen gelach
zich dood drinken
iemand hoonen (hoon)= in 'tootje nemen,
zij 't ook voorbijgaand en in zeer geringe
mate
'n luizige fuif geweest ! = grandioos
daar kän je nie tegen óp zwijnen d.w.z. de

1

ander heeft al te veel geluk, daar kun je
niet tegen op
'n zuur geval
} = onaangenaam, b.ttter
I.
,. vertes
straal negeeren = iemand dood-doen
te dol om van te praten
laat 'm stikken!
oer - komt overeen met ,.reuze": ,.'t is
oer ... !". ,.iets oer vinden" - ,.oer gek",
,.oer jool", ,.oer deftig" enz. enz.
de reinste socialist, ploert etc.
'n heele speeg houwen = 'n knappen toast
afsteken (ook ironisch!)

STUDENTIKOOZE KRACHTSINTERJECTIES. :-:
om je 'n aap te brullen
om je 'n koliek te lachen
wat 'n vent
jesses, sjesis. jakkig!
daer hè je 't gegoor
gebeteret!
heb je nou ooit!
(leelijk) ... nie waar!
ka je nagaan
per sé
mijn n' biet!
nog al Wiedes!
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:-:

.-.

:-:

neem mij nou!
maling aan (de proffe)
luisig jammer
hulde, hulde!
oer gek
zuur!
wat jij ? wat? (nie waar?)
wà jij, jóg?
ook lang niet misselijk, wat?
da's lang niet min, wat?
n' smoel, man! reuze!
je kan doodwaaie! waai dood!

:-:

.-.

Ik geloof dat deze lijst aan duidelijkheid niets te wenschen overlaat, en meen
hiermee mijn eersten opzet reeds eenigszins te hebben bewezen.
Een tweede eigenaardigheid van den studentenstand ligt hierin, dat hij iets ge~
heelafzonderlijksis in de groote maatschappij. Veel meer dan de schooljongens
vormen zij een hechte compac:te groep. Immers zij hebben het ouderlijke huis
niet meer, waar zij als knaap de overige wereld ontmoetten; de studenten staan
buiten hun familie, en buiten de maatschappij, zij sluiten zich op in hun kring
en ontwikkelen derhalve een onstuimige sociologische differencieering. Zij
kenmerken zich dan ook gelijk Kneppelhout zegt, door "een hevigen afkeer
en een vurigen haat tegen alles wat buiten het gebied der Hoogeschool ligt,
tegen de kooplieden voornamelijk en de eerzame burgers der Academiestad.''
Maar met nóg vinniger kleineering behandelen de Corps~leden de studenten
die daar buiten staan. Geen sodalist kan een onderkruiper zoo klein vinden, als
het Kör~lid den knor. Ten bewijze deze troetelnaampjes voor niet~corpsleden:
manneke
menneke
bourgeoistje
bourgeois
boender
profanding
provinciaal
pooier

V oor

niet~studenten

ploert

varken
varkensbroed
prolurk
knor
prooi,
knorschap
prol
knormensch
prolligbeid =hun heele wezen spoelhond
I pee, peetje, krachtpee,
boef (Utr.)
knappe jongen (ironisch)
proh~et

zijn ze al niet vriendelijker.

ploert = de man (soms vrouw) der huis~
juffrouw
hospita l d h .. ff
lf
ploertin f e UISJU rouw ze
ploertendom = de heele stand
ploerterij = de huisjuffrouw met den aan~
hang van dien
eetploerterij = de gelegenheid, waar men
gemeenschappelijk gaat midda9malen
kantoorpeetje = katoorbediende, klerk
boer - reuzeboer

zuurling
onuitstaanbaar flauw produkt
kaffer, boerenkaffer
lammeling
sloeber
zure honden
zoo' n kerel
kwal
fluim
slingelachtig tiep
blaaspoep = muzikant

Zelfs hen, aan wie ze alles tE: danken hebben, noemen zij :
ouwe
pappie
pappe
de pipa

J

vader

ouwe vrouw } moe d er
mamme
prof = professor

Maar ook onderling kunnen de corpsleden elkander hun verachting toonen.
Vooral de oudereil aan de jongeren. Ik voeg hier echter ook de meer vriendelijke benamingen tusschen, het zijn er niet zooveel !
Namen voor medemenschen.
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type, als algemeen woord voor persoon: een
laf type, een gek type, een belabberd type
d
groen }
broekie groenen om
titel door de "groenen" te geven
aan de corpsleden
,.meneer" ,.hoonend" ook wel met bijvoeging van familienaam door
corpslid tegen groen gebruikt
kàr = het studentencorps
korlid
leden van 't
kör-menschen, -type
I
kroeg-lid
d e 1u1. ("eerst d e 1u1. en J studentencorps
dan de proffen")
~nauguratie l de opnemi?g der groenen in
t corps
maugureeren r
die kerel is allang uitgekotst= daar wil niemand meer mee te doen hebben.
eerste-, tweede- enz.~-jaars, of -lui, -menschen = studenten
hooger-, lager-.
van 't lste, 2de enz.
ouder-, oudste-.
jaar
jonger-. jongste<:ontub = clubgenoot
stud = student
jàg, jong, jö,
. d sc h appe11J.. ke
(eenige) kerel. vent,} vnen
.
. on d er1mg
b enammg
ouwe
ouwe,
man,
.
Jonge

'n fatseendelijke jongen)
boemeltiep (boemelen) f .
mver
. 11.d , -nummer
fiJn
fuifnummer
~ .n sterk e k ere1
.'nn kanjer
1.
poo t emg
'n stiekemerd = die de kat in 't donker knijpt
'n zuurling = onaangenaam type
sauskom
'n stokoud medicus = med. stud. van de laatste jaren
gladjanus = slimmerik
luie bliksem = die niet veel uitvoert
blaag= die alles naar zijn hand weet te zetten
feestvarken = jubilaris
philosoof = stud. in de wis- en natuurkunde
zwabber-academie = Leiden
rij-academie= Utrecht
zuip-academie = Groningen
'n (echte) druif= leuke vent
boender= onnet type (Gr.)
de chic= de deftigste leden van 't corps te
Utrecht
de kliek = de middelstand van 't corps te
Utrecht
't zoodje =de mindere stand van 't corps te
Utrecht
de klieklui = de chicste en rijkste club van
't Delftsche corps

Een verdere eigenaardigheid van het studentenkarakter, is, gelijk we reeds
opmerkten, z'n verregaande willekeur. Daaraan beantwoorden nu ook in de
taal een heele reeks verregaand willekeurige woordvormingen :
note-pote = nota bene
verneukeratief
kletsmatig
'n pee
'n krachtpee
krachtpatser
inktwellusteling
whypsky = whysky-soda
uitspelonken (zie blz. 457)
gesjeesd (van : met de sjees
gehaald)
reuzelol. reuzeboer, reuzegek, reuzeuitvinding ,reuzekloot, reuzeboffer,
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oergek, oerjool. oerdeftig ,enz. I profanding
paoteling
aartskraan
knorschap
klefmooi
het groenendom
vuilbek, vuilbekken
het proffendom
stierlijk
feut (van foetus)
orkaanachtig
[gen) eerstejaars, tweede-, jonger-,
wondervarken
ouder-, jongste-, oudsteneerkwijlen (zeggen, uritbenjaars
God betere 't = Gebeteret
contub (clubgenoot)
prolurk
nat, propjes
pipa
boemeltiep
pappie
fuifnummer
menneke
rijjool
zuurling

kroegjool
donderjool
groote kokkerende oogen
'n tukkiedoen (dutje)
lievigen (liefdoen)

kobus \
bolus f hoofd
lap (laboratorium)
Kaf (Kalverstraat)
klooiig (uit klooterig ?)

klabakkarium (Bureau van
Politie)
verkasten (verhuizen)
studentikoos

Van overdreven devotie voor MINERVA is in de volgende woorden nu
niet zoo heel veel te ontdekken, eer misschien het tegendeel.
blokken, vossen = hard stucleeren
.,je bent verkocht"= je bent verloren (bij 't
examen)
"je bent op de baan" =vooral gebruikt als
iemand zijn eerste examen slecht heeft ge~
maakt, zoodat men vreest, dat hij lang over
z'n studies zal moeten doen
schuiven, rijen
responsie college, respondeeren =slecht res~
pondeeren op 't college
collegie~, collesieloopen, ~hokken, ~trappen=
naar de prof. voorlezingen gaan
makke prof= goedaardig professor
stralen= druipen in 'n examen, met z;' n studie
niet klaar komen

gesjeesd worden = gedwongen heengaan
van de universiteit
afgaan= 'n raar figuur slaan
vosbeest, voshengst = iemand die hard stu~
deert voor 't examen
college~hengst, hengsten = iemand die
trouw college loopt
korf, b.v. "hij heeft 'n korf van 3, 6 of 9
maanden" = hij is bij 't examen afgewezen,
mag over 3 maanden terug komen.
propjes (propaedeutisch) ik zit voor mijn
eerste natuurkundig examen,
buurten = elkander op de kamer bezoeken
kast = studentenkamer

BACCHUS speelt in hun leven vaak een grooterrol dannuttig is, men oordeele:
fuiven, foof, gefoven = drinken
iemand fuiven = iemand vrijhouden
spijsje(s) = warme schotel die men 's avonds
laat op de kroeg gebruikt "ne potus noceat"
panjee = champagne
aan de rol gaan
gerol = gefuif
straal~, smoor~, stomdronken zijn
cadaver, lijk zijn of slaan= smoorzat zijn
kachel (praedicatief) = dronken

'n zeewater= jenever met een weinig absinth
'n thiele = 'n glaasje dortmunder dat bij
Thiele goed getapt wordt {Groningen)
antieke haarpijn hebben
katterig zijn van gisteren of eergisteren
"kaarsschoon was ie niè" = alles behalve
nuchter
\ flink drinken
hijschen .
er zal gelaJen worden I

Het ideaal van een student is echter niet de woeste crisis der eerste jaren,
waarop de ouderen, gelijk wij reeds zagen, met een mengsel van leedvermaak
en medelijden nederzien, maar - het is weer Klikspaan die het zegt - "dat
volmaakte evenwicht tusschen arbeid en uitspanning, wel eens uitspatting,
helaas! tusschen ernst en boert, die als twee paarden voor een wagen" zijn
vrachtje voorttrekken over de gladde levensbaan. Was de jongen en de jonge
student innerlijk en uiterlijk een ongeëvenredigde en onvolgroeide, de oudere~
jaars heeft reeds glans van gladheid en gemak van gracielijk bewegen. Fier
en luchtig is zijn houding. Zeker, hij is nog luidruchtig en te weinig beschroomd,
maar toch ook reeds onbelemmerd in de uitdrukking van zijn hartelijkheid, zijn
Minerva en Bacchus.
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tierigheid en levenslust. Er is nog iets onbesnoeids, onbeteugelds, en toch ook
reeds iets onbeknelds, iets milds in dien val van jongmenschelijk leven.
En zou de taal van die sappige mengeling niets weten?
STUDENTIKOOS~GEESTIGE

GEZEGDEN, ZETTEN EN BESCHRIJVINGEN.

't öuwe menneke van achttien jaar = 'n jong~
mensch dat "oud" doet
fijntjes lachen
bak
. 1geven} ,n aar d·1g h e1"d vertellen
•'nnu1saan
iemand verneuriën = bedotten
ik vergiste me ... hä je z'n kop motte zien ...
'n smoel man .. .
vrouwe ... dä' s gevaarlijk suikergoed
'n glad gepolitoerde knikker = kaalhoofd
op de flacon gaan
de electrische schel rienkte
de vlakte opgaan ~ weggaan
I er op uit gaan
op stap gaan
'n (reuze~) strop (hebben) =tegenvallertje
(hebben)
hij speelde larmoyant op de piano
langs de straten schuimen (= slenteren)
nobel zijn = deftig zijn
je bent tegenwoordigzoo obscuur(= somber)
subiet bedorven was z'n heele avond
keuen = biljarten
zwijn (hebben) = geluk (hebben)
zwaar worden, zijn, doen = ernstig
laat je 'n auto aanmeten = huur 'n auto.
nog al frisch gezegd = aan den onge~
geneerden kant
kopstuk
bak, bakkie = 'n rijtuig
bakken = gaan rijden
tegen op loeren = tegen iemand of iets met
[drukt
eerbied en schroom op zien
't Javaansch was heel piezelig (peuterig ge~
'n ongepurgeerde (ongecastigeerde) uitgave
(van 'n boek)
inktwellusteling = kantoorbediende, klerk
fijne~mans = mooi, netjes, keurig (als adj,
en adverb.)
'n geruischloosje = 'n rijtuig op gummi ban~
den (raakt in onbruik)
hij kan me niet leisten (= uitstaan)
piegen = gluren
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moeren = wegnemen
'n boom opzetten
(geboom) hoornen
(in de ruimte} zwam~ over alles en nog wat
praten, in den breede
men (gezwam) .
dazen
zwamneus
beweren = maar brutaal raak praten over
onverschillig welk onderwerp (vooral 't
werk der "groenen"}
proffen likken = bij de professoren in 'n
goed blaadje trachten te komen
nabroodje = souper dat beurtelings door de
dispuut~leden wordt aangeboden
iemand fleuren = iemand lief behandelen en
lokken om hem in de club te krijgen
geuren = opscheppen
de kabinetskwestie stellen= de hospita drei~
gen met opzegging der huur
hemmegie = overhemd
,,'t bovenlijf gloorde nieuw~modisch~droit~
devantachtig"
op smakkerd zijn = aan 't eten zijn
't staat je honnig= mooi, bijzonder chic
.
eet. ze
k ze } sma ke1IJ.. k eten, pros1t
d rm

:~fP

}

ze enz. } wel te rusten
'n fijn flessie pan je, = 'n lekker fleschje
champagne
'n kletstafel vormen = bij elkaar gaan zitten
praten
"ruggeschurkend in 'n crapaud"
'n strak snuit trekken= zich goed houden
afgaan = 'n mal figuur slaan
van de jool in de ronde kikkeren
ik begon op m'n divan te zwemmen van de
[jool
zwijgenis = 'n oogenblik stilte
in zijn sas zijn= in zijn humeur zijn T. D.
zich ongemakkelijk voelen = zich in 'n on~
prettig parket voelen
voer = 't eten

diplomaat = gekleede jas
pot= hoed
er is niks loos (hgd. los) (=te doen)
knuppel = wandelstok
eerst de lui en dan de proffen
een cummetje lanceeren = 't praedicaat
.,cum laude" toekennen
hij had maling aan de proffen, die 'm zeggen mochten hoe laat 't was
hij sipte aan z'n koffie

in een speeg 'n spreuk te pas brengen, staat
altijd gekleed
uitsnij en, snij uit ! = spoedig weggaan, hoepel op!
't was al oud zeer voor hem (bv. collegeloopen) =hij was 't onpleizierige al heel
lang gewoon
'n snor cfokken
kk .. ~ z,n snor laten staan
snorrenro enJ
sneu = beroerd, gemeen, min

Behalve duizend soortgelijke, veelal met de mode en de plaatselijke of stedelijke omstandigheden voorbij~Jaande uitdrukkingen en wonderlijke woordkoppelingen meer, heeft de student bovendien nog een zekere doorgaande
algemeen koddige manier van praten, die aan alle beschrijving ontsnapt. Om
dezemalle opsnijerij, deze dwaze dooreenhaspeling van sarcasme en cynisme,
van verachtingen en adoratie-termen, van ironie en spot, voor alle mogelijke
en onmogelijke dingen uit het dagelijksch leven in haar geheelen omvang te
vatten, moet men in heel het bestaan en het zieleleven van den Academieburger zijn doorgedrongen, ja zijn ingeweven, daar dit jargon met zijn gewoonten, zeden en gebruiken zöó innig samenhangt, dat zelfs de vroolijkste
en geestigste jongen buiten de Academiewereld gevormd, zich daarvan onmogelijk met eenig genoegen zou kunnen bedienen. Zoo was het reeds in
Kneppelhouts dagen. Zoo is het nog .
.,Ja, lantaarnopsteker was dat soms geen mooi vak? ... eventjes onder de lamp te porren,
tot floep! 'n lichtplas om de lantaarn was, de klinkers glommen nat als ze schenen, was
dat niet prachtig?"
.,Zelfs de profetentronie van de Gammelankijkt glunder."
.,Heb je nu een kinderziet die vatbaar is voor echte poëzie, dan krijg je ieder keer een
nieuw verlangen om 't verhaal nog eens te genieten. Dan jengelt je ziel met zoet gevlei:
.,Hè, toe, nog 's vertellen! Nog 's van voren af aan!-- Toe!""-,,'t Was een bezadigd en kalm mensch. Hij sprak met sterke harde r's en iets benauwd
krakencis in zijn stem. Prachtige tanden en een lieve lach onder een korte pikzwarte snor.
Rattekop met blauwe weerglans. Meestal een gekteede jas aan -- keurig van snit -- met
de allernieuwste das. Poezele, geurige handjes met prachtige nageltjes en mooie ringen.
Nogal ontwikkeling onder zijn jaspanden."
.,Van dit heerlijk knormensch zou me:n kunnen zeggen dat hij, wel verre van college te
loopen, veeleer college zat. Alles zat: zijn onderstel op het college-bankje zat, zijn beenen
daaronder zaten -- achterwaarts in alle richtingen -- zijn borst op de collegetafel vóór
hem zat, zijn armen ook daarop, en ;:ijn hoofd op zijn schouders zaten. 't Zat alles als
een levenlooze, slappe hoop toevallig aan elkaar geraakte neergekwakte kledderigheid."

Subject ligt in z'n bed na te piekeren over een verloren schaakpartij :
,,'t Zweet brak 'em uit. Hoe was 't ook gösmogelijk. Pier die geen klap van schake kon,
won 'et; haddeze maar gepokerd, dan was-ie der vast beter afgekomme, maar natuurlijk,
Studenten-jargon.
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dä was hassert, dä moch niet, wél schake, hij noemt 't note pote schake, om je 'n koliek
te lachen, niks as boffe, niet dat die mokkel (koningin) 'm wat schele kon, heelemaal niet,
maar 't was 'et spel, daar had~ie de pest in, die rochade van 'em was beslist verkeerd ge~
weest, toen zat z'n koning ingeslote, had~ie geen tijd meer gehad om vrij te spele, luizig
jammer, jà, wä kon~ie der an doen, z'n eige stomme schuld. Wä zou Pier 'n lol hebbe,
wie kon daar nou tegen op~zwijnen ?"

Typisch voor zorgeloos denken is het volgende stukje. Zij willen ongedwongen alles zeggen, met zelf-analyse, en er het heterogeens te tusschen gooien :
.. Meneer de echtgenoot stal de cente, bekommerde zich verder om niets, speelde de
liep met geleschoeneen 'n panama en weet ik veel. Ze liet zich beheer~
schendoor die ploert, de kerel suggereerde der, ze had geen wil, geen fut meer, zich zelf
te zijn. 't Is immers logisch dä ze 'teerst verzwege heeft, Klasing was zoo goed voor der,
zoo verliefd, ze voelde zich overgelukkig. Dat ze 't ten laatste toch gezegd heeft (nl. hoe
haar man 'r behandelde), pleit voor der, dat bewijst wat, vin je niet Jaap? Kijk, ze had
kunne zwijge, wat jij? Mooi, om kort te gaan, Klasing heeft me de heele geschiedenis
destijds verteld, één moest 'et wete, zeid~ie, zie~je. dä 's begrijpelijk, van zulke dingen wil
je wel 'ns met andere spreke, met 'n vertrouwde. 'k Heb 'em op alle mogelijke geweze,
't spreekt vanzelf, maar boter aan de galg, de jonge moest en zou der hebbe."
grand~seigneur,

Keurig daarentegen van studentikooze gratie is soms Kneppelhout :
Dijkgraven, hoogheemraden, polderbesturen, zegt mij, hebt gij ooit forellen gegeten? Vette
vaarders in gouden jagten die op uw meerbaars pocht, heeft uw verzot gehemelte ooit
de aanraking eener gekookte forel genoten? Welnu, ik heb de eer u te verzekeren, dat zij
alleen de reis naar Baden waard is. Kom mij met geene saussen aan, met geene boter~.
eijer~, mosterdsaussen; de forel heeft die prikkels niet noodig. Maak haar gaar in het
water harer beek en zet ze mij zóó voor! Zoo dun, zoo tenger, zoo zacht! Welke schoone
roode vlekjes over de huid, welk eene sierlijke kromming in den rug! Zal ik er u eene
dienen? Meisje, de azijn! Ja, daar moet een weinigje azijn overheen, alleen maar om den
smaak wat te verhoogen. Nu! 0, klem uwe maag tegen de tafel, werp u achterover in uw
stoel, laat u door het landschap en de voorwerpen rondom niet afleiden : knijp uwe oogen
digt en geniet! Geen woord nu, geniet! Ik zweef van weelde door de lucht, ik verga van
genot. Triomf, de mensch is ook een dier I Men slikt zoo'n visch niet door, men zuigt, men
kust hem door, men laat hem achter de lippen smelten. Men proeft hem niet met tong en
gehemelte, als een grove smakker; neen, het verstand schept nieuwen wellust, men geurt
hem achter door de keellangs de organen des reuks ; want gij zijt der visschen bloem, o
forel ! het levend water, dat met drift tegen u aangolft, plast u malsch en de steentjes der
bedding schuren uw witte vleesch tot het marmer der beken. Hoe los van de graat! en
die graat zelf, hoe fraai, hoe zuiver gevormd, hoe ivoorachtig ! het is bijna een sieraad.
Eene koningin die Taotao heet, zou er een voorschoot van kunnen vlechten, en de fijnheid
der graat doet den man van smaak terstond den adel van den visch raden. Ja, voortref~
felijk beekbanket ! voor u kromt zich mijne tong en vouwt mijne maag zich dubbel, en
mogen bekrompen wezens er al eene zekere schande in stellen, meer in te zwelgen dan
hunne verteringwerktuigen kunnen verduwen, ik voor mij durf luide verklaren, dat ik er
trotsch op zou wezen een vriend te hebben, die zich met mij eene indigestie aan forellen
at. Maar men eet zich geene indigestie aan u; niet waar, dierbaren?
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Ten slotte komt de student, ïammer genoeg, nogal eens in aanraking met de
lammert, uitdragers en geldschietende joden. Geen wonder dan ook dat wij
later in de dieventaal een heele reeks studentenwoorden zullen terugvinden.
Als we nu maar niet denken, dat de dieven en joden die van de studenten
hebben overgenomen. De origine ligt natuurlijk bij de geldschieters. Dit be~
wijzen ten slotte het beste: de woorden voor ge 1cl.
spie = cent
duppie{s}, dubbie{s}, clubs= dubbeltje(s}
soe, sjoe =stuiver
maffie = kwartje
pop, pegel = gulden
pegels= geld
knake, rijkspop. riks= rijksdaalder
beer, beertje= schuld
beeren =schulden maken
bereleider = schuldeischer

pompen, iemand aanpompen = geld leenen
"Had ie geld, roef, 't most op"
"De centen waren foetsch"
down zijn, geen rooie spie hebben, plat
zijn = geen geld meer hebben
"Ik mainteneer voor een week nog juist een
pop", zegt 'n stud, die op 't einde der
maand b.v. nog juist f 1.- over heeft
veel geld patsen{= uitgeven}
iemand snijen = iemand afzetten.

Met opzet heb ik voor mijne verzameling behalve het onbetaalbaar stukje
over de forellen, totnogtoe geen gebruik gemaakt van Kneppelhouts studenten~
taal, daar dit een dooreenwarren zou zijn van twee zeer verschillende periodes.
Bovendien was het mij ondoenlijk zelf hiertoe dezen auteur te excerpeeren,
daar ik in veel gevallen onmoge1ijk beslissen kan, of een opvallend woord aan
de studententaal ontleend is of niet. Gelukkig vond ik echter, dat Laurillard
voor zijn Woordenschat dit karweitje reeds verricht had; de volgende lijst
werd dus artikelsgewijs met veel geduld uit den "Woordenschat'' opgezocht.
STUDENTEN~WOORDEN

van Kneppelhout en zijn vrienden.

ad fundum = tot den bodem toe l Aanma~
ning om het glas leeg te drinken
ad hajos = naar de haaien
amoveeren = de deur uitsmijten (Jat. amo~
veo = wegbrengen, verwijderen)
anpappen = dichter bijeen gaan zitten, met
bedoeling te blijven plakken
avondkul = avuncul = avunculus =oom of
oudste en hiervan gekscherende gevormd.
"De avondkul wordt aldus geheeten naar
het uur, waarop deze schuwe soort van
torren gemeenlijk uitvliegt"
avunkel = student, die op 't punt staat te
promoveeren {?) of oud~student
baai (Rooie -) = roode wijn; baai van mnl.
bay = roodbruin, duidde den Rijnwijn en
de Spaansche en Hongaarsche wijnen aan
bak= rijtuig, voorallandauer
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•
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bakbeer =rekening v/d rijtuigverhuurder
banen {veroud.} = uitgaan om meisjes van
minder deugd te ontmoeten
barbaar =jong student uit den Achterhoek
bekladderen, zich - = zich bedrinken. In
de 18e eeuw komt kladdeetje voor= borrel
beweren = doorslaan
blokken= langen tijd achtereen stucleeren;
stijf {als een blok} bij de boeken blijven
zitten met meer ijver dan geest
boef = student niet corpslid.
boemelen; hgd. bummeln = leegloopen,slen~
teren, ook pieren genaamd
boender = niet student
boessie = gemeen; gemeen sujet
boffen= bijzonder geluk hebben: het tegen~
overgestelde heet wanboffen
bom= borrel
Kneppelhouts Studententaal.
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college~hengst

= iemand, die zonder ver~
zuim alle colleges bijwoont
cum halen = examen doen cum laude
dies natalis {lat. geboorte.dag) = dag der
stichting van de Hoogeschool
donderen = als groen behandelen
dondergod = ijverig donderaar
donderjool = feest.avond aan 't donderen
gewijd
dop = hoed, vooral hooge
doppen = den hoed afnemen, groeten
drank = roode wijn
dweilen = slenteren langs de straat
fep = dronkenschap
feppen = zuipen, drinken
filistijn = diender, nachtwacht. Ook wel
filister
Hemen = 1) overhalen om lid van een stud.•
vereeniging te worden. 2) een galant
avontuur zoeken. Van fiern = vischlijm;
vandaar ook lijmen
fleuren = een meisje door een soupeetje of
iets dergelijks trachten over te halen tot
een kortstondige liaison
fluim = een laffe, vervelende kerel
fuif = jolige partij, prettige avond: van
foveo, verwarmen, verkwikken
fuiven = feestvieren, onthalen, vrijhouden,
aanbieden
gesjeesd worden = weggejaagd worden
van de universiteit
groen = candidaat voor 't lidmaatschap
van een studentencorps
groen loopen = groen zijn
groenen = de pas.aangekomen studenten
worden gedurende eenige weken door de
oudere leden van 't studenten.corps on·
der handen genomen en ontgroend d.i.
van het groene, d.w.z. hun onhandige
manieren ontdaan
groenjool = feest-bijeenkomst der groenen
haas vreten =bang worden, achteruitkrabbelen
hengsten = trouw college loopen, hard stuhospes = huisbaas
[deeren
hospita = huisbazin
houtsnêe = verbastering voor : haud sine
(laude) = niet zonder (lof), welke formule
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vroeger den 2n graad uitdrukte van af.
gelegd examen aan de Academie
huisploert = huisbaas
kater eigen!. Hgd = haarpijn
kiekje = photographie instantanée, vooral
van een gezelschap in feeststemming
kikkeren= straf aan baren (nieuwelingen)
opgelegd = rondspringen op de hurken
kikman (de-der promotie)= de eigenaar
van 't hotel. waar de partij gegeven wordt
klabak = politie-agent; uit klabaker, d.i.
klapwaker nl. waker met de klep, klepper
klabakarium (clabaccarium) =bureau van
politie
kroeg = societeit van 't studenten-corps
kroegbeer = schuld van verteringen in de
societeit
kroegjoel = feestelijke bijeenkomst der
kroegleden
lol = pret, pleizier
loog = verkorting van theoloog, student in
de theologie
maf, mafje = een kwartgulden; vroeger een
zesthalf
moeren =wegnemen, meenemen, afschroe·
ven
mos= gewoonte ... Naar den goeden, ouden
mos"
nabroodje = gezellig samenzijn, onder het
genot van eten en drinken, na afloop van
een dispuut of vergadering
nihilist = student aan de academie, die zich
bij geen bond of vereeniging aansluit
non~ens = knul
obscuur man = iemand, die zich nooit laat
zien ; een onbekende, die nog geen rol
heeft gespeeld in de maatschappij
oliebollen = dronken studenten
op de sjees zijn = moeten vertrekken van
de academie, wegens de weigering van
papa om de schulden van den zoon te
betalen; afleiding onzeker; misschien aan·
duiding van wegrijden
opgaan = examen doen
ploert = niet.student, vandaar huisploert
(hospes), wijnploert (wijnkooper), sigaren.
ploert (sigarenkooper) en dergelijke. Ook
dito frik

ploertendooder = dikke stok met looden
knop of lood in den knop. Ook eindje
kabeltouw met aan weerskanten een loo~
den knop aan de uiteinden, ook met touw
omwonden. Men houdt er lasH~e ploer~
ten mee op een afstand
poenitet = lett. het berouwt mij (me peccasse
= gezondigd te hebben). Iemand. die een
(grappig) abuis heeft op een feE!st. moet
poenitet drinken voor zijn straf. het glas
ad fundum usque, d. i. tot den bodem toe
pop = gulden
[leeg
roodkraag = politie~agent
rund= niet~student
sjees = op de - zijn: zie op.
sjeezen = verwijderd worden van de Uni~

versiteit: heengaan, zonder de studie vol~
tooid te hebben
snee in 't oor = roes
snor (een halve- aanhebben) =half dron~
ken zijn
straatmadelieven= lichte vrouwen: straat~
ultimatum= zóó laat thuis!
[vlinders
ultimus (een -) =iemand, die altijd te laat
komt
varken = student, die geen lid is van het
studenten~corps

vocativus (een rare-)= een rare snaak.
De vocativus is in 't Latijn de tot roe~
pen dienende naamval. De bedoeling is,
iemand. die uitlokt om aan te roepen.
zoölogie houden.

Bij het doorlocpen dezer laatste lijst heeft ieder bij zichzelf reeds de beroer~
king gemaakt, dat verschillende woorden nu in 1913 reeds in de algemeen
beschaafde taal zijn opgenomen. Dit blijkt nog sterker uit een van Kneppel~
houts inleidingen, waar hij o. a. nog de volgende woorden en uitdrukkingen
als speciale studententermen opgeeft: "een stuk in hebben, nest, sjouwen, het
land hebben, bluf slaan, het afleggen, een standje, kletsen, doorslaan, een
heele Piet, een ui tappen, druipen, gekleed staan, het er goed of slecht af~
steken", enz., die, gelijk men ziet, thans na 70 jaar, alle reeds gemeen goed
zijn geworden. Als het met het door ons verzamelde materiaal evenzoo gaat en er is geen reden om dit te b1~twijfelen - hebben wij hier dus, juist als in
de jongenstaal, te doen met een der bestanddeden van de taal der toekomst.
Wie weet of wij hier zelfs niet reeds eenige psychologische tendenzen aan het
werk zien, die eenmaal wellicht de heele beschaafde taal zullen beheerschen?
In elk geval zullen de studenten van thans, evenmin als de schooljongens, hun
studententaal plotseling als een rok of gekleede jas met hunne promotie afleg~
gen; 't is een stuk van hun ziel geworden, met vele gemakkelijke gevoels~ en
gedachtebanen, die pas na jaren in andere omgeving, min of meer dichtgroeien.
Men behoeft echter slechts de kinderen van jongere medici of advokaten te
hocren babbelen, om er aanstonds de echo's van Papa z'n taal in terug te
kennen. Het ware daarom te wenschen, dat onze studententaal eens systema~
tisch en volledig onderzocht werd . De studentenbladen en Almanakken hebben
reeds materiaal genoeg vastgelegd, maar het meeste en beste zou toch natuur~
lijk uit den dagelijksehen omgang moeten worden genoteerd. Ik excerpeerde
alleen: Tjebbo Franken: Studentenhaver. Amsterdam, z.j. (1910?). Tjeerd
Flappuith: Toen ik Indisch student was. Amsterdam, 1902, en vulde dit mate~
riaal aan met woordenlijsten, opgeschreven door vrienden en oud~leerlingen.
30
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DE VROUWENTAAL

aar de nieuwste onderzoekingen van Heymans en Wreschner on~
derscheiden zich de vrouwen, en zeker ook de Nederlandsche
vrouwen, daar Heymans' materiaal bijna uitsluitend uit ons vader~
land genomen werd, op de allereerste en allervoornaamste plaats,
door een grootere gevoeligheid: d.w.z. de vrouw wordt bij emotieneerende
feiten veel heftiger en op tamelijk belangeloaze feiten veel vaker bewogen
dan de man, daar ook kleine gevoelsnuances, die bij den man in de drukte
van zijn bestaan niet tot het bewustzijn komen, voor de vrouw in haar rusti~
ger inniger leven klaar voelbaar worden. Vandaar wisselen haar stemmingen
veel vlugger. Vandaar een zekere angstigheid, een gebrek aan moed in kleine
gevaren, maar spoedig komt ook weer een glimlach of de ijdelheid op. De
zucht naar variatie, de rasse wisselingen harer sympathieën en de sprongen
in haar gedachten zijn er mede uitvloeisels van. Door het enger maar des te
geconcentreerder bewustzijn is de vrouw gewoonlijk zeer praktisch, sugges~
tibel, scherpzinnig, intuïtief, ja divinatorisch! maar niet breed; heeft zij een
aanschouwelijke verbeelding en concrete gedachten, verdiept zij zich graag
in bijzonderheden en détails, heeft zij veel talent voor talen, maar weinig
voor wiskunde, en zelfs afkeer voor afgetrokken denkbeelden en de daarmee
werkende meer bespiegelende wetenschappen, is zij niet zoo wijs als de man,
maar impulsief in haar handelen en zeer handig in beweging, maar heeft zij
ook aanleg voor fanatisme, wreedheid, overdrijving, heerschzucht en ziele~
storingen. Daartegenover staan oprecht medelijden, eerlijkheid, vertrouw~
baarbeid zoolang ze niet in het nauw gebracht wordt, religieuze zin, spaar~
zaamheid, onuitputtelijk geduld, moed in groote moeilijkheden, onbaatzuch~
tigheid, weinig neiging tot tafelgenot en geldzucht, meer naastenliefde, held~
haftige moederliefde, zonder zich wegens al diemooie en groote eigenschappen
ook maar iets te laten voorstaan, en dit waarschijnlijk hierom, dat, heel in het
algemeen, het onbewuste in de vrouw een veel grooter rol speelt dan in den
man. Hare zintuigen ten slotte zijn meestal fijner, haar oogenblikkelijk geheu~
gen·is grooter, zij laat zich echter in haar associaties dikwijls veel meer leiden
door woordelijke gelijkenissen (rijm, stafrijm, assonantie) dan door zakelijke.
Een eigenaardigheid der Nederlandsche vrouw schijnt bovendien in een zekere,
werkzaamheid en bewegelijkbeid te mogen gezocht worden; want juist in
tegenstelling tot de zielkundigen van andere nationaliteit, drong zich deze
eigenschap, uit het Nederlandsch materiaal vooral aan Heymans op. Alleen
heeft deze activiteit weer de Hollandsche bijmenging van peuterigheid (over~
dreven schoonmaak! en zindelijkheid) en gaat zij alleen in eenige uitgelezen
vrouwen over, tot groote doelbewustheid, in den dienst van een machtig ideaal.
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Hieraan beantwoordt nu in de taal der vrouwen vóór alles een zekere fijn~
gevoeligheid, een delikaatbeid; met fijnen tact weten zij, o zoo veel te insinu~
eeren en te laten doorstralen. Gelukkig de knaap die van zijne moeder deze
zachte, subtiele gevoelens mag leeren; bij geen zijner latere meesters zal hij
dezen schat terug vinden. Verder is de vrouw door haar suggestibiliteit en het
springerig vlugge van haar aandacht veel meegaander en geestiger in de con~
versatie dan de mannen. Door de handigheid van al hare bewegingen zijn
ook haar uitspraak en accentueering meestal veel fijner, nauwkeuriger; maar
volgt vooral de melodie en het rhythme van haar taal veel fijner de op~ en
afgaande phasen van haar gevoel. Al wederom door haar suggestibel aan~
passingsvermogen aan schrijvers van allerlei aard, kunnen zij meestal veel
beter voorlezen dan wij. Verder hangt met haar fijner vrouwelijk gevoel nog
de schroom voor lagere woorden en toespelingen samen. Tal van woorden en
uitdrukkingen die heeren onder elkaar gebruiken, zijn een gruwel voor hare
kiesche ooren. Deze schroom gaat bij sommige vrouwen uit de hooge wereld
zoover, dat de woorden vom allerlei feiten en dingen die van verre of nabij
aan het menschelijk lichaam raken, als zweet en, broek enz. door de blijk~
baar minder aanstootelijke vre:emde woorden transpireer en en pan t a 1on
worden vervangen. Met haar eng bewustzijn, hangt het samen, dat de vrouw
niet houdt van lange zinnen of ingewikkelde syntactische constructies. Zelfs
de relatiefzin is haar soms al te veel, en zij laat ook het betrekkelijk voor~
naamwoord eenvoudig weg, en gebruikt den relatiefzin als een soort bijstel~
ling. Wie herinnert zich uit damesbrieven geen zinnetjes als de volgende:
"Het borduurwerkje, ik je giste:ren heb laten zien, zal mij nog heel wat moeite
kosten"? Maar ook dat als voegwoord laten zij graag vervallen. Eindelijk
leven de meeste vrouwen vooral op het platteland totnutoe iets meer afge~
sloten dan de mannen, zij bewegen zich niet zooveel in het openbare leven;
vandaar dat hunne taal dikwijls oudere zinswendingen, woorden of klanken
langer bewaart dan de mannentaal. Dit komt natuurlijk vooral in de termen
der vrouwelijke handwerken voor, maar toont zich ook overal elders zoo b.v.
in de veelvuldige inversie na het voegwoord en. Onze dialectonderzoekers
hebben daar tot nu toe veel te weinig mee gerekend. Zoo vernam ik, nadat
dit alles was neergeschreven, dat de visschersvrouwen van het dorp Huizen,
nog een eigenaardig oud muzikaal zinsaccent hebben bewaard, dat bij hun
vischventende en rondreizende mannen reeds bijna heelemaal is verdwenen.
Ten slotte heeft J. Salverda de Grave: De Franse woorden in het Nederlands,
Amsterdam 1906 blz. 104~ 108 op een allerinteressantst verschil gewezen tus~
schen het gebruik van vreemde woorden bij mannen en vrouwen. Hij onder~
zocht daartoe eenerzijds de brieven van Hugo de Groot, Nicelaas van Reigers~
berch, Mr. C. van Lennep, en voor de dames de brieven van Maria van
Eigenaardigheden der vrouwentaaL
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Reigersberch, Betje Wolf, alsmede Sara Burgerhart en Majoor Frans. Nu
bleek, dat bij de dames de algemeene abstracte woorden de kleinste groep
vormen, terwijl bij de heeren juist deze groep het hoogste percentage haalt ;
en verder komen bij de heeren vooral veelleenwoorden voor op 't gebied
van .,karakter en verstand", en betrekkelijk weinig voor .,omgang", maar bij
de dames juist omgekeerd. .,Is het te stout," vraagt Salverda de Grave, .,deze
verschillen aldus te verklaren, dat vrouwen zich liever in de biezonderheden
verdiepen, terwijl mannen eerder tot generaliseren geneigd zijn, en dat ten
tweede vrouwen minder orgaan hebben voor bespiegeling, meer voor de praktijk?" Neen, dat is mijns inziens volstrekt niet te gewaagd. En ik geloof,
dat dit niet alleen voor de leenwoorden, maar voor alle woorden zou blijken
waar te zijn, als men daar op dezelfde wijze een statistiek van zou opmaken.
In de literatuur komt, gelijk wij later zullen zien, in den laatsten tijd de vrouw
meer en meer op den voorgrond. Zelden zag ik echter de typisch vrouwelijke
eigenaardigheden fijner en vollediger geteekend dan door Margo SchartenAntink. Ik zou Sprotje kunnen aanhalen, maar minder bekend en voor ons
doel nóg beter geschikt, is een fragment uit haar roman: Van Scheiding en
Dood. De spatieeringen dienen voor ons laatste hoofdstuk. Men doet dus
het best, met er voorloopig geen acht op te slaan. Als ik, gelijk ik in vele
andere stukken gedaan heb, terwille van het formaatmijner bladzijde, de overvloedige alinea's wegliet, zou ik geloof ik, tamelijk veel van den indruk bederven. De kloeke breede bladzijde, die ik voor dit boek heb gekozen, is allerminst geschikt, om er een typisch-vrouwelijke taal op te drukken. We zullen
dit stuk dus liever in twee kolommen afdrukken, en alle alinea's behouden.
Buiten, op straat, liep Jacqueline met omzichtige, zachte pasjes, langzaam; als gedragen door den weemoed van haar teer-getinte treur-stemming.
Dichtbij, in de nauwte tusschen de winkelhuizen, was de morgennevel al weg gewaasd, vervluchtigd boven de daken,
waar, hoog, schemervlakte wat blauw
als door gaas-lagen heen.
Het diepere straat-verschiet was nog in ijlen
damp verdoezeld. Vocht-dof donkerde
het asphalt en ook de huizen waren vochtbeslagen, maar de eene gevel-zij begon toch
al te aarzel-glimmen onder de waterwitte zonne-zeving, wierp bij plekken wat
kleur-reflex in de ook óp-glanzende
plaveiing.
Jacqueline, zonder doel. zonder te denken
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zelfs wáarhéen ze ging, wandelde voort:
weldadig voelde zij aan haar tranen-roode
oogen de bettende koelheid der vochtatmosfeer.
Toen ze de straat ten einde was, ging ze
een tweede in; dan kwam ze aan een gracht,
tegenover een brug.
Weerszij die brug b o o g statig de dubbele
huizenrij langs de waterwallen: de grachteinden waren nog af g e fl o ers d door de
damp-dichtte, maar boven de brug welfde,
hoog als een klók van helderheid, waarin
glans-geelde al het balkwerk en bewegeloos afhingen, zilver-blauw, de kettingen.
En het grachtwater lag er glas-blank en
rimpelloos even maar sidder-gekreukt
en gekleurd langs het fluweelig-bruin kielhout van rustende schepen.

En nog zóo teer was in de mist~wazing het
doorzijgende zonlicht, dat de gevelvlakken
der huizen naar omhoog vervaagden,
roze en violet en blauw, als gewasschen
teekeningen van enkel kleuren zonder lijn.
Recht tegen over de brug alleen tandden
duidelijk een paar heele puntgevels op,
kw a m een f r on t o n p u i te z i en met
sculptuurwerk en figuren tegenhetleien~dak.
Jacqueline moest er wachten; een bataillon
soldaten kwam de éene grachtzijde af. mar~
cheerde de brug over, moest de andere
grachtzijde weer verder; schimmig kwamen
ze uit het nevel~waas aan, liepen in de licht~
helderte boven de brug, bont van uniform~
gekleur met schitteringen van glim~leer en
sabel~bloot, vervaalden dan weder, schim~
mige massa, in den mist, die ze omving.
Droomkijkend, verloren nog in de wijdte
van haar eigen treurigheid met een duize~
lende lichtheid ook in 't hoofd na 't heftige
ween en, zag Jacqueline, stilstaande voor het
troep en~g emarc he er, de g ra eh t~
buig in g en langs.
Zij keek zonder belangstelling, zonder wil~
len~zien.

Schuin aan den overkant, langs den water~
val. was de kleur~streping van een
bloemmarktje; de nevelige lucht hield alles
in waas~tinten; fijn. bleekrood, rijden de
bloempotten; daarboven wolkte wat grijs~
groen; dan s trekt en zich de vakken van
den bloembloei, teer roze en flets blauw en
heel licht violet: broos lentegoedje. Zelfs
het goudbruin van de muurbloemen en het
tulpenvuur was gedempt in het damp~ver~
schiet. Zilverblank beefde er het licht.
Even verwonderd, als opgeschrikt, dacht
het Sydney'sche vrouwtje:
.. Zie! dat zijn de bloemen, de bloembollen
van Holland ... "
Midden op de gracht kwam langzaam nog
een vlonderschuit aangegleden; het lage dek
was één tapijt van lilaenrozenkleurengroen;
geruischloos boomde de schipper; op het
zilverige mist~water kwam het aangedreven
als een teer wonder van kleuren~mooi.
De soldaten waren voorbij; werktuigelijk

ging Jacqueline weer door, zonder keuze
volgend de straat die zich voor haar u i t~
I en g de, aan het einde volgend weer een
andere, spoor~verloren.
Helder alleen was in haar de gewaarwor~
ding hoe goed het deed en hoe heerlijk het
was. na dagen van in g e ka m er d zijn aan
een ziekbed, daar nu te loopen in dien aan~
w ar m en d en Meimorgen, in die frischte
van vocht~s tree I in g, in dien teederen
zonneschijn door de nevels die geen nevels
meer waren, enkel verwazingen van
lijnen, verziJveringen van kleuren, ver~
droomingen van verschiet.
Zoo kwam ze eindelijk in de buitenwijken,
aan een singel.
Een breede buitensingel was het, buigend
zijn wandelweg tusschen heesterplantsoen
en af g eh e kt e tuinen.
't Was er verlaten nog, geruchtloos, op 't
vroege morgenuur; de door 't nevelvocht
g e za c h t e zandweg lag donker, fluweelig
beg I i m d onder de hoornen, kastanjes,
laag getakt en vol al in blad, een dicht~
beid van groen als in 't midzomer, maar met
de gaafteen de frischheidalsalleen Mei heeft.
Links was een plantsoentje met slingerpaden
tusschen perken heesters vol g eb o t en g e~
b o r re I van al 't bladgroen en met wat
kleurigs er tusschen van roode pirus en rho~
dodendron; bij plekken was er een uitkijk
op water en villa's daar weer a c h ter.
Rechts, tusschen de zware kastanjestammen,
bi okt en grasvlakken, doorsneden van
grintpaadjes die naar hekken voor tuinen
leidden. Die tuinen lagen wat dieper dan
den singelweg; achter ieder hekje gingen
een paar trapjes neer. Aan den singel van
boven af. was presies de teekening dier tui~
nen te zien met de palmvormige en ovalen
gazonnen, de bloembedden, de kiezelwegjes
en de groen~begroeiïng der scheidende
schuttingen.
En op den achtergrond, wat ver lijkend nog
door de sluiering van damp. hoogden de
achtergevels der huizen, stille, vriendelijke,
deftige huizen, met bordesjes en breede
tuindeuren en veranda's in kamperfoelievan Margo Antink.
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groen en wingerd~g er ank: of gesloten ser~
res met,achter de azuur~g I a n zend e ruiten,
't gekleur van rietmeubeltjes en wandsierin~
gen en bloei ende planten in een jardinière.
En heel die huizenboaging achter in de
lente~tuinen, met de rijen van gordijnramen
en spiegeldeuren, leek als in een droom ge~
zien, violet~grijs en roze~grijs door de om~
huiving der lucht~gazen, die de zon nu ook
tintte, rozig en goud.
Jacqueline, bevangen plotseling door de lief~
lijkbeid van dat voorjaarsche hoekje buiten~
stad, ging al dralender, voet gebonden,
in stille verrukking, kijkend ... kijkend ...
Al spoedig bleef ze zitten op een bank, die
ze vond in de zon.
Mijmer~stil zat ze er te kijken, genietend,
nog wat gedachten~ leeg eerst, bewuster dan .
.,Hoe lief is dat alles I hoe teer! hoe jong!"
dacht ze.
In den tuin vlak voor haar stond een klein
kerseboompje in bloei; 't stond op den punt~
hoek van een gazonbed; een zand~cirkeltje
was er omgelaten, keurigjes rond gestoken
in 't geschoren gras; dat zand, pas opge~
schoffeld, donkerde mollig zijn vocht~rosse
kluitjes aan den voet van het boompje. Mid~
den in dat zandcirkeltje, dunnetjes nog, zoo
jong! stond het, een gaaf, recht stammetje,
vief en slank, en het droeg, zoo liefjes! zijn
kruintje van enkel blanke bloesem, met maar
een tipje groen hier en daar, een bloesem~
vacht, zij~zacht en een glorie van zilver~licht
was er omheen.
In een tuin er naast stond heel een schutting
roze van den rozenbloei der perzikbocmen :
daar, in het nog wat overdauwde gras, slin~
gerden guirlandes van gele tulpenbloemen
en trosten, paarsig en wit al, begin~
n ende seringen. Een jonge kastanje was er
wat achter gekomen, propte nog pas zijn
wollige rimpelbladen, als een groenbouket,
uit de hars~beglimde schubknoppen,
maar het kaarsje zat er al recht middenin.
In een anderen tuin weer stond, boven zo~
merhuisje, een groote bruine beuk vol vlim~
dunne, zij en blaadjes, die nog zoo we i f e 1~
g e k 1e u r d waren of 't niet zeker was wat
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ze worden moesten, groen dan wel bruin.
En overal, overal was 't gewriemel en
ge f rut se I van al het malsch en mollige
groen~goed, 't gerank en gebot en ge~
barst van de knopjes en de jonge loten, het
eerste gekleur der beginnende bloemen.
Geruchtloos, bladstil, lag de singel in de
morgenrust; een paar merels tipten over het
gras, suizel~vlerkten even door de koele
lucht: de zon kwam klaarder door.

. . . . . . . . . . . . . ..

"Hoe lief, hoe klein is het nu hier ... hoe
frisch," denkt zij . . . "hoe frisch en jong .. .
hoe weldadig jong ... dat is nu Holland .. .
dat is nu Holland weer ... "
Suizel~koel frisebt de wind haar de
wangen; de nevels zijn verzwonden: het
groen g 1a n st zijn lente~pracht u i t; de hui~
zen verwerkelijken zich. En de singelweg
is vol plekken blond bezand zand en blau~
wingen van teere schaduw.
"Hoe mooi!" denkt ze ... "hoe mooi! ... dat
is nu Holland ... de Hollandsche lente ... !"
Dan, plotseling, is er licht gerucht in de laan.
Onder het lage kastanjegroen, in de verte,
komt een wagen gereden.
't Is een handwagen; een vrouw gaat er
achter.
Gedempt, als een traag gezucht, strijkt de
wielen~wenteling over 't vocht~zachte zand;
even kraken de assen onder de vracht der
volle manden; geluidloos gaat de vrouw.
Jacqueline ziet den wagen komen: zij kijkt
gretig, oogen~geboeid.

. . . . . .

Nu is de wagen voorbij; nu ziet zij eerst
goed het vrouwtje, oud moedertje met een
bochelrugje in paars en wit jak, een gehaakt
flap~mutje op met een sterretje over den
haarknoet; zachtjes schuifel~loopt ze op haar
trijpen sloffen en het lijf leunt voorover op
't wagengareel waar rond de rimpelhanden
zijn geklemd. En de wagen rijdt heen, ver~
kleurt en verluchtigt weer in de laan~verte,
wordt weer één met de atmosfeer.
En Jacqueline ... wat staat ze nu op ... wat
loopt ze nu dat groentewijfje na ... ? Wat
is daar voor bizonders aan, zoo een groente~

wagentje met een arm sloofje er achter ...
een ordinair groentekarretje ... ?
Even roest Jacqueline de warrelen.de herrie
van Sydney' s immense marktgebouwen door
het hoofd. de bergen ananassen en meloenen
en bananen. de schildpadden en voorraden
van kengoeroe-vleesch ... ze ziet ook in de
menschen-foulevan deW ooloomooloostraat
een Chineesch venter zijn twee bengelmanden met zuidvruchten. aan een staak over
den schouder, tusschen 't gedrang redden.
Maar kijk! kijk! hoe stilletjes. hoe lief rijdt
daar dat moedertje nu, hoe rustig, daar langs
den morgen-kalmen lenteweg.
Dáár, op een terrein-hooging ter zijde, staat
een huizenblok; je ziet in 't verkort de boeking van voor- en zijgevels en de balcons;
't grijs cement is als duif-rozeblauw in 't licht.
Daar rijdt het menschje heen, de wa,genwielen knerpen over de grind-glooiing; zij, voorover,lijf-duwt wat ze kan de hoogte op.
Jacqueline gaat haar na.
Voor 't eerste huis houdt de wagen stil ...
vlak er bij is een bankje ... daar valt het Sydney'sche vrouwtje neer. en tuurt! tuurt! en
het moedertje dribbelt naar de huisdeur .. .
zij belt ... wacht ... wacht heel geduldig .. .
oogt naar haar wagen ...
Dan. bij het Sydney' sche vrouwtje, een
schok, een schok plotseling van ve:rblufte
herkenning.
Precies . . . ja, precies zoo . . . zóo moet de
meid open doen ... zóó dat inkijkje de gang
in, alles wit met wat koper van een lantaarn ...
zóó de houding van die twee. het meisje, het
groentewijfje . . . ze praten . . . een babbelpraatje . . . het meisje. jentig met haar wit
taliemutsje en haar japon achter op gep o e ft in de schortebanden ... Nu haàlt het
menschje haar mandjes ... mandje met dit ...
mandje met dat .•. de meid komt de stoeptrapjes af naar den wagen toe ... ze n e u st
boven alle korven, kieskeurigjes. tipt met de
vingers in 't groen. betast de appeltjes ...
beiden een mandje in de hand babbelen ze
weer ...
Wat, wàt is daar nu voor bizonders aan?
Niets . . . niets . . . Alles!

Het Sydney' sche vrouwtje. zij voelt zich de
tranen kroppen in de keel ... zij snikt haar
ontroering uit ...
Want dat is nu gansch Holland ! ... Holland
herboren. . . Dat is haar jeugd terug. Heel
haar jeugd ... Haar vaderlijk huis ... Gelderland ... hun stadje ... haarvader en broeder ...
hun doen, hun leven ... het doen van de menschen ... alles! ... buiten. de bosschen, de velden en de dorpen ... Het leven in Holland!
En al het andere verbleekt, verzwindt!
De Chineescheventer en de Engelsche markt
en de eucalyptenwouden en de oranjebooroen en de Sydney'sche baai ... Ja. dat heeft
ze alles gekend, ze is er thuis ... vertrouwd
thuis ... maar hier! hier is nu Holland. háár
land toch! haar schooljaren! haar ouderlijk huis!
Holland ! Holland ... haar land!
En dat nu om een groentekarretje? om een
koopwijfje en een babbelend deerntje? ...
Maar álles, alles had immers meegedaan. álles wat ze die wandeling gezien had ...
't Was de herovering, plotselijk. de overweldiging heftig door de dingen: de lucht.
de nevels, de zachte zon. de hoornen, de wolken, de tuinen en de huizen, de wegen en de
grachten, dat was Holland! Holland!
En 't Sydney'sche, neen, het Hollandsche
vrouwtje. Jacqueline, ze kan niet zitten blijven meer op haar bankje ... ze móet voort,
loopen, zich bewegen! Ze gaat, gaat! ... en
o! wat blije ontroerdbeid! tranenvolle. borrelende blijdschap ... Ze zou de booroen wel
willen kussen en de bloemen en den grond
wel willen voelen aan haar wang !
Hoe zoet. hoe weemoedsvol. hoe tranenrijk
blij is ze. Hoe licht l o o p t hier de grond !
Hoe koelt hier de lucht! Hoe ar o om t hier
de lente!
Zij gaat! ... zij gaat! zij keert om. De wagen
is er nog. rijdt den grindweg weer af. Ze
wil nu hooren spreken ook de Hollandsche
volksspraak! Zij houdt het wijfje aan. Zij
wil wat koopen. zegt ze. 'tGeeft niet wat!
Diesina's ... ?Nee! nee! wat echt Hollandsch!
Daar. die appeltjes. die roodwangige appeltjes ..... zij en hempjes." zegt het wijfje.
in vrouwelijke taal.
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ja I zoo heeten die appeltjes ... ze weet het
nog best ... zijden hémdjes.
En ze laat haar babbelen,hetgroentewijfje ...
praten over het weer . . . vertellen dat die
appeltjes zoo duur zijn, de laatste van 't sei~
zoen ... nergens meer te krijgen ... daarom
zoo érg duur ... I
Zij weet het wel ... het menschje bedriegt
haar, dat oolijke wijfje, dat zoo vriendelijk
doet en bij zichzelf toch lachen moet om een
dame die appeltjes koopt op straat ... Maar
wat geeft dat. . . wat geeft het. . . Hoor!
hoor! hoe dat ouwe rimpelbakkesje bah~
belt ... hoe vertrouwd, hoe onbekend klinkt
het, die wat teeroerige klankrekking van 't
Hollandsch dialect!
Nu doet het wijfje de appeltjes voor haar
in een zakje ... Zij betaalt ...
Gek! . . . Engelsch geld! Wat doet ze daar
nu mee?. . . Hier, een gulden. . . 't Wijfje
geeft terug ... dubbeltjes, een stuivertje ...
stuivertjes, die verzamelde ze vroeger, toen
ze nog klein was ... in een schelpdoosje met
een gleufdeksel. . . thuis werd het gezegd,
de stuivertjes waren voor Jacqueline ... Nu
telt het wijfje met centen. . . er ontbreekt
nog wel een kwartje aan ... langzaam telt
ze, cent voor cent ...
Maar Jacqueline knikt het oolijkerdje toe ...
"hou nou de rest maar, moedertje hou het
maar!" ... en 'tkoopvrouwtje, verrukt, knikt
terug, het oude tronietje één rimpel~krioe~
ling van pret ... hoe gul zegt ze goeden dag!
"God zegen je" zegt ze ...
God zegen je, heeft ze gezegd ... Goed wijf~
je! . . . Ze had haar wel bedrogen met die
appeltjes, maar hoeguitig en hoe bijdehand!...
En, God zegen je, had ze gezegd, zoo goed
gemeend! . . . Zóó: zèè-ge~je. . . met haar
lijmerige ouwe~wijfjesstem. . . goed, goed
wijfje! ...
Jacqueline houdt de appeltjes in haar arm
geperst ... of 't een schat is ... 0! Holland,
Holland!

0
526

0
Vrouwelijke karakterschets

En 't Sydney'sche vrouwtje wandelt door.
Zij wil nu méér zien, al méér ... Zij weet
van geen vermoeienis.
Welk een alles~opmerkende, alles~tegemoet~
gaande teederbeid van blik nu, welk een
verfijning van voelen, van dóórvoelen den
dieperen,lieven eigenaard aller dingen? Haar
blikken, als vluchten tuk~fladderende
vogels,gaanrechts,links, eikenvorm tegen,
elke kleur, elke lijn ... ?
Wathet haar plots wonderlijk verleefd heeft,
die schok der hervin ding, doorsidde~
rend de ontvankelijk~makende weekheid
van haren weemoed ...
De singel of ... straten door ... straten met
de oude vaderlandsche namen op de bordjes
der hoekhuizen en het gewand eI der typi~
sche Hollandsche menschen op de kleine
steentjes voor de winkelkasten ... Zij komt
aan een kade ... zie, daar zijn weer de oude
trapgeveltjes en de spitse punt~puien ... lage
huizen met ramen vol bloemen, hyacinthen
in blauwe glazen en de teere lila primula's!
en zie, de luifeltjes, de bankjes voor de deur,
de gestraakte gordijntjes en de kleine ruit~
ramen!

. . .

. .

.

Nu gaat ze een poort door, een oude stads~
poort. . . 0 I lief, groot~roemrijk Holland
van voorheen! ... wat voor poort dat is, uit
wat tijd, ze weet het niet. Zij wensebt het
ook niet te weten. 't Is een fel~vage her~
vóéling van brokstukken historie ...
Nu wordt het grachtje gansch onaanzien~
lijk... een turfmarktje is 't ... schuit bij
schuit ligt er gemeerd aan den wal; de rosse,
half gereefde zeilen licht flappergaan
op den wind; uit de schouw~pijpjes azuur~
kringelt de turfrook en 't water, in zilver~
kruilende schulpranden, ka bh el t tegen
de kielen. Mannen lossen er, schippers in
wijde bombazijn~broeken, de molm~besto
ven korven op den rug.
En recht in 't verschiet verbreedt zich het
grachtwatertje tot een wijde buitenplas met
aan weerszijden uitzicht op erven en rapwiekende molens, waarvan de zeilen blin~
ken door vocht~in~zon, tegen wolkenstoe-

ten en verwazingen van verre weilanden.
"God! hoe mooi! ... hoe mooi!" fluistert
Jacqueline.
De ontroering zal haar nu gansch oaan over~
meesteren . . . En zij loopt, zij loopt ... Hoe
veranderd is nu ook haar terugdenken aan
Ruth geworden: zijn herinnerin~J een niet
meer los te rukken deel van haar innerlijk
bestaan, hij gansch behoorend tot het leven
van dit land, en zij daartoe behoorend; on~
uitroeibaar deel zijn leven van 't hare, 't hun
beider van dit land ...
Zij herleeft plotseling, seconden~snd, als een
levende herinnering, episoden uit haar jeugd.
Ze is er vlak bij; de scheidingsja.ren zijn
verzwonden. 't Is of ze zoo naar huis zou
kunnen gaan: "dag vader! dag Ruth!"
Hiér is haar land!
Hiér is haar innigste thuis I
En zij gaat, zij gaat ...
Armoedig, povertjes plokken dE~ huisjes
langs 't kadetje; maar dáár, over 't water,
is de eindelooze groenheid der lage landen,
't gestapel der blanke wolkgevaarten, en de
violette horizon!
Eindelijk loopt het grachtje dood met zijn
steenwalletje tegen den waterkant.
Zij, aan den uithoek, blijft staan, turend,
turend de zonglanzige verte in!
Iemand roept haar naam ... verschrikt keert
ze zich om.
't Is dokter Hoogstad. Hij kijkt of hij zijn
oogen niet gelooft.
"Maar mevrouwtje, hoe kom jij nou hier
beland? ... 't Zeilgrachtje ... de stad is zoo
groot ... ?" Jacquelîne, verrukt, knikt hem
toe, drukt stevig de toegestoken hand.
"Maar ik vind het hier mooi!" zegt ze,
"heel mooi ... dat uitzicht! ... kijk toch eE:ns ... !
en ik heb al zoo gewandeld, straten en groote
grachten ... en een plantsoen ... 'k ben toch
blij, blij dat ik weer in Holland ben?''
"Dat 's anders dan gîsteren!" lacht dokter
Hoogstad, "nog al een omkeer! en hoe komt
dat zoo?"
Zij, wat onbeholpen, plotseling even ver~
legen, zegt iets van een singelweg, mooie
lentetuinen, het groen, de Hollandsebezon ...

Van 't groentewijfje rept ze niet; 't zakje
appelen houdt ze weggemoffeld onder haar
cape~manteltje.

"De Hollandsche zon!" plaagt de dokter:
"Nou wordt het pas goed, Mevrouwtje ...
de Hollandsche zon!" En hij lacht tot heel
zijn verweerd, goeiige gezicht één kriskras is
van streepjes en groefjes vol pret.
Zij lacht mee.
Een kerkklok begint te slaan.
"Tien uur?" vraagt ze.
"Half twaalf."
Jacqueline schrikt. Zij heeft zoo lang ge~
dwaald, al van negenen af ... ! ze moet naar
haar hötel terug ... maar hoe zal ze den weg
vinden ... ?
De dokter verontschuldigt zich; hij zou wel
graag met haar mee gaan, maar men wacht
hem, en hij hoofd~beduidt een huisje
waar een vrouw al verlangend staat te
wacht~ k ij ken voor de rommelige ruiten.
Hij wijst echter het Sydney' sche vrouwtje
duidelijk den weg uit: een poort door, drie
bruggen over, de zooveelste straat rechts
en dan de tram volgen ...
"Al maar de tram volgen" zegt hij nog en
met een lach en een handdruk scheiden ze.
Jacqueline wandelt het grachtje weer af. De
zonneglans gloeit over het water, over de
booten, over de geveltjes en daken. De straat
is zo n~g e p 1ave i d; half~gereefde rosse
zeilen zoetjes f 1a p per~ gaan op den zach~
ten wind ...
Doch zij ziet het niet meer. Stil aan ge v 1o t
komen weer de trieste gedachten:
"Want nu is Ruth dood ... Zaterdag gaat
zij weer naar Sydney ... nu ziet zij Holland
wel nooit weerom ... Nu is 't álles verleden ...
"Nooit, nooit moest je voor goed uit je land
gaan," denkt Jacqueline. "Je hoort bij den
grond, je hoort bij de lucht, bij de huizen,
de boomen, de bosschen, de weiden, bij alles
wat je jeugd heeft omringd ... "
Zij kan zich niet meer begrijpen dat ze ooit
volkomen gelukkig is geweest in Sydney.
Iets heeft haar toch altijd ontbroken.
En weer volkomen gelukkig zijn, dat zeker,
lijkt het haar, zal ze nû wel nooit.
door Margo Antink.
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Ze zal nu wel altijd Holland missen.
Stil gaat zij den aangeduiden weg, de poort
door, de drie bruggen over, rechts de tram
langs ...
't Is ál weemoed in haar en kroppende tra~
nendrang.
Zij kijkt niet veel meer rond, ziet in zich nu
de dingen.
Eindelijk nadert zij weer haar hotelplein; de
straat van Ruth's kamer gaat zij door.
't Bordje is weggenomen voor het winkel.;.
raam.
"Verhuurd, de kamer," denkt zij bitter.
Bij den straathoek wordt zij plotseling opge~
schrikt door schril aanjoelendkinder~rumoer;
't is de school die uitgaat.
Troepjes kleine jongens stuiven in draf~
lawaai de straat binnen, grootere vechten er
tusschen door . . . ook werkvolk is er dat
schaften gaat. . . een tram 1u i d t aan, rij~
tuigje rolt langs ...
Bang voor 't getier der dolle jongens vlucht
een klein meisje tusschen de herrie door.
"Jacquelientje! Jacquelientje!" roept angst~
genepen, uit de verte, een oudere, een zusje,
dat niet door kan.

't Sydney'sche vrouwtje schiet toe; trekt
ijlings het kindje van de tram~rails op den
trottoirrand ...
Jacquelientjel. .. haar naam! ... haar naam
met dienlieven Hollandsehen verklein~klank,
dien ze zoo in jaren niet meer hoorde ...
Jacquelientje! haar naam van klein school~
meisje, haar naam van thuis ...
Zij heet nu Jacquelin, op zijn Engelsch.
"En heet jij Jacquelientje ?" vraagt ze aan
het kind dat schrei~verschrikt haar nog
bij de hand houdt. Het kleintje knikt van ja,
durft niets zeggen, verbaasd~ bang ópoogend.
Nu komt ook het grootere zusje bijgeleopen;
jongens blijven voor hen staan; 't wordt een
kringetje rond de vreemde mevrouw.
't Sydney'sche vrouwtje, op eens, voelt zich
verlegen worden onder het wat spot~nieuws~
gierig aanges t aar van al die glundere,
brutale kinder~kijkers.
Dan, onbedacht een plotselinge ingeving
volgend, drukt zij 't kleine kindje haar zakje
met gekochte appeltjes in de hand.
"Hier," zegt ze, "hier, samen deelen" ... en
zij, wat verlegen nog, voort, het plein
over, naar haar hötel toe.

Ten slotte heeft de vrouw natuurlijk haar eigen termen voor keuken en huis~
houding. De keukenpieten onder de mannen kennen die gewoonlijk ook wel,
en de jongens die moeder graag helpen, weten daar ook al spoedig het hunne
van. Maar op lateren leeftijd gebruiken de meeste mannen, deze termen toch
bijna nooit meer. Aan tafel of in de huiskamer hooren zij ze en verstaan ze,
maar in de klank.. en beteekenisevolutie dier woorden hebben de mannen
toch slechts een heel klein aandeel. Dit is nog sterker met de woorden voor
nuttige en fraaie handwerken. Daar verstaan wij mannen gewoonlijk heele..
maal niets meer van. En dat vinden de dames niet zoo heel erg. Ze lachen er
de heeren graag eens om uit, als ze spreken van "een hemd mazen" of "een
broek stoppen''. Een geheimtaal is het dus nog wel niet. Maar het gaat er in
de fraaie handwerken toch heusch bijwijlen een beetje naar toe.
WOORDEN EN UITDRUKKINGEN UIT DE MEISJES~ EN VROUWENTAAL.
Keu k en en H u is ho u den.
Het water, de soep opzetten.
De bouillon laten trekken.
De bouillon schuimen.
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Uit .,Van Scheiding en Dood".

De saus binden (dikker maken).
De saus, pap, soep, melk aanlengen (dunner
Groente stoven, smoren.
[maken).

Aardappels opzetten, opschudden, koken,
afgieten, stoven, bakken.
Het vleesch braden, zouten, rooken.
Melk, pap, chocolade koken.
Poffertjes. eierkoek, eieren bakken.
De boter bruinen.
De biefstuk kloppen, prikken, bakken.
Vleesch inzouten; af laten trekken.
De salade schoonmaken, uitslaan en aan..
maken.
De visch schoonmaken, kerven, koken,
bakken, stoven, inleggen.
Haring marineeren, marionneeren.
Een haas braden, lardeeren.
Gevogelte braden.
Een kalkoen truffeeren.
Kastanjes en appelen poffen.
Groente laten uitdruipen.
Worst stoppen, braden.
Ingemaakte groenten afkoken.
Groente, aardappels, vleesch opkoken.
Groenten en fruit inmaken, wecksen (naar
den fabrikant Weck).
Het vleesch bedruipen.

De eieren koken.
Gort en erwten zeven (door een zeef laten
't Brood roosteren, bakken.
[druipen).
't Deeg kneden, beslaan.
.
Boter tot room roeren, slagroom.
De saus roeren, de saus moet wat gebon..
Beschuit stampen, weeken.
[den zijn.
Muskaatnoten raspen.
't Brood kruimelen, roosteren.
Erwten doppen; noten bolsteren.
Boonen afhalen.
Worteitjes schrappen, schrapen.
Paling, haas, konijn villen.
Garnalen pellen; uien pellen.
Gevogelte plukken, pluimen, uithalen.
Aardappels schillen.
Vleesch schoonmaken.
Appelen schillen, boren.
Bessen afritsen, wasschen, wringen.
Perziken, pruimen, abrikozen afwrijven of
afvegen.
Eieren pellen, klutsen of kloppen, ook
(tot sneeuw) slaan.
Stokvisch beuken.

Uit A. C. van Manden: Recepten van de Haagsche kookschool druk ik een
lijstje vreemde keukenwoorden af, met de verklaring er achter.
Agar.. Agar. Is een plant die langs de kust
van den Indischen Archipel groeit, zij wordt
in den handel gebracht in vierkante: (lang..
werpige) vormen. In kokend water opgelost
geeft zij gelei, waarvan men in Indië gebruik
maakt om pudding stijf te maken.
Angélique. De stengel van een plant die
onder de schermbloemigen behoort en ge~
confijt in den handel wordt gebracht. Het
wordt gebruikt tot het garneeren van taar..
ten, waartoe het groene stengeldeel zich
bijzonder goed leent.
Aspic. Gelei..spijs of wel koud vleesch of
vischpijp met een geleiachtige saus.
Bain..Marie. Een waterbad. In de keuken
doet het groote diensten, omdat de gereed..
gemaakte spijzen er warm in blijven, zonder
dat zij koken, aanbranden of schiften.
Bain..Marie..pan. Meestal is het een groote
pan, waarin men heet water doet en een
kleinere pan, waarin het op tewarmen ge..

recht. Is men in het bezit van zulkeene pan,
dan kan men gedurende eenige uren zelfs
een heel middagmaal warm houden.
Blancheeren. Noemt men het opzetten van
het een of ander gerecht in water waarin
wat zout.
Bouquet garni. (gegarneerd bouquet).'Hier..
onder wordt in de keuken verstaan een takje
thym, een laurierblad en een kleine hoeveel..
heid peterselie.
Caramel. Gebrande suiker.
Chateaubriand. Daaronder verstaat men
een lapje vleesch, tweemaal zoo dik als een
biefstuk van den ossenhaas.
Chaudfroid. Noemt men een vleeschge..
recht dat bedekt is met een saus, gemaakt
van gelei (aspic) en andere ingrediënten.
De naam van dit gerecht is ontleend aan
een Fransehen kok, zooals meermalen voor..
komt.
Cochenille. Is een insect (coccus caeti) welks
KeukentaaL
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vaderland Mexico is. Cochenille wordt ge~
bruikt om de prachtige roode kleur voort
te brengen bij het kleuren van eiwit of pud~
dingen.
Coquilles. Zijn schelpen afkomstig van een
schelpdier (Pecten) dat in de warme zeeën
voorkomt.
Croquetten. Noemt men kleine croquant
gebakken gerechten, die verschillende vor~
men kunnen hebben. Zij kunnen bestaan uit
een bruine saus, waarin kleine stukjes wild
of wel uit een witte saus. waarin visch, zwe~
zerik of kippenvleesch. Men kan ook cro~
quetten maken van aardappelpurée of rijst.
Croutons. Maakt men van oud brood,
waarvan de korsten worden verwijderd.
Men snijdt het brood op de gewone wijze
vormt er dan driehoeken of dobbelsteeoen
van en bakt deze lichtbruin in heete boter
of heet vet. Men garneert er verschillende
gerechten mede. ook spinazie, en geeft ze
bij soepen, als erwtensoep. kerrisoep enz.
Zij behooren warm te worden gebruikt.
Daube. Is koud vleesch of koude visch in
gelei.
Desosseeren. Is het verwijderen van been~
deren of graten uit wild of visch.
Dresseeren. De spijzen opdoen. d. i. op den
schotel schikken zoodat deze er smakelijk
uitziet.
Entréè. Vooraf~spijs waarmedeeen middag~
maal begint: het eerste gerecht na de soep.
Escalopes. Kleine schijfjes vleesch, ter
grootte van kalfsoesters die geklopt en in
ronden vorm worden gebracht.
Farce. Een mengsel van fijngehakt vleesch,
truffels. champignons. madera enz. waar~
mee men gevogelte of wel een kalfsborst
opvult.
Feuilletée. Is bladerdeeg waarvan men
roomhorens. vol au vent en allede taarten
en taartjes bakt.
Filet. Is het malschte vleesch van zoog~
dieren. Elk gewerveld dier bezit twee filets:
het zijn inwendige spieren, die aan den bin~
oenkant van de wervelkolom zijn gelegen.
Financière. (Sauce à la) In comestiblewin~
kels koopt men een fleschje financière, waarin
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zich bevinden : hanekammen, nieren van
gevogelte, truffels en champignons. Men
gebruikt ze in ragouts voor vol au vent of
in sausen.
Fines~herbes. Hieronder verstaat men:
dragon, kervel. peterselie, pimpernel basi~
licum. enz. Zij worden in koude spijzen ge~
bruikt.
Flamber. Het schroeien van gevogelte na~
dat het geplukt is. Het geschiedt het best
boven een spiritusvlam.
Fricassee. Is een gerecht van klein gesne~
den vleesch met eene saus.
Fritures. Zijn een baksel in den vorm van
kleine mandjes, dat door middel van een
ijzer in vet wordt gebakken.
Garneeren. Is het versieren van gerechten.
Glace de viande. Is sterk gekruide en in~
gedampte bouillon.
Gratin. Korst van geraspt brood of van
beschuitkruim, waardoor geraspte kaas is
gemengd.
Karkas. Het geraamte vàn gevogelte; de
lekkernij van de gastronomen is b. v. het
geraamte van kleine vogels, vinken en der~
gelijken, die croquant gebakken, geheel
worden opgegeten.
Kaviaar. De ingezouten kuit van verschil~
lende groote visschen, vooral van steur die
de beste Russische Kaviaar levert.
Kreeftenboter. De schalen van Kreeften
worden fijn gestampt en met boter zoolang
gekookt. totdat deze rood is gekleurd.
Macaroni. Lange taaie meelpijpen of ree~
pen. op bijzondere wijze toebereid. Eene
geliefkoosde volksspijs in Italië. die zeer
voedend is.
Macedoin. Noemt men een mengsel van
groenten. visch of vruchten, die op een bij~
zondere manier zijn gereed gemaakt en
smaakvol in een vorm gerangschikt.
Macrone. Suikergebakje van amandeldeeg.
Marinade. Is azijn waarin verschillende
kruiderijen, en waarin men vleesch of visch
bewaart alvorens ze te bereiden of te ge~
bruiken.
Marmelade. Fijngekookte vruchten ver~
mengd met suiker.

de naam atkomsttg van Ie duc de lVlayon~
naise, die bijzonder op deze saus gesteld
scheen.
Paneeren. Is het wentelen van een of ander
gerecht in paneermeel, meel en parmezaan~
sche kaas en daarna in de een of andere
vloeistof, als geklopte rauwe eieren of alleen
eierdooiers of eiwit waardoor wat water,
melk of olie.
Paneermeel. Gedroogd en fijn tiestampt
brood of beschuit.
Papillote. Ronde opgerolde wittE~ of ge~
kleurde papieren, die aan een uiteinde zijn
ingeknipt en waarmede men de paoten van
wild of het been van een ham, een schaaps~
bout enz. versiert.
Papiniaansche pot. Een pot met flink slui~
tend deksel. De pot is genoemd naar den
uitvinder Papin.
Purée. Een of ander gerecht, dat :zoo fijn

;:,atmt. ;::,tukken wlld m ptquante saus.
Sauteeren. Het bruin doen worden van
vleesch of gevogelte op een flink vuur, waar~
door de smaak verhoogd wordt.
Sorbets. Zijn dranken, die men maakt van
verschillende wijnen, likeuren of vruchten.
Soya. Een extract dat men verkrijgt door
gisting uit soyaboonen. Het wordt gebruikt
bij het gereedmaken van ragouts, vleesch
en vischsausen.
Tamarinde. Zijn ingelegde vruchten van
den tamarindeboom.
Tapioka. Is het zetmeel dat men verkrijgt
uit den wortel eener plant die in Brazilie
groeit. (Maniak).
Trancheeren. Het in stukken verdeelen van
vleesch of wild, zoodat het gemakkelijk op
het bord kan worden genomen wanneer het
gepresenteerd wordt.

NUTTIGE HANDWERKEN. 1° Breie·n. De vrouwelijke Handwerken voor school
en huis door A. Teunisse en A.M. v.d. Velden, Het Breien, Amsterdam 1898. .~. .-. .~.
aanhechten
de Engelsche kiel
mindervoet
aantal toeren eener kous
enkele punten (in sterren voor muizentandje
festonneerlus
[mutsen) netvormige patentsteek
aanzetten van kanten
achthoek
(met) galen gebreid= onregel~ ancvergebreide patronen
afkanten
matig gebreid
apkluwen
gelijk breiwerk
opzetsel
afmindering der kous
à jour heen en teruggaande getwee:rnd
opzetsteek
à jour in de ronde
halve kettingrand
opzetten met halve (heele) ket~
averechts(ch)e steek
halve klink en heele klink
tingrand, met den feston~
averechtsche mindering
halve oksel en heele oksel
neerlus, met den frivolité~
bal
halve punten en heele punten
steek
overgebreide patronen
bavetjes
heffen van steken
bladen en moezen
kleine hiel (met insteektoeren) overhaling
piqué~patronen
blokjes
kanten met tusschenzetsels
breien met twee draden
kantlus kruispatentsteek
polsmofje
breiende opzetten
liggend knoopsgat
rechte streek
dichte patronen
lus(sen)
ronding
dubbelbreien
lussenrand
sajet
dubbele patentsteek
een kluwen garen
schulpenrand
dubbele tricotsteek
een knot garen
smoutsteek
dubbele punten (in sterren het meerderen voor klinken spinaal
dwarslus
[voor mutsen) mindering
het splijten van een draad
eenvoudige patentsteek
dubbele mindering
split van een borstrok
HuismoedertaaL
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het spouwen van een draad tricotsteek
staand knoopsgat
verzette patentsteek
een streng garen
zoolnaald

mindervoet

zo Na a ie n. De vrouwelijke Handwerken voor school en huis door A. Teunisse en A. M.
v.d. Velden. Het naaien en knippen. Amsterdam 1898. .~. :~: .~. :~: .~. :~: .~.
een trensje
omboorden
Knippen
splittenlap
zoomen
een geer
een split met een spinnetje
overnaaien
geeren, gegeerd
het omboorde van een split~ tegennaaien
een belegstuk
tenlap
opstikken
split
stiknaad
aanstikken
oksel
splithoekjes
achtersteeknaad verbindings- inslaan
voorsteek~ of
naden= naden, Verste 11 en
boordje
rijgnaad waarmedemen
schouderstuk
de verschillen- een stuk inzetten
schouderreep
ach ter~ en voor~ de deelen van
steeknaad kleedingstuk- een lap opzetten
neusJ· e van band
armsgat
overhandsche ken aan e!kan- oplappen, opgelapt
naad der verbindt. lappen, gelapt
schouder
Engelsche naad
stukken, gestukt
hals
platte zoom
Mazen
romp (van hemd of schort)
rolzoom
bevestigings- een rij steken
plooi
naden- waark
broekspx·J·p
krielzoom
mede men ra- een toer ste en
I d
ro naa
felkanten en schering of spanning
ronde hand (of figuurband)
schuif
tegenzoomen of sommige ver- spandraad
baan
tegennaaien bindingsnaden tusschenlus
krui~ of flanel~ afwerkt.
kopje van een steek
zijbaan
steeknaad
zelfkant
een maasje
knoopsgat
geknapte steek
Stoppen
vetergat
overmazen
stiksteek
stopgaas
aanmazen
achtersteek
rafelen
spannen
voor of rijgsteek
rafel
schering leggen
achter en voorsteek
stopnaalden
aanhechten
overhandsche steek
schering
afhechten
openzoomsteek
inslag
tornen
staande zoomsteek
stopdraad
lostornen, uittornen
rechte zoomsteek
stofdraad
Merken
schuine zoomsteek
een denkbeeldig gaatje
stramien
tegenzoomsteek
de draad van rechts
stramiennaald
kruis of flanelsteek
linnenstop
merklap
rijgen
keperstop
omrijgen
rafelkant
doorstop
kruisjes
stikken
winkelhaak
inhalen
kruissteek
Haken
liggende draden
rimpelen
kettingsteek
staande draden
strepen
halve vastesteek
stokletters
boorden
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vaste steek
halfstokje
stokje
dubbel (drie~vier~vijfvoudig)
picot
[stokje
rozetten
ruiten
garnituren

priem
schaar. bladen en oogen
plomp (zoo genoemd in Over~
ijsel) of naaikussen
schroef
haakje

St<> f fen bij de nuttige hand~
werken gebruikt
I n st r u menten bij nuttige keper
handwerken gebruikt.
baai
bukskin
naainaald, oog, punt
breipen (~naald). punt
bevt~r
molton
stopnaald. oog en punt
stramiennaald, oog(geen punt) batist

gebrocheerd katoen
victoria lown
twilled
shirting
madapolam
constitution
satijnstreepje
piqué
gemoltoneerd piqué
gemottoneerde keper
zwanendons
medium
graslinnen
olifantslinnen
wafelstof

FIJN BORDUUR- EN KNOOPWERK. De fraaie Handwerken door H. A. Kroone~
man, Zutphen, Handleiding bij het Kunstnaaldwerk door Johanna N.A. Naber, Haarlem
1901. Handleiding tot de Kantkennis door Dr. H. Baccaert, Brugge 1912. :-: .~. .~.
point~filigrane

prismatine
open naaien
punto~tirato(~knoop)

witborduren, zijde~borduren,
goud~ borduren
guipure~
borduurwerk
tapisserie~

Holbein~

Smyrna~

Fantaisiepoint~lancé~
point~russe

Hardanger-

.
..
..

weitaschknoop~werk

frivolité-werk
macramé-knoop
Joséphine~knoop

point-lacé-werk
genaaid guipure-werk
tule doorstop-werk
omrijgen
festonneeren
cordonneeren
vullen
overborduren
de moes
krul (volute)

het koordje
het gevulde koordje
vorm met hoek
schuine platte steek
gedeE~lde vormen (rechte platte steek)
bladnerven
bladvorm met uitloopende
punten
bladvorm met eenledige dee~
ling en uitloopende punten
veelledige deeling
siersteken in wit borduren
de versprongen stiksteek naar
getelde draden
de versprongen stiksteek naar
oogmaat
't knoopje
stiksteken bij rijen
gespannen patronen naar afgetelde draden
Perzische à~jour-patronen
Zwitsersche à-jours
piramide
stokjes met festonneersteken
knoopje
rozet
spinnetje

geribde spinnetje
gefestonneerde spinnetje
spinnetjes met stokjes
V enetiaansch borduursel
renaissance
Richelieu
ivoor
damastpiquégenuanceerd wit
lersch
Spaansch
Fransch
Engelsch
Duitsch
Japansch
Arabisch
Chineesch
kettingsteek
deksteek
koordsteek of open kettingslakkenspoorsteek
[steek
kruissteek
Weener kruissteek
gekruiste stiksteek
gobelinsteek
steelsteek
cordonneersteek

..

.
.

BorduurtaaL
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platte steek
schuine steek
knoopjessteek
Zwitsersche zandsteek
opengewerkte laddersteek
geborduurde
,.
ingrijpsteek
kabelsteek
dubbele kabelsteek
gevlochten kabelsteek
gevlochten kabelsteek met
deksteek
rechte vischgraatsteek
dubbele koraalvormige visch~
graatsteek
vedersteek
dubbele vedersteek
drievoudige vedersteek
veder~ en rolsteek
rolsteek
dubbele rolsteek
korenaarsteek
breede deksteek
festonneersteek
zaagtandsteek
getande festonneersteek
getand, geschulpt festonneer~
knoopjes
[sel
vulling voor stengels, bladen,
bloemen
rolsteek over een blad
stiksteek tot vulling
picotsteken (lissen met sluit~
ruitsteek
[steek)
aaneensluitende steelsteken
vloksteek
vlakke steek
Indische steek
opgevulde platte steek
traliesteek
gordonsteek
faggotsteek
doornsteek
hoogliggende picotsteek
wigvormige steek
bullion, bouillon of cantille~
stulpen
[werk
passeeren
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Kant- en

petit~point

larme
schulp
passement
loevertjes
doorstuifpoeder
gespleten vorm
overtrekken
prikken
omrijgen
opvullen
appliceeren
Stoffen
Java~gaas
Jetta~stof
Aïda~stof
N oordsche~stof
Liberty~linnen
Russisch~ linnen

Samos
tulle
draadtulle of marli
congres~gaas

neteldoek
étamin
zijde
satijn
laken
vilt
filet
Soorten van kanten
Vlaamsche kant
Alençon~kant

Argentankant (à la rivière)
Brusselsche kant
Brusselsche naaldkant
Brusselsche kloskant
Mechelsche kant
Brugsche kant
Russische kant
Parijsche kant
Argentella~kant

Sédankant
Genueesche kant
Antwerpsche kant
Burano~kant

Cluny~kant
vermicelli~kant
Binche~kant
Potte~ kant

Grieksche kant
Blonde
Bisette
Colbert~kant
Rysselsche kant
Hollandsche kant
Angleterre kant
Spaansche goudkant
Milaneesche kant
Echte V alenciennes kant
Bastaard~V alenciennes kant
engebekte V alenciennes kant
strook application
Vlaamsche naaldkant
Chantilly kant
Sluische kant
Point de rose
Point d' Alençon
knipwerk: Point coupé
(gros) Point de V enise (à relief)
Point de Bruxelles met veel
jours
Point d'Angleterre fond
Vlaamsche lintkant [Drochel
gaaskant
vlaskant
Geeraardbergsche kant
Engelsche applicatie
ivoorkant
rozenkant
stropkant
ingelegde kant
gemengde kant
bandkant
genaaide kant
korallijn~kant

platte V enetiaansche kant
V enetiaansche netgrondkant
V enise bridé
randjeskant
Renaissance
Luxeuil
kerkkant
traliekant

kloskant
naaldkant
Lacis
Fichu
Reticella kant
Vieux~ Bruxelles
klospassementkant
Application
Volant application
Jabot
Barbe
meterkant
Shawl application
tulle doorstop
Lierre kant
lersche kant
Oud~Hollandsche kant
Zaanlandsch stikwerk
machinetune
Duchesse kant
V enise à gros relief
Dentelles de Brabant
fond à réseau
fil tiré
kant met fijne netgrond
kant met ketentjes en stokjes
kant met omoogstokjes
kloskant zonder netgrond
kloskant met netgrond
Honiton~guipure
Honiton~lace

punto in aria
punto in aria met uitgebek~
ken boord
punto a reticella
punto a groppo
punto a maglio quadra
punto burato
punto a fogliami
bloemwerk
randjeswerk met stokjes, ke~
tentjes en wieljes
fantaisiewerk met zijde
passement à dentelle
carric~macross

Kan t~i n st rumenten
kantklos
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bolletjes
speldewerk
kussen
spdden
garen
teekening
geprikt patroon
staander
leunder
schaar
drilhaakje
doorhaalhaakje
doorhaakje
perkament of francijn
doorsteek
plooi~ijzer
Kant~gronden

fijn netgrond
stokjes~grond
ketentjes~grond
naaldnet~grond

teer1!n geklosten netgrond
met zeskantige malie (dro~
ehel).
spinnegrond
ijsgrond
speldengrond
luchtige gaasgrond
Maliën
gedriegde maliën
gedraaide maliën
getwijnde maliën
vijfoogige maliën
vierkante maliën
ronde maliën
zeshoekige maliën
Manipulaties
klaarsteek
linnenslag
halve slag
heele slag
gedraaide slag
Duitsche slag
spinslag

opengewerkte deelen (jours)
lascbsteek
Patroonstukjes
nerfjes
staafjes
geömoogde rondetjes
bloemranken
slingerlijnen
honingraat
tuiltjes
zaaiwerk
bladrozetjes
bloemrozetjes
erwten
erwtjes
tranen
traantjes
tuiltjes
bosjes
hartjes
boontjes
patrijsoogje
gekloste bloemen
loevertjes
vrijliggende bloemen
krullen
Kant~elementen

draden
lintjes
ketentjes
stokjes
wieltjes
bandjes
dikke, blinkende draad, klets
leigaren
louter gedraaide draad
het mat
gaas
opengewerkte deelen
borduursel
teekening
Kantproducten
manchetten
mommen
borduurtaal.
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wrongels
zakdoeken
darmscheil (fraise)!
fraises à confusion
waaiervormige fraises
karrewiel~fraises

gepijpte halskragen
sluier
omslagdoeken
parasols
entredeux
handlubben
berthe

canons
Douarnenésienne~kap
Bourgogne~kap
Cauchoise~kap
Falaisienne~kap
Lisienne~kap

Pierrots
Caen~strik
Boulonnaise~kap

Paddenstoelkap
Bretonne~kap

Brabantsche muts
mantilla

Werkwoorden
opennaaien
omoogen
overwerken
met borduursel afleggen
overzetten op patroon
kruisen en vlechten
drillen
patroonprikken
fanneeren
laschwerken

MODETAAL DER DAMES, uit catalogen geëxcerpeerd.

St 0 f fen.
serge
fantasiestof
nouveauté~stof

popeline
crêpe
voile
whipcord
éolienne
marquisette
batist
mousseline
covert coat
poolbont
piqué
satinet
moiré
moirette
taffetas
rips
zephir
tulle
ponchenet
pongé
dril
regatta
cheviot
flamé
shirting
keper
madapolam
gestekorrel
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damast
orionzijde
fluweel
pluche
Teddybear
tussor
kasjemier
chinchila
Astrakan
seal
sealskin
chèvre
hermelijn
eskimo
haarvilt
tricot
macco~katoen

madeira
Torchon
Granité
matelassée
ratinée
gebrocheerde stof
broché~stof

Sanella
hospitaallinnen
waschzijde
crêpe de Chine
Delaine
Lama
brocade
chiffon
cretonne

:.... :

nansouk
eautil
·leder satin

Dameskleeding.
mantelcostuum
mantelpak
tailleur
peignoir
polonaise
paletot
boléro
basque
figaro
tuniek
matinée
robe
Pyjama
kimono
japon
overjapon
Teagown
shawl
rotonde
manchetten
sortie
rok
blouse
Rouwblouse
Camisole
ondertaille
lijfje
onderlijfje

friseermantel
Chemise
chemisetje
spencer
halsdoek
pantalon
rokpantalon
overhemdblouse
jabot
guimpe
mantelkraag
theaterfichu
fichu
ceintuur
ceintuurgesp
nachtjapon
onderrok
bovenrok
corset
Worchestercorsette
ceintuureerset
buste
taille
bustehouder
gordel
gordelband
rechthouder
heupeerset
kousenhouder
charretel
sous~ bras
boezelaar
jak

babymantel
draagmantel
plastron
stofjurk
schooljurk
speelschort
jekker
trui

hemdje
flanel
borstrok
luier
kousje
halsdoekje
apenrok
lijfrokje
rokje
ponnetje
négligé
slabbetje
sokje
tochtcapeline
sluitlaken

raglan~mouwen
luiermand~schortje

Garnee:ring.

kraag
netje
zak
nachtzak
ochtendjapon

Kindergoed.

boezelaar
doek
feitel
kiel
kraagje
morskiel
nachtmuts
servetje
slabbetje
sokje
kruipbroek
vareuse
Cape
hanssop
Lavallière
écharpe
jurk
doopjurk
onderjurk
schortjurk
doopsluier
doopmutsjes
doopkapje
Combl·nat1·0 n
bavet
Russische kiel
navelband

geplisseerde rand
soutache
tres
opslag
passement
galon
bies
entredeux
applique
roosjes
nopJ"es
revèr
volant
liberty~lint
Pleureuse
bandfluweel

H0

0

f d d e k se 1.

capeline
kapje
baret
bontkap
. .
napo11tam
bonnet
capote
tocque

Kleuren.
beige
uni (eenkleurig)
évêque (zijdekleur)
donkergoudkleur
molkkleur
reseda
donkergobelin
olijfgroen
oud~rose

leerkleur
donker terra~cotta
donker~olijf

donker reseda
prune
marine
tabak
goudkleur
herfsttinten
goudbruin
cerise
donker beige
grijsblauw
gobelin

Leer en schoen~
stoffen.
ch room1eer
run d s1eer
ch evreau1eer
BoxcalBeer
V eau~mat1eer
1a kleer
Rundsboxleer
lakriemleer
Peau de Suède
Kalfsleer
Segrijnleer

F ijnste se h oen~
soorten.
The
The

Triumph~shoe
Hanan~shoe

The Boston~shoe
The V era~shoe
The Walk Over~
shoe
The Omega~shoe
The Taft~shoe
The Kneeland~
shoe
The Foothhaven~
shoe
The Franklin~shoe
Herz~Schuhe
Hassia~Schuhe

Beddegoed.
tijk
satijntijk
beddezak
gestreepte tijk
moltondeken
wollendeken
katoenendeken
Leidsche wollen~
deken
jaquarddeken
satinetdeken
donsdeken
gewatteerde zijden~
deken
beddelaken
oversprei
piqué~oversprei

tulle~oversprei
vitrage~oversprei

dons~dekbedje

kussensloop
plumeau
mandwieg
kamerwieg
receptiewieg
salonwieg
schommel wieg
rottingwieg

Iedereen ziet bij den eersten oogopslag, dat de fijne Fransehen met hun keu~
rigen smaak, onze dames in hun kleeding de wet hebben voorgeschreven, en
dat gedurende de heele 19de eeuw de mode van Parijs hier te lande, en niet
Fransche mode.
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hier te lande alleen, haar geboden en haar taboe' s oppermachtig heeft doorgedreven. Uit de vetgedrukte woorden heeft men echter reeds gezien, dat in den
laatsten tijd, hier en daar Engelsche modetermen naar boven komen. En men
behoeft geen profeet te zijn, om met zekerheid te kunnen zeggen, dat die Engelsche termen in de komende jaren nog aanmerkelijk in getal zullen toenemen.
Of dit met den achteruitgang van het Fransche volk en de rijkopbloeiende
Engelsche hooge wereld samenhangt, laat ik hier in het midden; maar dit is
zeker, dat men in onze hoogste dameskring en, aldoor meer Engelsche modetermen verneemt. De haut chic ten onzent is thans Engeland aan het volgen,
even slaafsch als vroeger de groote modehuizen van Parijs. Le Printemps,
Le Louvre en Au bon marché hebben moeten wijken voor Liberty & Co.
Van uit de Leidsche straat te Amsterdam, worden thans reeksen van prachtige
modecatalogen over het heele land rondgezonden aan alle deftige dameskringen; en hoe langer hoe meer vinden ze aftrek. Ik meende het daarom de moeite
waard, uit deze overigens in onberispelijk Nederlandsch gedrukte prijslijsten,
de voornaamste termen op te nemen.
Nieuwe Engelsche
stoffen
Yama-silk
Tyrian-silk
Rani-silk
Hestia-silk
Crystal-silk
Ranza-silk
Asphodel-silk
Tempe-silk
Albion-silk
Liberty-silk
Thracian-crape
Dalghali-crape
Eros-crape
Nirvana-crape
lras-crape
Thessa-crape
Wool-crape
Chusan-crape
Hellas-crape
Mahal-crape
Sheen-crape
Voile-crape
Delos-crape
Printed Ethis-crape
Lydia-crape
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Rani-satin
Myra-satin
Liberty-satin
Istrian-satin
Orion-satin
Liberty Silk-velvet
Wool-velvet
Thaiia-velvet
Serge-velvet
Van Dyke·velvet
Thorian-velvet
Rembrandt-velvet
Holbein-velvet
N orna-cloth
Llama·cloth
Gera-cloth
Madeo-cloth
Lavedan-cloth
Duren-cloth
Hikari-cloth
Spotless-cloth
Casement-cloth
Frieze-cloth
Serges
Ripple-serge
Jersey-serge
Navy-serge
Lana-serge

Remel-serge
Lyell-serge
Bengaline
Satin Damask
Velveteen
geribde Velveteen
Velorteen
Silk-weft flanels
Bedrukte flanels
Phaon-cashmere
lrish Tweeds
Scotch Tweeds
Standard-cashmere
Phryne-cashmere
Kaprie-hopsack
Nara-homespun
Curra-friese
Demar-cord
Cotton-voiles
Tapestties
tinfading curtain linings
Corduroy
Muslins
Dameshoeden
Helen
Edna

Madge
Lucy
Juliet
Margaret
Stella
Leonie
Marlette
Elsie
Henriet te
Dora
Hetty
Geoffrey
Kate
Dot
Kinderjurken
Jell
Joy
Thes
Jolande
Daisy
Poppy
Kindermantels
Peggy
V era
Doria
Jessica

Jongemeisjes~

japons
Carla
Katherine
Blouses
Gladys
Carole
Molly
Mary

Evette
Kathleen
Delia
Aline
Beryl
Hera
Grace
Evelyn
Japons
Esmeralda

!mogen
Prudenee
Veronica
V esta
Theodora
Andrina
Karen
Lolatte
Geraldine
Andrea

Noami
Patricia
Nora
Mantels
Mona
Cecily
Athene
Phylleda
Vivian

Elke dame beseft, dat hoe goed ik mijn best ook gedaan heb, dit hoofdstuk
toch nog niets anders is, als een eerste klein groen sprietje, opgekomen bij een
wazig vroege lentezon. Het zal nog heel wat nachtvorsten te verduren heb~
ben, eer het breeder uitgroeit. En als niet eenige Nederlandsche linguistisch
geschoolde vrouwen - waarom niet eenige doctorandae in deN ederlandsche
letterkunde? - dit plantje achtereenvolgens van mij overnemen om het met
echt-vrouwelijke zorgen te kweeken en groot te brengen, dan zal het nooit
de vruchten dragen, die de zaaier ervan heeft gehoopt. Ik zeg eenige dames,
want ik geloof, dat de gevraagde arbeid de krachten van eene enkele, verre te
boven gaat. V ooreerst zou men zich aanvankelijk moeten bepalen tot de 19de
en 20stc eeuw. Voor dit tijdperk zouden dan eerst zoo volledig mogelijk de
woorden in het dagelijksch leven gebruikt vooral met het oog op de herkomst,
de vorm- en beteekeniswisseling van elk moeten onderzocht worden. Gelijktijdig daarmee konden dan ook de eigenaardigheden der vrouwelijke verbuiging, vervoeging en syntaxis, in de beschaafde kringen onzer verschillende
groote steden, met eenige der voornaamste dialecten eens systematisch worden vergeleken. En bij deze ondernemingen zou de vergelijkende statistiek
met de mannentaal de leidende draad van elk hoofdstuk moeten zijn. Pas daarna
zou een lexicologische grammatische en syntactische studie van de moderne
damesliteratuur mogelijk worden; en ware die eenmaal met de noodige volledigheid ten goeden einde gebracht, dàn pas zou men de geschiedenis der Nederlandsche vrouwentaal verder in de vroegere eeuwen, aan de hand der litteraire,
culinaire en cultuur-historische bronnen kunnen gaan opsporen. Elke veran~
dering in deze volgorde zou, dunkt mij, het resultaat in groot gevaar brengen.
Maar wat sta ik hier raad te geven? Ik herinner me ineens, wat ik in het begin
van dit hoofdstuk zeide: "Door het ... geconcentreerder bewustzijn is de vrouw
gewoonlijk zeer praktisch, scherpzinnig, intuïtief, ja divinatorisch ... heeft zij
een aanschouwelijke verbeelding en concrete gedachten, verdiept zij zich graag
in bijzonderheden en détails, en heeft zij dientengevolge veel talent voor taal~
studie". Wat doe ik dus in de kou? Alleen de woordjes, die ik hier met puntjes
aangaf, hebben mij de lage temperatuur doen trotseeren. Maar nu dan ook
gauw naar binnen.
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erst moeten wij onder dit hoofd, de psychologische eigenaardigheden
opgeven, die de volwassene bij 't ouder worden, gewoonlijk van
lieverlede allanger hoe sterker ontwikkelt.
Mannen en vrouwen toch van vijftig jaar of daarboven, zonder nu
juist oud te zijn, beginnen toch eenige opmerkelijke verschilpunten met hun
jongere medemenschen te vertoonen. Zij worden gezetter, ook van binnen,
en rustiger, minder kritisch en toch meer bedachtzaam en principiëel, maar
dientengevolge ook wel eens besluiteloos. Het gevoelsleven is dientengevolge
niet zoo prikkelbaar meer, de resignatie wordt gemakkelijker, heftigheid zeld~
zamer, gelijkmatigheid in stemming algeroeener wet; toch is de grondtoon
meest ietwat zwaarmoedig, van bedenkelijkheden en kleine angsten. Verder
wordt de perseveratie~tendenz allanger hoe sterker. Menschen op leeftijd ver~
geten en vergeven een echte beleediging niet zoo gemakkelijk, hun sympa~
thieën en antipathieën veranderen niet meer. Vol oude herinneringen en
stokstijf bij oude meeningen volhardend, is er wèl overeenkomst tusschen hun
overtuiging en hun daden, maar worden zij ook meer en meer tot menschen
bij wie de gewoonte alles is. Daarom hechten ze ook meer aan vorm en con~
ventie, de grappen wijken voor lange geschiedenissen, en ze nemen graag de
leiding van het gesprek, om altijd weer opnieuw hun oude vertelsels van stal
te halen. Zij zijn conservatief, en gewoonlijk worden ze weer godsdienstiger
dan in hun jonger jaren, ze doen meer aan weldadigheid, en verontschuldigen
veel meer dan vroeger omdat ze veel meer hebben leeren begrijpen.
Als voorbeeld van dezen stijl geef ik een stukje van Geel, waarin hij met
opzet, den goedhartigen stijl van den toenmaligen Siegenbeek die reeds op
jaren begon te komen, parodieerde. Deze typeering is toch zóó weinig over~
dreven, en tevens zóó fijn getroffen, dat ik de hoop heb opgegeven, ooit een
beter voorbeeld van de oudere~menschentaal te zullen aantreffen.
Het is eene ontegenzeggelijke waarheid, door de leerrijke ondervinding van alle tijden
gestaafd, dat groote kundigheden en rijke talenten, wanneer dezelve geenerlei aanmoe~
diging ondervinden, gevaar loopen van in de eerste geboorte te verstikken, en niet tot
die ruime ontwikkeling geraken, waardoor dezelve of in het stille boekvertrek, of op het
woelige tooneel der menschelijke zamenleving, met schitterenden luister zouden hebben
kunnen uitblinken. Wij vinden hiervan een allertreffendst voorbeeld geboekt in de levens~
geschiedenis van Hein Knap, wiens groote kundigheden met regtmatige bewondering
verdienen opgemerkt, en aangezien dezelve tengevolge eener zonderlinge verwaarloozing
der oorkonden, steeds minder en minder herdacht worden, aan de vergetelheid ontrukt
te worden.- Op den llden van Grasmaand des jaars 1763 aanschouwde Hein Knap het
eerste levenslicht in een klein dorp, midden in eene bekoorlijke landstreek van Bohemen,
welker aangename ligging en fraaije omstreken allezins geschikt waren om het jeugdige
hart van onzen Knap, wiens aanleg van dien aard was, dat dezelve vatbaar gerekend
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mogt worden om de indrukken van streelende gewaarwordingen te ontvangen en te he~
waren, tot vurige bewondering der rijke natuur te stemmen, en zijnen lust tot een gezet
onderzoek van derzelver geheime werkingen aan te sporen. Uit behoeftige ouders ge~
boren, wier jeugd en braafheid allezins onbesproken waren, doch wier middelen eensdeels
door vele huisselijke rampen en wederwaardigheden, die hun echter buiten hunne schuld
overgekomen waren, anderdeels doordien zij met handwerk den kost voor zich en voor
hun talrijk gezin verdienen moesten, al te beperkt waren om aan hunne kinderen eene
naar ieders aanleg berekende opvoeding te geven, toonde onze Knap reeds in zijne vroegste
jeugd wat hij worden kon, indien zijne opleiding aan daartoe bevoegde en in het ontdek~
ken van den aanleg bedrevene le:ermeesters toevertrouwd werd, maar moest hij niettemin
van dit onschatbaar voorregt, welks gemis hij tot in zijnen hoogsten ouderdom gevoeld
en menigwerf aan zijne vrienden. volgens het eenparig verhaal van geloofwaardige man~
nen, betuigd heeft diep te gevoelen, verstoken blijven. Naauwelijks drie jaren oud zijnde,
wilde het toeval op eenen warmen dag van Hooimaand, in den jare 1766, terwijl zijn
vader en 's mans andere zonen nog bezig waren met hunnen noesten arbeid in het opene
veld, en deszelfs ochtendtaak nog niet voltooid hadden, dat onze jeugdige Knap, tenge~
volge der vermoeijenis, veroorzaakt door lang spelen, of welligt door een al te lang ver~
blijf in de open lucht, waarin hij aan de brandende hitte der zonnestralen blootgesteld
geweest was, zijne moeder verzocht op haren schoot te mogen zitten, die dan ook al aan~
stands aan zijnen wensch voldeed en onzen jeugdigen Knap op hare knie plaatste, terwijl
zij, volgens eene vaste gewoonte, die reeds sedert vele jaren in hare geregelde huishouding
stand hield, bezig was met koffij drinken. Slechts weinige oogenblikken had onze Knap
deze rust genoten, toen, hetzij dat het toeval zulks wilde, of dat het diertje door de zwoele
uitdamping van den warmen drank aangelokt, onder het lesschen van deszelfs dorst, op
den natten en glibberigen rand uitgegleden was, eene vlieg in den koflijkop der moeder
van onzen Knap nederstortte enL niettegenstaande de spoedig aangebragte hulp der goed~
aardige vrouw, hetzij dat het insect door plotselinge uitputting van krachten, of door
de hitte van de koflij (en dit is mij althans steeds het waarschijnlijkste toegeschenen) he~
zweken zij, den dood moest vinden. Terwijl nu de vlieg op eene drooge plek van de tafel
op haren rug lag, en, uitgenomen eene geringe beweging harer pooten, die welligt niet
meer dan eene stuipachtige trilling of koortsige zenuwtrekking was, geen bewijs van leven
meer gaf, nam onze Knap dezdve in zijne kleine vingeren, en was, hoezeer ook zijne
moeder, hoogstwaarschijnlijk bezorgd, dat de jongen, zoo als kinderen van dien jeugdigen
ouderdom meest plegen te doen, het doode insect naar zijnen mond brengen en inslikken
zoude, alle pogingen in het werk stelde, noch door beloften van lekkernijen, noch door
bedreiging met eene gepaste straffe, te bewegen om hetzelve weg te werpen; maar hij
hield de vlieg vast, en bezag dezelve aan alle zijden, en hetzij dat dezelve reeds bij de
eerste geboorte verminkt ter wereld gekomen was, of (hetgeen mij ten minste aanneme~
lijker voorkomt) dat dezelve in het webbe eener spin, of door eenig ander toeval, een
ongeluk wedervaren was, wat haar ontbrak, ontging onzen jeugdigen Knap niet, en hij
gaf, in zijne stamelende taal, aan zijne moeder, die de opmerkzaamheid van den schalk~
schen knaap met teedere aandac:ht gadesloeg, te kennen dat de vlieg éénen poot minder
had dan alle de andere vliegen.

Ten slotte de echte oude~menschentaal.
De grijsaard onderscheidt zilch in het algemeen door dezelfde eigenschappen,
alswaardoor ouderemenschenzichkenmerken. Alleen wordthier allesnog over~
dreven naar den onprettigen kant: hij is langzaam, ietwat suf, zoowel in ver~
Goedhartige stijl.
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stand, verbeelding als gevoel niet zoo levendig meer, behalve wanneer hij op
z'n stokpaardjes komt. Dan viert de perseveratie-tendenz haar hoogtijkuren.
Dan rijdt hij er nog eens goedig en uitvoerig op los. Zoo was het al metNestor
bij Homerus, zoo schetste het weer Horatius en zoo zal het wel altijd blijven.
MULTA SENEM CIRCUM VENIUNT INCOMMODA: VEL QUOD
QUAERIT, ET INVENTIS MISER ABSTINET, AC TIMET UTI,
VEL QUOD, RES OMNIS TIMIDE, GELIDEQUE MINISTRAT,
DILATOR, SPE LONGUS, INERS PAVIDUSQUE FUTURI,
DIFFICILIS, QUERULUS, LAliDATOR TEMPORIS ACTI
SE PUERO, CENSOR CASTIGATORQUE MINORUM.
MULTA FERUNT ANNI VENlENTES COMMODA SECUM:
MULTA RECIDENTES ADIMUNT.
Met hun tijd leven ze eigenlijk niet meer mee. Ze zijn ten achter en vinden
in vergeeflijke koppigheid allen vooruitgang slecht, vergeeflijke zeg ik, want
Goddank, ze zijn meestal in gelaten passieve resignatie. Hun bewustzijn wordt
voortdurend vager en enger tegelijk. De goede oude tijd is het voortdurend
onderwerp hunner gesprekken en daar hebben ze natuurlijk ook alleen oude
gedachten over, alleen oude woorden en oude uitdrukkingen voor, met Cato
en Sallustius klagen ze uitentreuren: "vera rerum vocabula amisimus' ',en wijten
dat allemaal aan de losbandigheid en wildheid van het jonger geslacht; wie
in hun jongen tijd zoo zou gesproken hebben, zou immers als losbandig en
wild gebrandmerkt zijn, en wat éénmaal zoo was, is nóg zoo, moet nog zoo
zijn, want voor alle nieuwheid is psychische kracht noodig, en die is uitgeput.
Hun taal is die van het vorig geslacht. Vastheid heeft deze groep natuurlijk heel weinig. Groepjes van twee, drie oude menschen, die samen nog
eens komen buurten, ziedaar de eenige connexie. Maar gelijken doen ze
toch alle op elkander, allerlei punten van overeenkomst heeft ook hun taal.
Kortademige kleine zinnetjes, met veel rusten, veel onaf-gelaten en maar even
aangeduide herinneringen. Pruttelend vriendelijk en ontevreden goedig. Veel
vragen ze ook, omdat ze niets meer begrijpen, en daarom geven ze er ook
niet veel om, als men hun vragen onbeantwoord laat; dan vragen ze weer
maar door, of soezen verder. Ook de klanken worden allemaal soppiger en
groezelig, ze lijken alle op elkander in hurt doffe "uff"..kleur; het tempo verlangzaamt, en de zinmelodie wordt eentonig, altijd maar flauw dalend omlaag ..
Als typisch staaltje geef ik Besje van Falkland.
An tafel had ze wel twéémaal gezucht en de ouwe skelethandjes op 't rimpellijfje geleid.Zoo'n kokker van 'n kotelet, nee, daar zag-ie tegen op, al was ie nóg zoo dol op kalfsvleesch. En 'n erretjes-uit-de-bus as Marie 'rop d'r bord geschoven had èn 'n aarpele ...
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En dan nog kouwe gries na met aalbessensap ... Je zat 'r van te puffen op je jàren. Met handjes die lichtelijk trilden nu, lichtte ze de klink van de tuindeur, knikte de kippies
toe.- ..Wel zoo- wel zoo," praatte ze, zachtjesan sloffend tot waar het kiezelgrint witte:
"wel. wel- dàg, kippies" ... - En wiegend, als een weerbarstig takje in winde-geluw,
schudde het hoofdje, blij om h1~t diklijvig andraven der kippen die achter het netwerk
opdrongen, mekander verduwend, schrokkig in den waterbak trapplend, denkend - nou,
öf ze 't dachten: wat dachten kippies ànders as ze de vrouw zagen? - dat 'r weer lèkkers
kwam.- .. Nee, ik heb niks," redeneerde besje, vrindelijk sprekend, alsof de beesten 't
bést verstonden: "en- en je mot je tijd afwachten, hoor. Nee, je krijgt niks" ... - Toen
dee ze nóg 'n sleeppasje, en d'r ouwe gezichtje, d'r goedig, klein besjes-gezichtje met de
gele rimpels en de vel-verwonderingen, d'r héél-oud kindergezichtje onder de neepmuts,
verstrakte in ontdekkende verrassing. D'r bleeke lippenmond sparde een oogenblik in
open stilstaand ge-adem, d'r grijze leeflooze oogjes keken straf van verdaanheid. Wel
gossie, gossie! Wel heere-me-tijd! ... - Tegen de tuinschutting, an de àndre zij, lekkermalsch in 't lach-lievend zonnetje, stond een kloek-ren - gossie, gossie, 'n ren met kuiketjes,
h'eusche kuiketjes en de kloek zwaarsporend doorpikte den stofkuil, riep vreugdelijk
"kloek!"- "kloek!" en de kuiketjes, als hongerige begeerige duiveltjes, hoopten tezaam,
proevend van 't lekkers ... - "V\Tel, wel - heb-ie jonkies van de kip?" - praatte besje de
tuindeur in, blijig nàlachend. - .. Ja, grootje," zei de kleindochter, de tafel afruimend en wel
wat wrevelig om 't làte van den dag. Anders was ze om twee uur klaar, nou moest ze nog
wasschenen redderen: "weet je wat je doen most? Neem 'n stoel en 'n stoof en ga 'r bij
zitten in 't zonnetje. Nee, 't is heelemaal niet koud" ... - "Jonkies- jonkies,'' knikkelde
besje, den ren bestarend, nog gransch verwonderd: "en - enne hoe kom-ie daaran zoo
ineens?"- "Zie je dan niet, dat 't de witte is met de veertjes aan z'n poote?" zeurig antwoordde de kleindochter - dat gevraag en gepraat als je 't druk hadt! - Onnoozel as
ouwe mensche werde.- Gehaast schrapte ze de restjes van de borden, 't vet en de kluifjes.
Maar dan denkend dat groomoe vier weken ziek was geweest in 't Gesticht en vandaag
voor 't eerst weer is op bezoek kwam, lei ze kort-vrindlijk uit, ziend 't glimlachrig verwondren van 't oudje in de deur: - ..... De witte ... Je weet emmers wel, de witte! N au,
die is broeisch geworden, net toen je zoo wat de koorts kreeg.- Nou en toen- begrijp-ie?- nou had ze negen kuikes. Vier eieren waren mis.- Neem nou 'n stoel en ga
buiten zitten!" ... - "Ja, dat kon 'k wel doen," tevreden 't besje zei en voorzichtig an
sloffend, bàng voor den drempel, droeg ze den rieten tuinstoel tot vlak bij den kloekren,
en weer werom naar de kamer haalde ze 't trijpen stoofie. Want met je voeten op die
grond, die grond, die altijd dampte en vochtig was- daar kon je rumatiek van krijgen of je
had 's avonds stijve beenen . ....-De Meizon, glundrend van blijmoedigheid, leek als in teergroene sluiers aan de struikjes te hangen. - Schuchter stonden seringen in knop - ja, 'n
enkel tuiltje spreidde al open, blank van bloesem en klinkend van geurklank in 't sappig
groen van de blaêren. - Raak op het wuivend beweeg van de plant poeierde licht, de
bloesempjes doorblinkend, de tak-sprieten verwazend als water in stilstand. - Benee, op
het donker gekluit van de aarde, kroop het zonnegevlam als stildrijvend schuim, de grasbandjes beklaatrend met driftiger groen, de kiezels er naast in vlamplasjes doopend. Ernstiger, wijzer van lang wintergeleef. pluimden de occuba's met purperen koloogjes en
malsche bladkronen.- En 't klimop langs 't loodsje kuifde krulkoppig, verwaaid en verplukt. -Besje, de toffelvoeten op 't trijpen stoofie, ademde moeilijk, alsof ze bedachtzaam
lucht hàpte. D'r lippen geleken te snuiven. rustig als neusvleugels ....- de velplooien van
den hals, trokken, stramden, ontspanden, vreemdelijk spelend over den halsdoek. - De
meizon hebroeide 'r rugje, 'r neepmuts, dee 'r schurken van warmte-plezier.- Ja 't was
Besje van Falkland.
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nou zomertjes buiten, zomertje in de planten, zomertje in 't gras, zomertje in den grond.En och, och die jonkies in de ren ... - Om de stevige kloek trippelden de wassen pootjes,
de transparante pootjes met teeoen als pluisjes. En de gele, bolle lijfjes, met 't dons, 'tragge
veertjes~getril waren in stadige buitling. - De kloek, breed en zwaar wijdde den kuil uit,
klauwde het grondstuifsel weg, spoot aarde en schelpjes tegen het netwerk. Telkens boog ze
ijverig den kop, pikte wat ze daar vond, zei ,.kloek! - kloek!" ... - De zon scheen op
de kloek en de kuikens, omwarmde het besje dat te glimmeren zat en maar knikte en de oog~
ledekens knipperde en de skelethandjes met de trage blauwe aêren in 't deukig schootje
wreef.- Toen d'r stoel nog een schokje verzettend, boog ze zich over den ren en praatte,
de woordjes làng rekkend, het kinbakje als in kauwing bewegend op het rimplen der hals~
plooien ... - ,.Een~ twee~ drie~ vier - ja, da's zeker de oudste - ja, ja, - vijf, zes, zeven,
acht, nègen - nègen jonkies. - En wàtte mooie beesies - ja, geef jij ze maar te eten,
moeder ... Je het 't druk, hè, met zooveel klèin goed?" ... - .. Kloek!" zei de kip bij het
drinkbakje. - ,.Mag jij nou alléén drinken, stoute meid! Kijk is, hoe die z'n broertjes en
zussies zoo maar op zij douwt!- 0, wat zeg~ie dáarvan! Ja, je het wat me ze te stellen,
ouwe. Da's 'n hééle familie, wat? Wàtte?" •.. -,.Kloek!" zei de kip.- Besje leunde
hap~ademend achteruit in den leunstoel, eventjes moe. Zoo'n hééle kotelet met erretjes~
uit~de~bus was me'n ding as je geen vleesch meer gewend was. Gister rijstesoep, eergister
bóónen, vooreergister érwten - nou de óverdaad. Als 't 'r maar bekwam! Van vijf weke
geleje met de varrekeskluifies was 't 'rook niet bèstig bekomroe-had ze de heele nacht
klààr wakker gelege en vièrmaal gedronke, dat Betje en Mientje in de andere bedstejen
wakker ware geworden ... Hè~hè- Hè~hè.- Wat 'n zonnetje! Je rug sting in vuur.
Maar je doekie afdoen was niet gerajen, néé, néé.- ,.Kloek!" klukte de kip, en met 'n
gulzige draf schoten de gele lijfjes naar den kuil. Een - wat 't 'r al vroeg in zat - een
spoorde waratje al mee. Zoo'n ding! En die ànder was nog heelemaal onnoozel. Dom
as~die op de rand van de drinkbak zat! - Kukeleku~kuuuuuu ! - Hè - daar schrikte ze
van. Wat die haan 'n bek kon opzetten!- ..... Zeker blij, dat je je jonkies ziet, hè?"
praatte ze weer, druk met 't hoofdje den gróóten ren toeknikkend: ,.ja- ja- 't is geen
kleinigheid: nègen. - Jij zal wel in je sas wezen -ja, ik heb 't tegen jou - want jij ben
nou zoo goed as vàder en ze past bestig op ze, hoor" •.. - .,Met wie praat je toch zoo?"
keef kleindochter's stem uit 't donker der kamer.- ,.Wat zè~je?" knikte besje, vredig
't verandaatje be~glimlachend.- .,Met wie je zoo praat?"- "Nou met de jonkies en met
de moeder," redeneerde het oudje: ,.ze zeit maar kloek~kloek en geeft ze te vreten.",.Wacht, ik kom effen bij je zitten," radde de stem achter de bloempotten. - Met was ze 'r
met de sokken van d'r man en 'n stoel. -Nou eerst wier 't recht gezellig. - De zon over~
plaste het tuintje, het bloemlooze middenperkje, de seringen, de occuba's het klimop.Fel van witheid snee het licht naast de schaduw van 't loodsje, de kiezels met tintelstraal~
tjes beketsend, het groen omwadend met spetten en lichte~fonteintjes. Over de schutting
wapperden buurrnan's wilgetakken, kirrend tegen het hout alsof 'r geklopt wier.- En
gös, gos, naar 'n hijgend seringen~tuiltje wiekte met aarzelend waaierbeweeg 'n zóó
sneeuwwit vlinderke dat 't licht van z'n vleugeltjes vloog, alsof~ie van glas was.- 0, wat
was 't nou zaligies bij 't gróóte vuurtje.- ,.Nou? Nou hou je je mond en straks had je
zoo'n bóél te vertellen," praatte de kleindochter, d'r mans sokken in d'r schoot, de roode
werkhanden al bezig met stoppen. - ,.Kloek!" riep de kip en met 'r vinnige sporen stapte
ze op 'n kuiken dat schreeuwde of 't gekeeld werd. - ,.Ach! Ach!" keek besje benauwd:
,.ze het 'r een keporus getrapt!" - ,.Nee, hoor! Gebeurt wel is meer. Ze zijn èrg klein~
zeerig" ... - ,.Hè, daar schrok 'k me dóód van," zuchtte het oudje: ,.maar nou lóópt
't jonkie al weer. Wat 'n mènschelijk verstand. En as je nou denkt dat 'n zuigeling zoo-
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zoo hulpeloos is, wàtte ?" - Jà - knikte de kleindochter. Eens in de week kwam grootmoe
uit 't ouwe~vrouwtjes~gesticht bij 'reten. 't Most wel. Andere familie was 'r niet. De rest
zat in 't buitenland, trok zich niks an van 't geval. Maar 't bàbbelen dat je tóé kreeg! As
ze om vier uur met 't trammetjE~ wèg was, tintelden je ooren van 't onwijs gevraag en
gepraat. Je zou zweren dat ze simpel werd. Hoor nou is toe! ... "Ja," bazelde besje en 'n
zwemming van heel~vaag herinneren belichtte 't nat van 'r oogen: "jà- jà, 'n zuigeling
is hulploos ... Die loopen niet zoo vlug op de éérste dag àl. - Nee, nee. - Ik heb 'r niet
zooveel gehad as diè daar- 't is gebleven bij je oome, die nou in Amerika zit, die was
me zèsde. - Nee, née, met "kloek" roepen - hoor je, hoe~die kloek zeit as~die wat vindt?
- met kloek roepen kom~ie d'r niet - lànge na niet - dat zou wel makkelijk wezen, hè?
Zou je niet denken?"- "Hoe ken je nou ook 'n kind bij 'n kuiken vergelijken!" zei de
kleindochter haast snibbig. Nijdig pikte d'r stopnaald door de grove mazen van d'r mans
sok.- "Kloek! kloek!" klonk hd blijje geluid in den ren. In 't heet~mulle zand boorde
de kip d'r stoffige lijf en de kiekens bang voor poes die ook 'ris kwam in 't zonnetje,
scholen weg op 'n draf. - "Ach, ach," glimlacherde besje, d'r gedachtetjes zoo maar zeg~
gend, zonder verband, zonder luistering: "ach, wat 'n engeltjes! Nou mot je is effen hièr
kommen kijken. Da's nou toch wel 'n wonder van onzen lieven Heer. Gossie, je zièt ze
heelemaal niemeer. Enkel de kop van die ééne die wel weet dat~ie nou bij z'n moesie onder
dakis-jij ben 'n schalkie, jij kle:in, brutaal nest ... Kom is hiér kijken" ... - "La~me nou
stoppen, grootmoe - anders ben 'k vanavond nóg bezig" ... - Loompjes van slaap~
moeheid leunde besje terug. - D'r oogspleetjes dreven op 't zacht~vrindlijk bollen der
wangen, d'r mond kwijnde traag op 't adem~geaarzel.- Over d'r sterk beenig voorhoofd
met de dooraderde slaapdeuken, wiegde 't onrustig gespeel van een wilgetak~schaduwtje,
dat de neepjesmuts kietelde en 't dorre oor met dobberende zwarte veegjes bedoezelde. Maar op de handjes in den schoot, de verleefde handjes met de uitschulpende knokels,
't gele vel en de zware, ópstriemende aêren die fijntjes leken te takken naar 't mager
gewricht, vloeide in smijdige zwalping het jonge, dartele licht, 't licht dat van de groene
boomblaren glee, 't licht dat seringengeur wasemde, 't licht dat stuifjes en triHertjes had,
't licht dat gloeiinkjes, bloemlachjes, blad~snikjes van vèr over 't schuttinkje voerde. Tevree van zit in de lief~sponzige warmte, boog besje's hoofd, glimlachend beknikkend
den ren met de wèer tripplende kuikens. - "Kukeleku~kuuuuuuu !" kraaide de haan, z'n
glazen oogjes draaiend van kraaipret. - "Hè!" schrikte grootje, slaap~verwezen opstut~
tend: "wat 'n stèm zet~ ie, wat?" -- "Ja," zei de kleindochter wijs~pratend als met 'n kind. Dan zat besje slaap~soezelend stil. - "Geef~ie ze vogeltjeszaad?" - "Néé, groomoe" ...
-"Wat geef~ie ze dan?"- "Grutjes en 'n hàrdgekookt ei."- "Geef~ie ze èi?" praatte
't stemmetje: "èi, màg dat wel?" - "Ach wel jà, groomoe !" - "Npu, as 't màg -ja, as 't
màg.- Nègen jonkies- 't is 'n gezin- ze het 'r wat mee te stellen" ... -In de slaap~
weelde waarin ze nou zat, zei ze d'r meeninkjes als door 'n zwaar omdringenden mistigen
wand. - Geluw van teeder beweeg vaagden daar in de zon~beschenene kiekentjes, met
veerpluisjes als stuifmeel~gedauw.- En 't gespoor van de kloek ging als een glimlach door
'r hoofd. - En 't klonk nog wel"kloek! kloek !" - maar ontdaan van klank, als tot schaduw
verzakt, als' n eindeloos~ henen klE:in~mal geluksding. -Toen neigde de neepjesmuts opzij, de
oogleden huifden timiede over 't wegkrimpend wit, de mond wijdde willoos.- Zoo bleef
'r 't Mei~zonnetje beschijnen, 't Mei~zonnetje dat de seringentuiltjes zoende, 'tjonge groen
overvlamde, de roode koloogjes der occuba' s scharlaken dee gloeien, de grassprietjes door~
lichtte met kwinkeleerende glansJes. -Over haar stopte de kleindochter. - En gansehelijk
gelukkig, donkre aarde over zand spuierend, spoorde de kip, d'r goud~gele kuikentjes
roepend ... - "Kloek! Kloek!" ....
in besjestaaL
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Maar wat wel het allervoornaamste is, zij houden veel van kinderen, en vertellen hun graag lange en mooie geschiedenissen, waarvan de kleinen smullen
als van langbewaarde lekkernij. 't Spreekt dan ook van zelf dat de taal,
waarin die vertelsels voor hun springjonge verbeelding komen leven, ook een
diepen indruk maakt op hun gemoed. Niet dat ze de woorden van Grootje
of Opa aanstonds gaan nazeggen, ze zouden het niet durven, maar ze hooren
ze toch zoo graag uit hun mond. En als zij er aan denken, ook soms nog
jaren daarna, dan leeft er een stuk, soms het schoonste stuk van hun mooi
jeugdleven bij hen op, en ze watertanden. Zou dit niet een van de redenen
zijn die aan de oudere taal zooveel rechten geven op ons artistiek gemoed,
een van de redenen, waarom wij sommige dierbare dingen toch het liefst
hooren zeggen in ouderwetsche woorden, een van de redenen, waarom wij
ook zelf somwijlen in teere stemmingen naar zoo' n oud kleinood van een
woordje zoeken, waarom wij sommige diepe gevoelens vreezen te ontheiligen,
door ze uit te zeggen in een al te jong woord, dat nog groen is en wrang, en niet
rijp genoeg voor zulke weeke oogenblikken? Ik waag althans het te meenen.
Al deze groeptalen heeft men in Duitschland wel eens .. Altersmundarten" genoemd, en ik geloof dat er ook bij ons voor een woord als ,.leeftijdsdialecten"
in de wetenschappelijke wereld wel plaats zou zijn. Toch zou er een gevaar
van misverstand mogelijk worden. Want de .,leeftijdstaalgroepen" hebben
zeker iets, ja veel met de dialecten gemeen, maar zij onderscheiden er zich
toch ook in allerlei belangrijke punten van. Want mogen deze groepen ook al
even sterk zijn, als de dialecten door het getal der sprekers, en de twee eerste
stadia ook zeker zooveel als een dialect van de algemeene taal afwijken, ze
zijn toch, als wij de schooltaal uitzonderen, niet half zoo vast. En hun diepste
eigenaardigheid ten slotte mag vooral niet uit het oog worden verloren, en
hierin vormen ze een scherpe tegenstelling tot de dialecten en seksetalen :
Iedereen doorloopt er meerdere. Onze taalvaardigheid maakt, als we maar tijd
van leven hebben, al die groeptalen met de respectievelijke overgangsstadia
mee. Ook op volwassen leeftijd, leeft in ons nog het kind, bloeit in ons nog
de knaap, blaakt in ons nog de veerkrachtige jongen met al zijn lief en leed,
zijn hope en vreezen, zijn jeugdige siddering en zijn eerste daden. En als we
wisten jong te blijven, en onze ziel niet lieten vereelten in den strijd van het
leven, dan ontluiken ook later in onze taal weer telkens die .,beelden uit mijn
kinderjaren" in dezelfde naïeve woorden, en die nog altijd even oprechte
zegwijzen van weleer. Bij mannen als Vondel en Guido Gezelle hun kindertaal vergeten, ware een moedwillig dwalen; naar andere verklaring zoeken
een ontwijding hunner reinste zeggingskracht.
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'T EERSTE DAT MIJ MOEDER VRAGEN
LEERDE. IN LANG VERLEDEN DAGEN,
ALS IK HAKKELDE, ONGERIEFD
NOG VAN WOORDEN, 'T WAS. TEGADER
BEI MIJN' HANDTJES DOENDE: ..VADER.
GEEF ME'EN KRUISKEN. ALS 'TU BELIEFT!"
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'K HEB EEN KRUISKE DAN GEKREGEN,
MENIG KEER. EN WIERD GESLEGEN
OP MIJN' KAKE. ZACHT EN ZOET ...
ACH, GE ZIJT MIJ, BEI TE GADER.
AFGESTORVEN. MOEDER. VADER.
'T GEEN MIJ NU NOG LEEDSCHAP DOET!

D

0

MAAR. DAT KRUISKE, 'T IS GESCHREVEN
DIEP MIJ IN DEN KOP GEBLEVEN.
TEEKEN VAN MIJN ERFGEBIED:
DIE DEN SCHEDEL MIJ AAN SCHERVEN
SLOEGE. EN HIETE 'T KRUISKEN DERVEN
NOG EN HADD' HIJ 'T KRUISKEN NIET!

0

0

Met alle eerste deelen van grootere werken deelt dit boek het ongerief, dat
er zoovele gedachtendraden in begonnen zijn, die pas in de volgende deelen
verder kunnen afgesponnen worden. En zelfs doet zich hier, meen ik, die leemte
nog pijnlijker voelen dan elders, wijl de sociologische taalbeschouwing nog
zoo weinig is ingeburgerd. Want inderdaad, er is hier al veel meer aangelegd
dan de lezer vermoedt. Laat ik derhalve de goedwillige denkreizigers, die mij
op al deze moeizame kronkelpaden gevolgd zijn, en nog betrekkelijk weinig
van hunne moeite hebben genoten, ten slotte mogen uitnoodigen hier even te
gaan neerzitten op deze steenen bank, want we zijn nu toch reeds hoog genoeg
geklommen, om een uitzicht, een vergezicht te krijgen op de hooglanden, die
Kindertaal bij Guido Gezelle.
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ons wenken. Als eenmaal het Groote Woordenboek der Nederlandsche taal
zijn voleinding nadert, áls dat museum, door Mathias de Vries ontworpen,
dank zij zijn trouwen opvolgers, in keur van geordende zalen, alleN ederland~
sche woordjuweeltjes te kijk zal hebben gezet voor allen die belang stellen in
het N ederlandsche volk, zijn geschiedenis, zijn psyche en zijn taal, als dan de
catalogus geschreven is, waarin alle bijzonderheden afzonderlijk zijn vermeld,
en alle détails gemakkelijk een voor een zijn te vinden; rest ons dan misschien
nog niet de taak om na de voltooiing dezer analytische bewerking, ook een
synthese te beproeven? Zou het dan niet gewenscht zijn, met medewerking
van vele geschoolde krachten, en subsidie der Nederlandsche staten, het reuzen~
werk te ondernemen: de voortdurende wording van het Algemeen~beschaafd
Nederlandsch uit de organisch samenwerkende locale, familiale en sociale taal~
groepen in een hiërarchische reeks van organisch samengroeiende boekdeelen
te schetsen? Ik stel mij voor, dat iedere bewerker aanvankelijk slechts ééne
groeptaal voor zijn rekening zou nemen, maar die dan ook alzijdig, d.w.z.
psychologisch, sociologisch, lexicologisch, grammatisch, syntactisch en stylis~
tisch bewerken zou. Dan zouden daarna de bewerkers der locale taalgroepen
b. v. zich kunnen vereenigen in een commissie, die na vele vergaderingen ter
samenspreking het ontwerp voor een boek zou vaststellen over de onderlinge
samenwerking, ineenvloeiing en verkwijning, de eventueele isoleering en kern~
deelingen der verschillende dialecten. Uit zulk een commissie zou dan de meest~
begaafde als rapporteur met voortdurende hulp der andere leden, het definitieve
dialectboek moeten schrijven. Denzelfden gang zouden de twee parallelle co~
mités van de familiale en de sociale taalgroepen moeten volgen. En als dan
eenmaal de drie standaardwerken over deze hoofdgroepen naast elkander
zouden staan, met voor elk een heele reeks boekdeelen als fundament, zou er
nog een laatste grandioos boek moeten verschijnen, geschreven door de drie
rapporteurs gezamenlijk. Ik zie nog niet met zekerheid, of het beter zou zijn,
eerst de drie, vier laatste eeuwen te behandelen, of er aanstonds het Middel~
nederlandsch bij te nemen, maar ik hel toch sterk over tot het laatste. En zoo
zouden wij gewonnen hebben de ware en volledige cultuurgeschiedenis van
het Nederlandsche volk. En nu overvalt mij weer ten slotte hetzelfde gevoel,
waarmee ik de voorrede begon: verlegenheid en schaamte met blije fierheid
dooraderd. Is het te verwonderen? Neen. Maar laat de anderen, die in de
gelegenheid zullen komen om medelijden met me te krijgen, dit dan positief
toonen door 't aandragen van veel materiaal. Het ligt overal voor het grijpen.
En zoover ik zie spreekt alles slechts ééne tale: Overal moet de geest strijden
met de stof, maar
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INHOUD VAN HET EERSTE DEEL.

Bladz.

Voorwoord . . . . . . . . . . . .

V

.

Eerste Hoofdstuk. Taal en Maatschappij
EERSTE BOEK. DE LOCALE TAALKRINGEN .

Tweede Hoofdstuk. Het Friesch en

West~Friesch.

13-324
19-61

Landfriesch . . . . . . .
Stadfriesch . . . . . . .
Noordfriesch . . . . . .
Zuidfriesch . . . . . . .
Westfriesch en Amsterdamsch
Strandhollandsch . . . . .
Flevisch. . . . . . . .

24-33
28-36
28-33
29-33
29-57
40-42
57-61

Derde Hoofdstuk. Het West~Nedersaksisch

62-86

Geldersch-Overijselsch . . . .
Drenthsch . . . . . . . .
Groningsch . . . . . . . .
Stellingwerfsch en Friezenveensch
Zuidoost-V eluwsch . . . . .

66-73
73-74
75-79
79-86
86

Vierde Hoofdstuk. Het
West-Hollandsch. .
Zuidoost-Hollandsch.
Neder-Betuwsch . .
Utrechtsch . . . .
Noordwest-V eluwsch
Zeeuwsch . . . .
West-Vlaamsch . .

Hollandsch~Frankisch

. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
met Isoglosse:nkaart
. . . . . . .
. . . . . . .

Vijfde Hoofdstuk. Het

Brabantsch~Frankisch.

Algemeen Vlaamsch . .
West-N oord-Brabantsch
Antwerpsch. . . . .
Aalstersch en Brusselsch
Leuvensch . . . . .
Oost-Vlaamsch . . .

Zesde Hoofdstuk. Het Limburgsch-Frankisch.
Zuid-Limburgsch .
Oost-Limburgsch.
West-Limburgsch.
Oost-Brabantsch .
Noord-Limburgsch .
Geldersch-Limburgsch

87-122
95-97
98-101
101-103
103-105
105-111
111-117
118-122
123-168
130-151
151
151-160
151~168

151-160
160-162
169-205
179-182
183-190
190-199
194-196
196-199
199-205
Inhoud.
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Bladz.

Zevende Hoofdstuk. Het Afrikaansch.

206..237

Maleisch..Portugeesch . . . .
West..Afrikaansch . • . . .
Oost..Afrikaansch . . . . . .
Hottentotsch..Afrikaansch . . .
Grikwa.. en Boesman..Afrikaansch
Slameier..Afrikaansch
Masbiker..Afrikaansch . . . .
Kaffer..Afrikaansch . . . . .
Boeken..Afrikaansch . . . . .

207..213
213..217
214..217
218..221
221 ..225
225..227
227..233
233..234
235..237

Achtste Hoofdstuk. Het N egerhollandsch

238..260

Afrikaansch en N egerhollandsch . .
Laag..Negerhollandsch van 1880. .
Laag..Negerhollandsch van 1770..80.
Hoog..Negerhollandsch van 1802 .
Berbice..Creoolsch . . . . . .
Goudkust..Creoolsch . . . . . .

239..45, 252..54
245..247
248..258
254..258
259
259..260

Negende Hoofdstuk. Het West..Indisch .

261 ..285

Djoe..tongo . . . .. . . . . . . .
Ningre..tongo . . . . . . . . . .
Ningre..tongo en Negerhollandsch . . .
Surinaamsch Nederlandsch. . . . . .
Curaçaosch en Arubaansch Nederlandsch.
Papiamentoe . . . . . . . . . .

261 ..262
262..269
270..274
275
275..277
277..285

Tiende Hoofdstuk. Het Amerikaansch

286..295

Oud..Amerikaansch . . . . . . .
Nieuw..Amerikaansch . . . . . .

286..291
292..295

Elfde Hoofdstuk. Het Ceylonsch.

296..299

Portugeesch..Ceylonsch . . . . . .
Singhaleesch..Ceylonsch. . . . . .

296..297
297..299

Twaalfde Hoofdstuk. Het Oost..Indisch .

300..324

Sinjo..Indisch . . .
Europeanen..Indisch .
Maleisch..Portugeesch
Bataviaasch..Maleisch
Litterair Javaansch .
Soendaneesch . . .
Ambonsch..Maleisch.
Singkeh..N ederlandsch

300..306
306..314
314..315
315..317
317
317..318
318..322
323
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TWEEDE BOEK. DE FAMILIALE TAALKRINGEN.

325~546

Dertiende Hoofdstuk. De familietaal

325~337

Kindertaal . .
Vaderlijke taal.
Moederlijke taal
Taal der verdere

325~327
328~334
335~336
336~337

. . . . .
. . . . .
. . . . .
familieleden.

..

Veertiende Hoofdstuk. De dreumestaal (van 1 tot 6 jaar)
In het huisgezin . . . . .
Phasen der taalontwikkeling .
Bakerliedjes. . . . . . .
Dreumespraat bij vreemden .
Dreumesverhaaltjes in de school
Dreumesbrief . . . . . .

.
.
.
.
.
.

377
378~428
379~380

.
.
.
.

Zestiende Hoofdstuk. De

339~347

348
349~369
.
369~71. 375~76
371~374

Vijftiende Hoofdstuk. De kindertaal (van 6 tot 12 jaar) .
Geheimtaaltjes . .
Kinderimprovisaties
Kinderopstellen .
Speelliedjes . . .

338~377

380
381~383
383~428

jongens~

429~508

en meisjestaal

Jongensopstellen vóór de puberteitscrisis
Meisjesopstellen . . . . . . . .
Jongensvoordracht . . . . . . .
Puberteitscrisis der mannelijke taal . .
Vrouwelijke taal na de puberteitscrisis .

429~432
433~434
435~484
485~503
504~508

Zeventiende Hoofdstuk. De Studententaal .

509~519

Studententaal van 1910 . . . . . . . . .
Studententaal van 1840 . . . . . . . . .

509~515
516~519

Achttiende Hoofdstuk. De V rouwen taal.

520~539

Litteraire Damestaal .
Keukentaal . . . .
Huismoedertaal . .
Borduur~ en kant~taal
Modetaal . . . .

522~528
529~530
531~532
533~535
536~539

Negentiende Hoofdstuk. De
Goedhartige stijl . . . .
Besjestaal . . . . . .
Drukfouten en aanvullingen

32

oudere~menschentaal

.

540~546
540~541
542~545

552

Inhoud.
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DRÜKFOUTEN EN AANVULLINGEN.
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Blz. 4 regel10 van boven staatjeugd durf. moet zijnjeugddurf
Blz. 5 regel 4 van boven staat Jan de Wit, moet zijn Jan de Witt.
Blz. 8 regel 17 van boven staat bestanddeel en, moet zijn bestanddeelen.
Blz. 11 regeL 14 van boven staat reclame~intense leven, moet zijn intense reclame~leven.
Blz. 11 regel 2 van onderen staat onder te oogen, moet zijn onder de oogen.
Blz. 57 regel 24 van boven staat in Gooi, moet zijn in •t Gooi.
Blz. 57 regel18 van onderen staat Overyssel, moet zijn Overijse!.
Blz. 87 regel13 van onderen staat en Belgique et leNord de laFrance 1896~98, moetzijn
en Belgique et dans Ie Nord de la France 1895~98.
Blz. 89 regel 11 van onderen staat Noord Brabanders, moet zijn Noord~Brabandets.
Blz. 89 regel 2 van onderen staat Aksel, moet zijn Axel.
Blz. 90 regel 5 van boven staat Katzand, moet zijn Kadzand.
Blz. 94 1ste kolom regel3 van onderen staat praes. enkelv.• moet zijn praes. meetv.
Blz. 94 1ste kolom regel 10 van onderen staat praes. meerv., moet zijn praes. enkelv.
Blz. 105 regel11 van boven staat West~ Veluwsch, moet zijn Noordwest~ Veluwsch.
Blz. 130 vlgd. voeg bij: Zie W. de Vreese: De Galliasmen in het Zuid~Nederlandsch.
Gent 1899.
Blz. 143 regel 10 van boven staat landbouwerstand, moet zijn landbouwersstand.
Blz. 173 regel 13 van onderen staat schrijver, moet zijn schrijven.
Blz. 175 regel19 van boven staat De Pannincer~zijlinie, moet zijnDe Panninger~zijlinie.
Blz. 177 regel21 van boven staat döan : döan, moet zijn doan : döan.
Blz. '206 regel 8 van onderen staat Hugenooten, moet zijn Hugenoten.
Blz. 220 regel 7 van boven staat In het Nama, moet zijn In het Nama (zoo heet het
bestbekende dialect van het zuivere Hottentotsch).
Blz. 278 regel 6 van onderen voeg bij: N. Woordenlijst en zamenspraak in de Neder~
landsche en Curaçaosche landstaal, Curaçao 1891. Woordenlijst en samenspraken:
Holland~Papiementsch. Jonckheer, Curaçao, zonder jaartal. A. Pijpers: Theoretische
Spraakkunst der Papiamentsche Taal, Neuman, Curaçao, 1898. A. Sintiago: Gramatica
Corticoe di idioma papiamentoe, A. Bethencourt, Curazao 1898.
Blz. 285 regel 8 van onderen staat geen onzer vaderen werkte ofdacht daaraan, moet zijn
het meetendeel onzer vadeten werkte ofdacht daar niet aan.
Blz. 306 regel13 van boven staat Sinjos, moet zijn Sinjo's.
Blz. 445 bovenaan staat kind, moet zijn wicht.
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Drukfouten en aanvullingen.

·ho oren . ter aantll!uiding van de zui'lllelijk v~ de «ad• ~·
gwllegdè. veLC!Ivtll!IC'h~Milllgen of' 're4,outen. · . . ·
,.
Oombmeeiren we d•e ~.s:r:hns d~. a.~.~~
de u u met d;e dialeot.geo.g:rlllph·i.&eh& v«s~, dul.·llioHollandsche expansie .in vroeger elluweu men ·w,e .rot de conclus.i~, da·t d~ m'l"loed "I"Ml een eila mew-wa~IIiLig bescJJ.ouwd•e expansieve cultu!M' hieraan f t
en haar invloed op de taal.
gt"'OIJldsla,g moe·t Uggen. En dat doe:ue cultuur de 11~..
sohe is 11g<t vo·o:r de han·d. D~j de uitbreiding der u:a-W!tl\Ien meldt on·s uit Amsterdam:
spra.a.k helYben t.aldjke faotoren een ro·l ges.,Poold. di<& 'teu.
In ~e h~den gehol!den vergadering v::tn d·<;~ ges.chie·d- en
n&UW>S•te saruenMIJl,ucn· met doe gebeur.t.elllSOOn Ül ihm:
letter~tnc(hge a.f<teelmg <];('11" Kon. A-ca·tiemie van We·tenB•('Iha.ppeü hee-ft dr. G. G. Kloeke té Hamhur<"". eene mede- so-Jari.gcn oorl0:g. De 7Jeeprovïncien, het kern-.geMOO va·
het ve.rz,e,f, vormden ook het kern-g·ebiied d<er u u-uit.spr~•.
deeli<q~ gedaan over: D<' expansie
HolÎandsche cul~
·t!lur ~n iie XV:I~ en ~J.e XVIIe eeuw en haar weerspiege- 'Va.a•r wa•ter w·a.s, daa·r waren ook u u--sprek-ers en ~·'
lmg m de htmhge d'laloot.en. Het wigende is eraan ont- kon d.an oo.k op de kaa.rt aantoonen ho,e o. lh de Z\Üderzee, de ha·rta·rre'·r >an het HoUa.ndsche seheepva.llri'\"«'leend:
keer, wa.a•r d·e Geuzen heer en mee,s•t.er wa•ren, te'\"en ·oo.
Een bela.ngrijk probleem vraa.glt tegenrwoord'Ï•g de algegol.e.idencle v0rbindri.n.g he·ef.t geYü·rm:l, waarl.amgs de
meene aa.nd·~~,c~ht der taa•lkundigen en van alhm. die· beJa.n"'u u-uHs·p.raa.k zich heeft Y'OO·r•tgeplan.t, Ook een z.eker p:r
s•t.ellin·g voor gees•tes- en cuHuurges•C!hiedenis heibhen.
.,
ra.Udi:>nte met d·e ontwild~cJing der re:ligie·uz.e gebeurteGev·en in de taalontwi~eHng. zooals wij die t.ot dusver
nis.sC'n is niet t.a mk•kennen. E.cu pro·tes·ta•n•t had meer
~·ebb(èn kunnen waarnemen de ,,a.ris·roi" .d,en toon aan, of
kans onder u u-invloc·:l •k bomen dan een ka,tholiek. Zeer
Is het veele?r doe "massa", die van onderep. op, dank zij
duidelijk echter bli.f!it het., va•n hooe vèr.s·kek•kende gevoil·
haar n~men;ke meei'd·e;heid, lan•gzaam maar zCJker haar
gen de "Spa.a•nsch"-.::,t.u.af.<:·che wtÜl-hese yoor .dedialeoto•
.. phonebsoho verand'!'rmgen we·et iloor te ze-Hen 1 Me<t
·wikkeling :i!s .ge\Yee.:ü.
d:tt p;o~bl.e~m; a:ldus. sp~ker, han.g>t onmid.(!è.Uijk · ~·amen
Xa dez.e dialecirgeo;:;raphioche bewi;sv•oeriug .tODalili -'pil'•
he~ n~e, mmd:er gew1ohhge vraagSJt.Uik van de verhouding
oo·k aa.n de lmud va.n mei·ed,eelingen in oude g:ra.lllltllaoder d~alec;l·en, to~ .het Alg?meen Besohaafd: zijn· de dirul'!'ct.tca's aan, dat in Hoiland in de 16d-e en Hd•e eeuw nog
ten met m t wl1d groeHmd·e P'lante;n te vergelijken, of de u u-uiLspraa·k heel'Scht.e. Te Rotterd.a:m werd in de 3IM
he·!!·~ de·r 18dil eeuw nog Bruud en suUJker voor bruiod •
oopalen de cuoH.uureeJ31tra de tendellltie in de taalontfJwiksu1Ker gez·elg-Ll.
.
kelin·gf In ziin voordraoht wil. spr. onderzoeken of er
De Jiolla'ldsche u i-uitspraa-k is tegen hd ci:J:!,d d•e[' 16ae.
iJ?d·e·rdaa·d taa1kundig,e orrtw.i:k.keliugen zijn aan. to 'lfijzten,
P·euw in zwang .n·e"'ümcn o•nd·er in;vloed d·er Zu.i·d~Ned<&r•
du' va,n ons cultuur-centrun1 zijn "u1f.ges•traald".
landsc.he 'l'lurht.e.áng;>n, wie·r taal als bz,tell' heE!eho'llWd.
A,a,n de hand van door hem ontw·orpen d.ialeotkaarten
!·oont spreker nu aa.n., doaf, do uN.s:praa.k d•er ui als uu in. werJ, omd111·t ·de cultu11r de•r Zuid~N-ode.rlander.s toon ll!Og
op hoo.ger niveau stond. DM,rns,a.si moe•t ooh·t·er in H'Dl:"·
woorden 11.-ls buus, muü.s, uut, en•z., zoods die word-t
lan·d - ook je Am.s!l.erdam - nûg zeer b.ng ·de u U:-ui,._
gev~m(l~n in onze oosteliJke provinciën, aan· Holll)nd~
gpra,n.1:
gehee•rs·cbt hebheu, vooral in mari.ti·&!The milieus,
sc•hen mvloed moet. Wol'den l·oege.sohreven. Het. Friffi.che
t!·b hun ,,omle" Amste;:dmnsehe trouw blov'!'n. Dit oud-&
BUt. d•a~ in de 16d6 eeuw ond·er &tel'ken Holl::tndMhen
ta.albje
d•er
ra·s·e.c.ht.e Ams1e·rdam.s'(l.he toeJui was het "m·aLl''
in'Vloed kwam en welks taal d'!ln ook sterk verAmsf.e.rdamseh, <!'Oo·r Vondel be.doe1d in zijn A.runiJ..eidin.g&
Holhndscht. is, h'!'e:ft dE>ze uu-uitsrpraaJt. Ook het Stad•st.er N ed·erl-a.n·dsche Hicht!mn3t (1650). De ( Zuid-Nedor1a.nd•
Frie&ch, rld zioh in den loop van de 16de eeuw ontwikkeld
sc.he) u i-uitspraak is dus na.ail" N oo.r•d.-Nooe'DlaiiJJd "over•.
moet b!"bhE'n en da·t voora1 in de laatste helft dier eeuw
gebracht" op d·ez·eH.d.e wij,ze ails d·e HollliiJl;d\sch·e u u-uf6.'
onder si.e'l"ken HolJa.ndschen invloed kwam, kelllt hoofct?:aspra.a:k iJS .,on;r.gebracht" Ua.aif F·r.ieslailld en dte ovar)J~
kelij-k de uu. Zelfs in het lk>ere•enfdsC'h moC'ten de wooroo·s•tdijke pro v.inciën. · De monophthon.gL!!che ui.tspr~
,J.~n met u~ uH be;t ..Hollandsclb a.fkomsf.i,g zijn. Imanel\'3
hee.ft onc1c.r de HcUa.nd·~·tJhe zeeva.aJ"Ider.s stelllig no.g 0011
;:ut d•e Fne.s<Yhe R1.lmspre.uken van RevnC'r Bop;erman
diep in d·o lïe ·eeuw en Iia·:~•r spr.'s vermoed•en zelfa !ptûg.
blijk·t da·t tn het midd•en der 16de eeuw "in het Boeren1ot in de 18ioe eemv ge1we.r3·C·M. In h-e.t Malei&ch zijn 'b.v.
fri•sc•h :J.ûg geregel(! de oe-uih.'T{}raak heerS<:Me. Na dien
HoJbndtS·che h~cnwoor·è·~n in o.ngediphthongeerden vO<tm
tijd en met nii!D1e tijderus den 8Q.:.jarigen oorlog moot de
opgenomen. Ook de Ned·e.r·duits·ohe zeeman.staaJ, <tie
uu onder invloed der st~ds s~erker wordende. Hollandwa.t aan het HolJ.andsch he.er.t ontloond, hee.ft. ll!OO goe4
~che p·e~et.ra•tie in d·e moi!e. gekomen zijn. De vas·t,ze,tt.ing
aiLs geen en.kel woo·rd mei <lirphthong opgenomen. Daaren,der uu m het Biit Pn de Fric·scihe stE>den en haven'Plaatsen
l·egen h~wij.z~n wool'den a.ls: Her:iJng-s•bü.&e, düker, D~è;
wijst ten :duideli.~i~ op Holla.n(!oo:!icn impor•t~ ,.HolHüsin.g, Kombü.se, Kajüte, Kiü-Ga~.en, · Klii'rer, rplüi!en,
scheèpsriimt.e, Sc,hiHe,. Sil!d-en, d.at d·eze woord•en zijn olW!"'
land:s•cih" dat wilde in dd.t tgevaJ zeg-.goen: fij,n•er en benomen ·toen {Ie Ho-l:landsohe zeelieden nog u u-u.its.pr~
s•c•haaJ.Ue~, en het js wel opmel'kelijk, da.t d·e uu vooT elken
ha,(!d,3n. Spr. wU g•aa:rne toegteven, dat er ·enkel-e VMI ~
Boerenfnes met heerige allures nog a.Uij:d et>n def.t.ig<'•l'
u u-woorden vóór de 17ode rueuw O!ll•tlee:nd kden tDjn"
caohet heefht da.n d'O oe. Da·t de u u e·en bMdhaafd Holland·s•C!h
maa.r het z<Ju toch wél z.eea.- ged"''o.Iltgen zijn, om tw1111 $e
gxlW·ees<t moet zi}n, wee•t niemand meer, maar · de oude
nemen, d.a.t juis•t va;n den invloed oll2ier g·oudeu eellW :~
traditie van deftig<hetd iJS gebleven. Dat <>'Clldot trouwens
lllimst zou' zijn bil.ij.wn ha.ngcn.
.. .
nie•t alleen voor Fries•ltand. maar voor het"' heele Oos•t.en.
Zoo moe.t dacr:t volgell8 s·pr. d!e dia~ect-weten~ ~ &ë
Wie ln Groniu.gen., Friesland, Drents, Overijsel of Gelcultuur-w~uenschapp-en vam den et~rSten ran·g · ~end
deda,.n!d ie<W d:eftigte<r dda-1~ wil ,s,prêken da.n do gewone . wo.rdf'.n.
Do•mr middeJ. va:n de ta.aJ. plant zich de ·~ruliVálrl·g·
boeren pleegt Hollan:ilis•CJhe woorden a1s
lra.ia_ b~ . V'O(}r•t en nergen.s vinden we de cuLtuur da.n Ook betèl'
&teeds··met uu uil~ te s·preiken.
wool'spi•e.g·eld d'lbll in doe ta.aJ.. Het is de ta.a.k: V'IN1 den.
In Friesland werd het rol!k een "ra,g.e." om. de oe'e <!IOOif l.in.gui8t, d·e m·ethod•en vam ooider.zoOO.. zoodanig te v«iijli~
uu' te vervangen, dat het al s;poediig tot on.tsporlngtell· dat we uH D'nze huidige dialeM.en kunnen .a.flez.en, ~
kwMTI, roogenaamde hypercorreote vormen, die van groOtte w&k·e invJoeden de cul.tuur o;nz.er voorva-deren zich
waarde zij.n voor de ~paling van de ilendelllties in 0. on·twHvke1d.
.
. ·.
tawlon.mvikkelin.g. Z<Oo zegt men in Leeuwarden il!el!s· ....
Do dia[?C'ten zijn on~rworpeii a.a;n de werking V6'!1: ~
skuunen en fuien voor schoen•en en voeten. Aan ecll!ZeiM.:. kriWht, dl·O spr. oomdutdit mat net woord expansie.> Bà6
s•treven heeN· ook de vorm reduilen haar ontsdia.an te is de ra!lldeela!Cht.igoe "vis aotiv>a.", die ons ~eele .~
beheersebt en die het_ agen'f! vOiMlt van llllle ~
~lan!ken di~ .men in de: l&a-!Site ja.ren te Groriiii!g&n km
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De· Palestijnscheo steden, die· men tot nog ioe opgegr~tven
g.e>oouren. Er. ia -roor h~t vi)(){OOte.l\Lim.gs·v-m"l'I).ogen V'Ml 4<en
s~rvdin,g geen be~p. d.a.t da.à'l"Inede :i?- soh?onh«id. ~llill he.eft (zooal>s Laehis, Gezer, Jericho, Megidd·o, Betb-tielW.)
umtmg
mlleMleiiste
d-e
dr3lllg
dez!)
waren gelep,·en aan de grens van het' Israëliti~ch~ land,
èvena.ren; vooo- ons liS
'9'8.Jn. y.i<taJ.iteit., h~ leven-'ldve in ha,a.r groat.e•te vo1~·&i4. De opgra.~·mgen bij Jeruzalem hebben bet..rekkP-lijk too
Zoo behQO<l'en dan d-e dd,ailecbka.M'lten a~s vel'itra.a<gde hiJsW.. weinig opgeleverd, 'omdat de top van den heuvel, wa'l.Yop_~
ri,9clie fiilms ·tot d-e ko'lllt.ba.a.rste ouJ,tuu,r...Qooumen<ten, die de oud·e "stad van David" lag, ten eind<! van de 1\fa.cCii:
wij macll,t.i.... k.U11ll!len worden. Het WOO\l'd wordt een l:tlona.de, bPën afgebroken en j!'el,ik gema-a-kt is. De b~jna on11:erepf;
•een eD.ik.elo~dig weren, in Leibnirtz' "boote der Werelden". gf-bleven heuvel van Si<lhem in bl'>t mirl·den van het l'feili~l)
een 6pie.,.el onwr g!IJlache histor:Ml. De vQorrtg-eretbe 00. land belooft meer vondst.en, wellicht. zelfs opsohriften UJ.t

mM led.dJt tolt een dy:rualllli.sohe were1dbe.
een ge>loof aa;n d-e z<eg6plra.ail. va<n ~et su:pe-.
!,ooren te belter bes.eff\ln de ei:ndelooze
vao1 de acheppimg·s.ged.a,chte:
In dJen beginne wes het W.o~.d.

. &tudieerdng d·er
sahouwing, lflo•t
; rieu.r-e. ED. we
i vrucll:tbmrh-edd

Mededeeling van prof. d:r. F. M. Th. Böhl
de gesehiedonis den strul
- te Groninjl,'eD
Sichem en de opgravingen aldáar,

over

·
het. oudste Israë1iet.ïsohe tijdperk.
Enkele jaren vóór doen ool'l<Jg hebben boeren uit bet
dorpje Balata aan den voet van den berg Ehal onge~chon•
den gr~tven gevonden. De voni!sten werden door pr"f. haron v. Bis~ing (toen in Miinchen, nu in Utre~.ht-) aan:;"konht en bevinden zich thans in hP.t Museum Sc.b.r.nrl~r
in Den Haajl.'. De spreker laat de photo's zien en ged!
enkele b~jzonderheden. Het z'in voorwerpen uit bet tijdperk
der aa.rt,sva-dèrs, omstr. lHOO vóór Chr.: bronzen punten van
p~ilen en lan&en; een plat figuur van een Egyptl~chen
Farao (eveneens in brons), zooals <lat op vee of s]a,.-en
h1.J wijze v>tn stempel of brandmeTk gedrukt werrl; een
sikkelvormig zwaard, in~relei('d met goud, een pracHsht~;:,
dat den invloed van de Babylonische kunst verf:,,onil.
So<rrtgelijke zwaarden heeft men ook gevonden in Te.Jlioh,
Gezer en Bybloo (twee exemplaren). Het wapen van den
god Marduk op d Ba,byloni!<C>he zegelvlinders V'erloo.nt
biermede een onmiskenbare gelijkenis.
Het lag voor de hand l')ffi de omstreken van de plJMt-s,
waar der;rel~jke stukken gevonden waren, na~1wke11yil!er
t.e onderzoeken. Da.t heeft prof. Sellin gedaan m de Jaren
vóór den oorlogo 1913 en 1924. Zoo werd de plaat-s van
rio oude sta-d Sichem terug)!;evonden. De sprE>ker geeft een
~chets van deze voorloo-pige opgraviJig en de toen ~tr.
kregen resu1tatf'n op gron·d van photo's en van e1~en
ir,drukken. Hi.i bezocht de plaats in April 1.1. en za~r ook
de vondsten die voorloopig In Weenen bewaard wo:r1èn 1
waa.roni{ler ;.eel v<>orwerpen uit het bi,jbelsche ti~<lperk.
Prof. Sellin heeft in het najaar 1913 2% week met 00
tot 100 werklieden gegrav-en en in 't voorjaar 1914 met
ongeveer )00 werklieden. Hetgeen hij daar heeft geV'Onden.
ziin werktuigen, wa;penen, zilveren SJie:raden, alba-sron va.z.en.
~ndre voorwerpen van keramiek. Vüor het groot$te
ir'deelte zi.in deze yoorwer}lfln ge-zonden. naar Weenoen, om
daar in de kelders van· het kunstMston5ch Museum voor.
oo-pi-g te worden bewaard. Spreker is twee jaar gel-edel\
i.n de geleo--enbeid geweest deze yondsteu te zien en te 1J.e.
wonderen.rEn op i!e vlaats van het oude Sichem zelf. d11t
hij gemeensohappelij: k met d.en beroemd.~n o;~dheidlk':ndi.ge~
prof, Dalman mooM 'beeoeken. heeft hlJ de over!blijf~
ar m·u.rdl~·• dD atadapoor tdn ~n Vat\.
· ~ ..J

In de middagyergaderm g heeft prof. d-r;. F. ~· Th. Böhl
(Groningen) j\'esproken over de gesohied61Us der stad
,Bichem ·en de opgravingen aldaar.
De gesèhiedkundige waarde der Genesis-verD;alen: ~at
is t-egenwoordig ·eem bra;ndend vraa.gs,tuk. l<1en lS er meoli
meer mee tevred•en de Iiliteraire bronnen te ontleden of
vorm en st~il va.n de verbaJen na. te lra.an. Men wil zich_
de ·dingen zelf kunnen voorstellen; men vraag nwa;r hetgeen feiid~ik gebeurd is. Da,t is dan <Jok het verlangen,
qa1t ons aandr~jf.t met spade en houweel uit te trekken
naar het b~jbelsche land, om uit de nagelaten spor~. van
hun· nederzet-tingen na te gaan, hoe de oude Israeheteu.
in het t~jdp,erk der aa!'tsvaderen der Richkeren en der
Koningen g'eleefd en wat zij beleefd hebben.
De s:preke:r gaat uit van Genesis 48 : 22, een oveNuil
brokstuk van een historische overlevering, da,t tevens
(zcoals vaak in Genesis) een woords-peling behels<t. Het
"stuk lands", dat de stervende Jaeob aan Jozef l>OV";'ll
zijn broeders vermaaik•t., is blijkens het oorsprO!!lkeliJk
het gebied van de stad Siohem. ·
· Sichem is, wat li~rp;ing en aardtijkskunrli.ge J<esteldheid
betrelit, de natuurl~ike hoofdstad van Palestina.• Sichem en
Jeruzalem zijn in den ouden tijd concurren•ten geweest.
ALS· Sich1lm den &tr~id ten slotte gewonnen heeft, da111.
dankt het d:i;t, stellig nieh aan zijn gunst.iger ligging, maar
aan . he eigenaardige verloop van Israël's geschiedenis
s,edert David. Terwi.il Jeruzalem pas door David O'P de
:J~busieten veroverd en f?t hoofds.tad verhe-v;en werd, was
S1ch~l!l ~oen al sedert ·ner eeuwen een m1ddelp=.-t· van
Israel.~eüsch level?- en den~ten. Ma.nr t.wee genera.t1es n:,.
den ÜJd van Dav1d werd n-e stad verwoest en heeft van
'toen a.f, _hoewel spoedi'l' herbouwd, haar beteke-nis ftr• i-ie oude Israël iet ieCh3 huiz3n e~
loren.. Pas in den Hellenis-tischen t~jd wa.s er (door de
,secte der Samarit·anen) een korte periode va.n nieuweu. pAl3 iZ·3D
..., · dd"' lliJ'k
"
•t
- ~~:~·
d.i.
blcei. Sedert de bouw van de "nieuwe stad'' (~äbles, ver...,
~.nane s aa.n WJ.j o .. ,ml
Neapolis) werd Z<"lfs d<;> plaa1's van het oud'e Sichem
h~rvatting van deze Opget"lil, tot. Jlr()f. Sellin.die in 1~13 terugvond. Dat is een ,V66r d"'
•
..,.
"'
groot voordeel: de pumheuYel 1s onbewoond en ongerep;
Een Na der
_gebleven en bewaarde dus ook ongerept <1e oude over· :grav
d l· t do 1 g""vormd
·h 3 ft Z l: C h V 0 0
·
l:.l:ijf~ele'll, die in z~in diepte sluimeN!n.
D~rna. geef·t de spreker een schet-s van de geschiedenis ·
Nederland zal d 3·3n1 b3langri.1k
der stad ~ichem aan de bnl!d van de bijbeJsthe ge~tev:en&
id •
•
(vooral Gen. 34, Joz. 24, R1cht. 9, I Kon. 12), toe.gehchti
lng van
de
spijkerde
e.n
door g~lf!VilJJ.S ,uLt ~e Eg-yptüche opsch~iûten
de ih=ot W"'rk ~n aan d~ rr"'SUltate n •
op,schnfen.. ~n~mt bh,1Jd., dat men S1c.l1em md,erda,sdvele
"'
"'
"'
""
! ...,
oud~e Israe11eüsche hoofdstad ntag noomen. Maar
hijzooderheden zi.in t.hans nog onduidelijk, W~i bevinden. Moga hat plan slagen, tot
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doe., historisch-e, \Vcrkel~ikheid brengen. Het is een d·er belangrijks-te nagen d-er oude bijbelscha :;teschiedenis, wa.ar~
op ons de puinheuvel :van Sichem ant.woord zal geven:·
. de v~g; hoe d·e stamm~n van · Israël voet · ge.krezen
·
h!!hlwln in Kanaän.
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