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V

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 linguistiek. Geen andere wetenschap buiten de
psychologie, is bij machte hier de gezochte oorzakelijke verklaring aan te bieden:
noch de historie of praehistorie met hare documenten op perkament of steen, noch
de physica met hare wetten van het geluid, noch de anatomie of de physiologie van
ons menschelijk 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 weggedoken, 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 linguistiek. 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: ENGELSCHEIT EN DIERSCHEIT MENGEN IN DEN MENSCH
ZICH ONDEREEN. Maar tòch leeft de materialistische levens- en
geschiedbeschouwing, nog in vele minder wetenschappelijke kringen voort; ja hier
en daar woedt zelfs heftige propaganda, voor een louter economische verklaring
van de heele maatschappelijke cultuurgeschiedenis der menschheid. Welnu, de
taalwetenschap in den breedsten zin, heeft óók de prétentie, 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! O, 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
leeftijd, zoowel bij armen als rijken, gelijk een zachte vlam van

Jac. van Ginneken, Handboek der Nederlandsche taal Deel I. De sociologische structuur der Nederlandsche taal I

VI
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, met wien ik 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 Indogermaansche talen een merkbare
vooruitgang in psychische nauwkeurigheid en volheid is te constateeren: van het
oudste Indogermaansch als het Vedisch 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 Nederlandschen stam tegemoet treed, overvalt mij, bij al m'n vreugde
over de voltooiing van dit eerste deel, toch een gevoelige verlegenheid en schaamte.
Vooreerst 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-
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boringen noodig. 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 dank.
Hulde en dank aan allen, die mij bij de bewerking van dit boek hebben geholpen,
en die ik in den eersten druk met name genoemd heb, onder wie echter reeds
menigeen, niet slechts van de ouderen, maar ook van de jongeren: mij naar een
beter leven zijn voorgegaan.
Over dezen tweeden druk, waar al jaren om gevraagd is, maar die door allerlei
wederwaardigheden en ambtsbezigheden werd vertraagd, is niet zoo veel nieuws
te vertellen.
Vooreerst meende ik mijn boeken wat kleiner te moeten maken, en bevat dus dit
deel slechts de locale taalgroepen. De familiale taalgroepen zullen met eenige
uitbreiding dan het tweede, en de sociale taalgroepen: deel 3 en 4 vormen. Deel 2
zal op het einde van dit jaar verschijnen, en ik heb de hoop, dat dan regelmatig min of meer een deel per jaar - de reeds lang beloofde reeks, regelmatig volgen
zal.
Verder kon er aan dit eerste deel op het oogenblik nog maar weinig veranderd of
verbeterd worden. Wel is er heel wat vernieuwing gekomen in de ideeën; maar deze
vernieuwing hangt, ten onzent, nog heelemaal in de lucht. Ik verwacht alles van de
nieuwere taalgeografie, maar het is er nog niet; en al waren de beloofde
dialectatlassen van Frings, van Kloeke en Grootaers, - ik heb er ook zelf een in de
maak, die wellicht vruchtbaar de rij zal sluiten - reeds alle verschenen, dan hadden
we nog bij lange na geen voltooide sociologie der hedendaagsche dialecten, waar
het mij hier toch in de allereerste plaats om te doen is. En dat dit toch iets anders
is dan locale taalhistorie wil ik even aan één enkel feit toelichten.
G.G. Kloeke heeft er onlangs terecht op gewezen dat de diphtongeering der uu
de

in woorden als huus en muus tot huis en muis in het Hollandsch der 17 eeuw nog
volstrekt geen voldongen pleit was. En dat dus in dien tijd de uitspraak uu van
Amsterdam uit gepropageerd werd in de Saksische oe-streek. Evenwel de uu werd
in Amsterdam spoedig tot ui. En nu werd van hetzelfde centrum uit: de ui verspreid.
de

Uit deze historische feiten wordt nu begrijpelijk gemaakt, waarom nog in de 19
eeuw in vele Saksische streken oe de gewone volksuitspraak is; die heel langzaam
in uu begint over te gaan. Maar dit had volstrekt niet zoo hoeven te blijven. De uu
als een ten doode opgeschreven klank had er heelemaal tusschen uit kunnen vallen.
En de oe had ineens in ui over kunnen gaan. Dat evenwel zoo goed als nooit de oe
in ui overgaat, maar steeds de uu hier de tijdelijke overgangsphase vormt, wordt
alleen verklaard, door wat
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ik op blz. 10 en 66 van dit eerste deel als een zeer merkwaardig sociologisch
verschijnsel de ‘geleidelijke aanpassing’ heb gekarakteriseerd. En Kloeke begaat
een methodische fout door te meenen, dat hij dit feit missen kan.
En zoo zullen, geloof ik, over het heele terrein de historische taalgeographie en
de sociologische taalstructuur elkander voortdurend aanvullen en toelichten, maar
nimmer kunnen vervangen.
Daarom moet ik ook allerlei, door eenzijdige taalhistorici aangevallen conclusies,
onverminderd handhaven; als daar b.v. is het gezegde over Friezenveen; en de
Zuidelijke Friesche grens met hare taal-eilandjes, waarvoor ik naar de
Regenboogkleuren van Nederlands taal verwijs.
Handhaven moet ik ook voorloopig nog het meeste van wat ik over Het Afrikaansch
gezegd heb; al geef ik gaarne toe, dat dit nu een mijner zwakkere hoofdstukken
geworden is, dat bij een derden druk zeker geheel en al moet omgewerkt worden.
Maar nu waren er, naar het mij wilde voorkomen, de gegevens nog niet rijp voor. Ik
geef toe, dat ik ten dezen een andere houding zou ingenomen hebben, had niet
mijn uitgever, op een gegeven oogenblik, tegen mijn bedoeling, ineens order
gegeven, om den eersten druk letterlijk af te drukken. Toen ik kon ingrijpen waren
de vellen reeds gezet. Ik stond toen voor de keus om alles weer in de war te sturen,
of wat water in den wijn te doen en besloot toen tot het laatste, en liet dus alles zoo
afdrukken. Ik waarschuw er dus den lezer uitdrukkelijk voor dat tot aan blz. 260 de
literatuur niet is bijgewerkt, wat, daar deze overigens bekend genoeg is, niet erg
hoeft te heeten, als men het maar niet opvat, als zou ik het intusschen hierover
geschrevene niet de moeite waard vinden.
Daarentegen heb ik het hoofdstuk over het Oost-Indisch aan een grondige revisie
onderworpen.
Moge ik besluiten met de hoop, dat de omstandigheden, die dit boek jarenlang
noodlottig zijn geweest, van nu af aan ons Handboek der Nederlandsche taal een
beetje mogen begunstigen, opdat het te Nijmegen ondernomene - na lange
onderbreking - ten slotte toch ook te Nijmegen moge worden voltooid.
NIJMEGEN, 30 Januari 1928
Jac. van Ginneken s.j.
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Eerste hoofdstuk. Taal en maatschappij.
Menschen lijken allen op elkander. Wat ook in hen moge verschillen, steeds blijft
er een grond van gelijkheid, die bij nader toezien, wel verre van te verdwijnen, hoe
langer hoe uitgebreider en dieper 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 Afrikaanschen 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 kunnen spreken. En in elke sfeer,
zouden wij dan weer meerdere kleinere, zichnauwer-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 onderscheiden kringen uiteenvalt:
de Germaansche en de Romaansche volken. Dat zich hier of daar, zooals in België,
Noord-Frankrijk en Zwitserland merkwaardige mengelingen vertoonen, doet geen
afbreuk aan het 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 Germanen zijn somber en ruw; doch terwijl de fijne vroolijke
slimheid der Romanen volgens 't oude woord ‘WAT WALSCH IS VALSCH IS’ licht
tot bedriegerij 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 opvatting, 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 gewone 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 Germaanschen
en den Romaanschen 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, maar waaruit wij 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
Germaanschen 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.
o

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 Franschen 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 Indogermaansche volken afwijkt - op een
vermenging van Keltische Indogermanen met een oud Europeesch oervolk moet
berusten, en dat dientengevolge ook de typisch-Keltische taalontwikkeling, een
unicum op Indogermaansch 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 daarmee heeten de Indogermaansche Kelten en Britten naar hun
mantel (celt, kilt) en wollen kleed (brethyn). De oerinwoners huldigden het
matriarchaat, het vrouwelijk priesterschap en de polyandrie, de Indogermaansche
familie is patriarchaal gebouwd, de vader neemt de priesterlijke functiën waar en
de oudste zoon erft. De oerinwoners hadden een vijftallig stelsel gecombineerd met
een twee- en drietallig en daarboven rekenden zij 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 Indo-
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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
Iersch, Welsch of Bretonsch, maar ook onder het Germaansch zelf. Of de blonde
blauwoogige rijzige type van het Noordsche ras de Indogermaansche afstammeling
is, dan wel of de brunette korte type aan het autochtone ras het Indogermaansch
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 met z'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 Indogermaansch Keltischen
overheerschenden adel konden uitroeien, maar niet de oerinwoners; zoodat hij in
de Welshmen en in de Bretons van thans wel 80 à 90 percent, en in de Ieren 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 voor Nederduitschland 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.
o

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.
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Het zeeleven heeft opvoedende kracht, het kweekt kloekheid en
verantwoordelijkheidsgevoel, voorzichtigheid gepaard aan stoutheid, ruwheid
verzacht door goedmoedige hulpvaardigheid. Het voortdurend opnieuw indijken van
de telkens weer ondergeloopen gronden, kweekte vastberadenheid, taai geduld,
volharding en zelfvertrouwen; maar het leven in afgescheiden polders met hun kleine
afgezonderde stukjes land, met zooveel kleine rechten en plichten en telkens weer
verschillende belangen voedde ons ook op tot particularisme en eigenzinnigheid.
Onze handel bracht ons nuchter oordeel groot.
o

3 De vrijheidsoorlog tegen Spanje openbaarde ons aan ons zelve en aan Europa,
o

en kweekte rijke jeugddurf 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 wij Nederlanders geworden, wie wij zijn. Zoo
groeide ook hun oude West-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 overbruggen,
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! er leeft toch in alle Nederlandsche
hoofden en er gloeit toch in alle Nederlandsche harten, zooveel bloed-, zooveel
geestverwantschap, zooveel overeenkomst van gedachten en begeerten, zooveel
gelijkheid van vaardigheden en behoeften, zooveel eendracht van deugden en ook wij zijn menschen - zooveel gelijkheid in min prijzenswaardige eigenschappen,
kortom zooveel gevoel van solidariteit, dat Holland niet is een provinciaal hoekje
van Nederduitsche cultuur, noch Vlaanderen een wingewest van Fransche
overbeschaving, noch Zuid-Afrika heelgewoon een Engelsche kolonie! maar dat wij
allen te zamen één zijn en gelukkig om het eigenaardige van ons eigen volkswezen:
samen vormen wat men is gaan noemen de eenheid van GROOT-NEDERLAND
of in beeldspraak: den Nederlandschen stam, niet lief misschien, maar taai. Later
komt dit vanzelf nog uitvoerig ter sprake. Maar mag ik dat eigen Nederlandsch
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!
- dat iemand onze meerdere is. Denk aan Oldenbarneveldt en Jan de Witt. Van huis
uit ordelijk, kunnen wij niet uitstaan dat allerlei voorschriften, onze persoonlijke keus
van een speciaal soort eigendunkelijke orde komen dwarsboomen. Dat maakt op
den buitenstaander, en soms ook op den beter ingelichte, 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 Nederlander niettemin ongunstig van de Duitschers
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 oordeel.
Alleen is dat oordeel meest een koopmansoordeel, d.w.z. ietwat nuchter of positief.
In de wetenschap staan wij tamelijk hoog, vooral weer in technische 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 geestesoogen dragen 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 scheppingskracht. Navolgen in langzame wijsheid en
vastberaden wil, ziedaar onze kracht. Wij hebben een sterk ontwikkeld rechtsgevoel
en verfoeien het onrecht dieper dan andere volken. Vandaar ook onze hekelzucht,
reeds in den middeleeuwschen Reinaert geniaal en in Vondel en Douwes Dekker
niet minder. Geduldig werkzaam en vlijtig-doende zijn wij óók, maar wat peuterig
en kleinzielig verslaafd aan bijzaken - denk aan onze wereldberoemde zindelijkheid
en den schoonmaak onzer huismoeders. Waarheidzoekend ten slotte, trouwhartig,
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
gebrandmerkt, 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
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levensprocessen van het geheel; juist als een nóg grooter overeenstemming van
lichamelijke en geestelijke eigenschappen, een nòg inniger gemeenschap van
belangen, in dat ééne groot Nederland toch weer verschillende kleinere en 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, die ook als organensamenen dooreenwerken aan het zich
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 nòg intiemer en drukker verkeer, of door nóg
eenzelviger gemeenschap van belangen en nooden, als de cellen van één
karakteristiek weefsel zijn verbonden.

Fig. 1.

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 krachtigstopelkander in, alhoewel ook een
uiterlijke aanraking bij gelukkigen tref tot merkbaren invloed komen kan.

Fig. 2.

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 Friezen B en 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 middelpunt en raken of snijden elkander.

Fig. 3.

Zoo raken elkaar b.v. de rechtsche partijen A de Protestantsche en B de Katholieke
leden; want hoewel deze samen ééne groep vormen, kan toch niemand tegelijk
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 hoofdzaak is, zijn tamelijk
onverschillig voor wat de drie afzonderlijke partijen scheidt, en behooren dus feitelijk
tot alle drie. Weer anderen E, die voor alles jong zijn behooren feitelijk tot de
Unie-liberalen en de Vrijzinnig-democraten beide. (Fig. 4).

Fig. 4.

Doch de meeste groepen eindelijk hebben heelemaal geen middelpunt, maar
loopen als 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 geslacht, wordt een kring die in trek is,
ziender oogen grooter, en een andere die verouderd schijnt, plotseling al kleiner en
kleiner, tot hij uitsterft; of een nieuwe gemeenschappelijke 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.
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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
d´´rom 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 bestanddeelen 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 algemeene landstaal
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 onderlingen wedijver van zulke groepen vastleggen.
I. In het algemeen berust de vorming dier groepen op de min of meer instinctieve
neiging tot volkomener gelijkwording 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 vierde deel zullen bespreken. Hiervan is de propaganda nu vaak
slechts een bewuste uiting, terwijl de zoogenaamde contagion mentale, er een ietwat
o

abnormaal onbewust gevolg van is. De assimilatieve energie hangt 1 af van de
o

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.
II. 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 breeder milieu, en haar
eigen karakter tracht te handhaven. Deze differencieering werkt natuurlijk veel
o

o

sterker, 1 in een bloeitijdperk dan in een tijd van verval; 2 in kleinere kringen die
o

vaster gevormd zijn te midden van grootere vage groepen, zie IV; 3 in groepen,
o

die zich isoleeren van de andere; 4 in meer begaafde individuen.
III. Een uitvloeisel dezer beide neigingen is verder: de wet der sociologische
uitschakeling, krachtens welke elke gemeenschap de geprononceerde
individualiteiten, als ze zich ten minste aan àl te ver van de normale groep afwijkende
eigen meeningen of gewoonten schuldig maken, onbarmhartig uitschakelt, en als
vreemdelingen gaat beschouwen. Men denke b.v. aan de Christen-democraten.
o

IV. Niet alle groepen zijn even vast en eng aaneengesloten. Dat hangt af 1 van
o

de plaats, of al de leden bijeenwonen; 2 van den tijd, d.w.z. van het al of niet
veelvuldige samenkomen en verkeer - zoo zijn groepen, wier leden elkaar bijna
elken dag ontmoeten, veel vaster dan zulke, die slechts ééns per week, per maand
o

of zelfs slechts ééns in het jaar samenkomen en verkeeren. - 3 van het
vastomschreven belang - want een vage solidariteit ontpopt zich, als de nood aan
o

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.
ste

V. Zijn niet alle groepen even krachtig. Dit hangt ten 1 af van de intensiteit
waarmee de leden zich aan die groep wijden, naar het doel streven of het verkeer
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.
de

Ten 2 is dit afhankelijk van het aantal leden, dat echter ontzaglijk sterke
schommelingen kan doormaken; want wat er tien gelooven 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
de

kracht van het geheel ten 3 af van de vastheid 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.
VI. 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.
o

Wij moeten onze groepen dus onderscheiden: 1 in ZWAKKE ten ondergang
o

gedoemde en KRACHTIGE, tot wasdom voorbestemd; 2 in VASTE met veel verkeer
en weinig individueele verschillen en LOSSE met sterke individueele of
kringetjes-verschillen en weinig verkeer.
o

In de groepen zelf onderscheiden wij verder: 1 een relatief krachtig en vast
o

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 afwijking
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 verafgelegen kringen zich 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 partij-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 verhouding
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 vastheid zeer
begrijpelijk, omdat wij daar gewoonlijk de meest talentvolle individuen 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 groote steden 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 intense
reclame-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
o

worden. Hoe sterk hij is in elk der groepen, hangt af 1 van den tijd dien hij al
krachtdadig in die groep heeft doorgebracht, hoe langer hoe dieper grijpt zoo'n groep
o

o

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-Nederland zooal 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:
o

1 . De groepeeringen naar 't geographisch bijeenwonen: de LOCALE
o

TAALKRINGEN meest dialecten of tongvallen genaamd. 2 . De groepeeringen naar
o

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
de oogen te kunnen zien, waarvoor een moderne, algemeen beschaafde landstaal
de nieuwe richting in de taalwetenschap heeft gesteld.
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Eerste boek. - De locale taalkringen.
De groeptalen naar 't geographisch bijeen wonen noemen wij dialecten, of
nauwkeuriger: een Nederlandsch dialect is een groeptaal, niet al te zeer afwijkend
van het algemeene Nederlandsch, 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 Dietschen
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 meenen
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 doorloopen; 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 het eene 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.
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Rechtsboven hebben wij deze klankgrenzen in gestippelde, rechtsonder in
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,
begrensd door stippellijnen. Rechts-onder het Moenteensch dialect, begrensd door
onderbroken lijnen. Links-onder het Banater dialect, begrensd door doorloopende
lijnen. Dat vele isoglossen een tijdlang samenloopen om dan verderop elk hun eigen
wegen te gaan, zien wij vooral duidelijk 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 Banater 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.
o

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 breede vaderlandsliefde 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.
o

2 . zijn deze dialecten als groepen ook bijzonder krachtig. Trouwens heelzelden
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slaagt iemand van buiten erin een nieuw dialect als kunsttaal met eenige vaardigheid
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 schaal legt, omdat hier dit getal
aan slechts heel langzame wisseling onderhevig is. Ten slotte is, van de grenszone
afgezien, de heele groep hier overal even krachtig.
o

3 . De dialecten wijken soms heel ver van de algemeene taal af. Door
eeuwenlange isoleering, binnen natuurlijke of kunstmatige grenzen van staatsbestuur
en kerkelijke indeeling, van elkander afgescheiden, zijn zij elk huns weegs gegaan.
Sommige dialecten trouwens zijn sinds den Germaanschen 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 grammatische en
syntactische afwijkingen beperken, maar dat het heele klinkerstelsel 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-Hollandsch der Deensche Antillen.
8 Het West-Indisch. 9 Het Noord-Amerikaansch, 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 't ophouden van 't verkeer met de oude centra, weer min of meer
zelfstandig ontwikkeld. Om 't overzicht 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
dialectverschillen 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 trouwens 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 voorbarigs 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-
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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
o

gewichtigste en onmisbaarste vraagstukken beperken: 1 . welken invloed de
dialecten thans op onze algemeen beschaafde spreektaal, de boekentaal, en andere
o

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 nauwkeurig 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 poover 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 doorvorscht 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 Vooys 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 transscibeeren. 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 nòg 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 vierde deel
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dat over de klank- en accentleer, en van het laatste 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 algemeene taal, geef ik bij de meeste dialecten nog eenige schijnbaar willekeurig
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 genoeg, tamelijk poover
moest uitvallen. Verder meestal een nòg kleiner overzicht over de voornaamste
sociologische groepen in elk dialectgebied; en soms eindelijk een opvallende
eigenaardigheid van mimiek of mondstand, die misschien 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.
Mijn dialectkaart, die voor Zuid-Nederland grootendeels op een voorloopige
indeeling van Prof. P. Willems zaliger te Leuven berust, zal spoedig verouderen
door het reeds aangekondigde werk van Th. Frings en J. Vandenheuvel: Die
südniederländischen Mundarten. Texte, Untersuchungen. Karten. Teil I. Texte,
Marburg 1921. De opvallendste bijzonderheden in de grenzen der
Noord-Nederlandsche dialecten ontleen ik aan Winkler 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 verantwoordelijkheid voor deze beide conclusiën voorloopig nog aan
de ontdekkers. Ik neem ze over wijl ze mij goed lijken maar tracht ze niet te bewijzen.
J. Firmenrich: Germaniens Völkerstimmen, Band III, Berlin 1854, blz. 641-797. J.
Winkler: Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon, 2 dln. Den Haag 1874. J.
en L. Leopold: Van de Schelde tot de Weichsel, 3 dln, Groningen, 1882. Tweede
verminderde druk, 1906. 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.
Sinds de eerste uitgave van dit deel verscheen als aanvullende samenvatting der
hier behandelde Nederlandsche locale taalgroepen: Jac. van Ginneken en J.
Endepols, De Regenboogkleuren van Nederlands Taal. Nijmegen 1917.

Jac. van Ginneken, Handboek der Nederlandsche taal Deel I. De sociologische structuur der Nederlandsche taal I

Jac. van Ginneken, Handboek der Nederlandsche taal Deel I. De sociologische structuur der Nederlandsche taal I

Jac. van Ginneken, Handboek der Nederlandsche taal Deel I. De sociologische structuur der Nederlandsche taal I

Jac. van Ginneken, Handboek der Nederlandsche taal Deel I. De sociologische structuur der Nederlandsche taal I

Jac. van Ginneken, Handboek der Nederlandsche taal Deel I. De sociologische structuur der Nederlandsche taal I

Jac. van Ginneken, Handboek der Nederlandsche taal Deel I. De sociologische structuur der Nederlandsche taal I

Jac. van Ginneken, Handboek der Nederlandsche taal Deel I. De sociologische structuur der Nederlandsche taal I

19

Tweede hoofdstuk. Het Friesch en
West-Friesch.
In de vroege middeleeuwen woonden de Friezen aan onze kusten van den Dollar
tot minstens bij Scheveningen toe, de Zuiderzee-kusten grootendeels ingesloten.
Thans leeft de Friesche bevolking alleen nog tamelijk onvermengd in de provincie
Friesland, op Schiermonnikoog en de beide uiteinden van Terschelling. Wij
o

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 Dijkstra-Buitenrust Hettema: Friesch Woordenboek, Leeuwarden
2

1896-1898. Th. Siebs: Geschichte der friesischen Sprache , Strassburg 1901. P.
Kloosterman: Het vocalisme der beklemtoonde lettergrepen van den Metslawierschen
tongval, Groningen 1907. P. Sipma: Phonology and Grammar of Modern West
Frisian with Phonetic Texts and Glossary. Oxford 1913. G. Wumkes- A. de Vries:
Nederlandsch-Friesch Woordenboek, Sneek 1916.
o

2 . het Stadfriesch van Leeuwarden, Dokkum, Franeker, Harlingen, Sneek en
Bolsward, met onderling slechts eenige onbeteekenende verschillen.
o

3 . het Noordfriesch taaleigen van Schiermonnikoog, met Oost- en
West-Terschelling, die alle drie weer hun eigen afwijkingen hebben.
o

4 . het Zuidfriesch te Hindeloopen, dat nog een oudere periode vertegenwoordigt.
Men zie voor Noord- en Zuidfriesch het werk van Siebs. L. Eykman: Phonetische
beschrijving van de klanken der Hindeloopensche taal. Verhandl. Koninkl. Akad.
o

Afd. Letterk. nieuwe Reeks. Deel 14, n . 2. Amsterdam 1914.
o

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.
o

6 . Het eigenaardige Strandhollandsch van Zandvoort tot Scheveningen.
o

7 . het Flevisch op Vlieland, Urk, te Enkhuizen, Vollenhove en in het Oosten 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 Frieschen bodem hechten.
En als wij daarbij in het oog houden, dat de oude Friezen geen Nederduitschers
waren, maar met de Angelen van Sleeswijk-Holstein en later
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de Angel-Saksen eene zelfstandige West-Germaansche groep vormden, ziet men
hieruit opnieuw, dat wij niet zoo maar toevallig een eigengeaarde middelevenredige
vormen tusschen Duitschland en Engeland.
Al is het spreekwoord ‘FRISIA NON CANTAT’ zeker niet zonder grond - 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 Gijsbert Japiks
den Frieschen Vondel, over de gebroeders Halbertsma, Tjeerd Ritske's Velstra, den
Frieschen Poot met Rein Posthumus, die eenige werken van Shakespeare in het
Friesch vertaalde, Waling Dijkstra, den Frieschen Fritz Reuter en vele anderen tot
Troelstra 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 't Oosten bij Dokkum op
zand- en veengronden, en der Klaikers, die in het Westen 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 de Genestet - 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 plattelands-Friezen
o

o

genoemd worden: 1 de 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. Men denke b.v. slechts aan de ‘Streek’ tusschen Hoorn en Enkhuizen met
de stugge en onbuigzame nazaten der West-Friezen, die

Jac. van Ginneken, Handboek der Nederlandsche taal Deel I. De sociologische structuur der Nederlandsche taal I

21
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 ambt over Alva's
gruwelen deden. Voor de Noord-Hollanders geldt in heel bijzondere mate wat
gewoonlijk heel ons volk verweten wordt: Elke nieuwigheid 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
o

de volgende tabèl dient te worden in het oog gehouden: 1 . dat de niet ingevulde
woorden, òf met het hoofddialect òf met de algemeene landstaal overeenstemmen,
òf zelfs tegelijk in beide vormen bij verschillende lagen der maatschappij in zwang
o

zijn; 2 . dat, waar ik van te Winkels opgaven afwijk, niet aanstonds aan een drukfout
o

behoeft gedacht te worden; 3 . dat ik de quantiteitsverschillen der o e en i e bijna
nooit heb opgegeven, omdat een halve nauwkeurigheid hier mijns inziens meer zou
schaden dan baten.
Algemeen LandNederfriesch.
landsch.
schaap
skieëp

Stadfriesch.

Hinloopensch.
skeep

Schiermonnikoogsch.
schieëp

NoordFlevisch
en Strand- Urk en
Hollandsch.Gooi.
skee(j)p, schaap
schaep
schaep

skaep

staan

stae n

staan

staan

staein

staan,
staen

stoan,
staen

jaar

jieër

jaar

jeer, jier

jier

jeer, jaar

joar

mijn

mien

mien

-

-

main,
eilanden:
mien

main,
meen

rijk

riek

riek

-

-

raik, eil, rîk rik, raik

wijf

wief

-

wief

wief

wijf

weef, wijf

blijven

bljoowe

blieve

-

blieoeën

-

-

vrijer

frejjer,
frijjer,
friejer

-

-

-

-

vrijer

wij

wèj, wi-j,
wie

wij

-

wie

-

wij

voet

foeët

-

fooët

fuuet

Str. vout

voet,
vooöt

boek

boek

-

-

buuek

-

boek,
booök

broer

broeër

broer

broer

bruuer

broer

breur

a
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groen

grieën

-

green

grieën

groen,
groun

gruun,
greun

huis

hoes

huus

huus

huus

höäs, hois, uis, uus
huis,
eil.huus

zuigen

soege

suuge

-

suuge

-

-

druif, duif

druuf

-

daif

-

druif

-
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Algemeen LandNederfriesch.
landsch.
zuur
soeër

Stadfriesch.

Hinloopensch.
-

Schiermonnikoogsch.
sieoer

NoordFlevisch
en Strand- Urk en
Hollandsch.Gooi.
-

suur

huren

hieëre

-

-

-

-

-

bruid

breid

-

bruud

bruud

broid

-

deel(en)

deel

-

deel

deel

deile

dielen

bleek

bleek

-

-

-

bliek,
blaaik

bliëk

steen

stieën

stien

steen

stieën

stien

stiën,
steen

geit

geit

-

-

-

gait, gòit

gait

dood

dee (d)

a

-

dâ

daid

dôad

dood,
dôad

oog

ee g

-

aig

aeig

ôag

oog, ôag

hooren

heeare

hoore

heere

heere

hore,
hoare

oare, eure

gelooven

ljoowe

-

-

-

looave

eloave

lief

ljeeaf,
leejëf

-

laef

jaeif

-

-

bier

bieër

-

baeër

bjaeir

-

-

tuigen,

tuuge

-

-

-

-

-

a

kuiken

kuike

duur, vuur djoeër,
fjoeër

-

fieër

juur, fjuur

dier

-

sturen

stjoere

-

stiere

stjure

stiere

sture

dagen

dagen

daegen

daegen

dagen

dage,
daege

dage

graven

grawe

-

graiwe

-

grave

-

haan

hoanne

-

höänne

hoane

haan,
haen

-

dansen

daosje

-

-

-

-

dangse

hand

aan, haon han

haand

haaun

-

laand,
langd

ik zal

ik sel, sal

-

iik sol

ik sil

ik sel

-

baard,
hard

büd, hüd

had

biëd, had

baes,
haes

baaerd

-

oud

aa(l)d,
aoëd

-

aa(l)d

aaud

oud

oud
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ôd

Katw. aud

kalf

kee l

a

-

kaal

kalf

-

kalf

leven,
geven

lewe

-

libje

liwje

-

gieëve

recht en
slecht

rjoecht in
sljoecht

-

roecht in
sloecht

joecht in
sjoecht

-

slecht

hart

hat

hat

haet

haets

hart

-

hemel

himel

hemel

himel

himel,
hemel

hemel

emel

kind, wind wien

kien, wien wiend
(met d)

-

kind, eil.
kijnd

keend,
kijnd

ding, ring

ding, ring

-

dieng,
rieng

-

ding

ring

lid

lid

-

-

-

-

-

vogel

foegel

-

foegel

fieoel

veugel,
feugel

-

volk

folk

folk

foelk

folk

vollik, folk -

goud

gòood

-

goeld

goeood

goud,
Katw.
gaud

goud
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Algemeen LandNederfriesch.
landsch.
veulen
faole

Stadfriesch.

Hinloopensch.
feule

Schiermonnikoogsch.
-

NoordFlevisch
en Strand- Urk en
Hollandsch.Gooi.
-

-

rug, put

a
a
rê g, pê t reg, pet

-

-

reg, pet

-

tong

tonge

-

-

-

tong

-

honger

hoenger

-

hoenger

huunger

-

onger

hond

houn,
hoen

-

hoend

hieoen

(h)ond

oend

hondje

hoendsje

-

-

-

-

-

gracht,
zacht

graeft,
graft

-

-

-

graft, saft

-

lucht,
klucht

lóft,

-

loeft

-

kluft, kroft -

schrijven

skrjoowe, skrive

skr-

schoen

skoeën

skoen

skooën

-

waeske

wasschen woskje

srik,
skraive

-

schuuen

skoen

schoen,
schooön

waskje

tuske,

-

tusschen

tusk, tosk

twiske

visch

fisk

fils

musch

mosk

mosk

os

okse,
oekse

-

-

oekse

-

-

dorst, kort doost

kot

kot

koets

dort, kort

kort

donder

tonger

-

tonger

-

-

-

danken

tankje

-

tankje

bitankje

danken

-

dienst

tsjaenst

-

taenst

tjeeneste

dienst

-

dik

tsjok,
tsjoek

-

-

-

dik

tjoek

tien

tjieën,
tsieën

-

taen

tjieën

-

-

karnen

tsjaenje

-

saenje

tjaenje

-

-

kerk

tsjaerke

-

saerke

tjor(e)k,
tjurk

kerk

-

maken

ma itsje

e

-

maikje

maeitje

-

-

achten

achtsje

liggen

lizze

-

lizze

litsen

-

leeze

fisk

fisk

vis

-

musk
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boven

boppe

-

boppe

-

-

-

met

mei, mai

-

mei

mooi

mit

-

na(ar)

nei, nai

-

nei

nooi

nee

nao, nee

niet

naet

niet

naat

naet

niet, iet

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 gehandhaafd. 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
den

woorden bijna altijd den glijder. Het voornaamwoord van den 2
en joe, meervoud: jimme.

pers. enk. is doe
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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 gewone
verkleiningsuitgangen ke en je, komt vooral ook -tsje voor, dat uit -tje ontstaan is.
Voor de volgende Landfriesche teksten wijs ik uitdrukkelijk op het archaïsche van
de spelling, die, gelijk ieder bij vergelijking met de bovenstaande klanktabèl 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 van G. Colmjon, uit Leopold: Van de Schelde tot
de Weichsel.
Fabels út de bistewràld.
ú, ù, û = oe. y, ii = ie.

Fabels uit de beestenwereld.

In föx hie sin oan brette kastanjes, en om
't pûs der ek danich fen hâlde, scoene
se mei mankoar dele. - Pûs scoe se wol
mei syn poatsjes út it fjûr helje. Ik ha
forgetten to sizzen, dat it in ingelsce föx
en in höllânsk pûske wier. Earst gyng it
gôed mei in stikmannich, mar einling
barnde pûs syn poatjes. 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.

Lexum: As oaren sin oan brette kastanjes
habbe, moät me der net to hastich by
wêze, om se út it fjûr to heljen; me kin
yen der gau mei barne.

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.

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 swarte yn 't each kriget, giët er
deftich op 't gat sitten en bigjint to
reedsjen ôer steatsboärgerskip, allykheid
foär de wet en allike rjuchten for elst 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 falle, de
föx op 'e noas. Reintsje pakte it en rûn
as in blits der mei foärt.

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 't oog 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.

Lexum: As oaren fen moaije dingen
Les: Als anderen van mooie dingen
1)
kâltsje, den moät me foäral en biljeaven kouten, dan moet men vooral (en
believen) zijn kaas goed vast houden.
syn tsiis gôed fêst hâlde.
1)

F o ä r a l e n b i l j e a v e n , versterking van vooral. De vader zal b.v. tegen zijn zoon zeggen,
dat hij 't een of ander toch vooral niet moet vergeten. Dan voegt de moeder eraan toe: j a ,
foäral en biljeaven.
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De alde Friezen.
Uit Broarren Halbertsma: Rymen ind Teltsjes.
Frysk bloed, tjoch op! Wol nou'ris broeze ind siede,
Ind bonsje throch myn ieren om.
Flean op! Ik sjong it baeste lân fenn' ierde;
It Frysce lân fol ear ind rom.
Klink den, in dawerje fier yn it roun
Dyn âlde eare, o Frysce groun.
Ompolske fen it heage sâlte wetter,
Forthroppe op ien terp oaf stins,
Hien' d'âlde Friezen yn de wrâld net better.
Hjar lân ind frydom wier hjar winsk.
Klink den, ind dawerje fier yn it roun
Dyn âlde eare, o Frysce groun.
Frjemd fen it jok fen frjemde hearen,
Faek earm, mar dochs sterk ind fry,
Hoe de âlde Fries stânfaest by syn menearen.
Hy wier ien Fries, ien Fries stoar hy.
Klink den, ind dawerje fier yn it roun
Dyn âlde eare, o Frysce groun.
Throch waer ind wyn, tsjin need ind dea to striden.
Mei 't gleaune swird yn d'îs'ren hân,
Wier wille yn dy fromme tîden,
Wier 't foár de frydom fen hjar lân.
Klink den, ind dawerje fier yn it roun
Dyn âlde eare, o Frysce groun.
Fen buwchjen frjemd, ind fy fen ljeawe wirden,
Wier rjocht ind sljocht hjar her tind sin.
Hja beane om neat, mar mei de bleate swirden
Soen's' alle thwang ind oerlaest jin.
Klink den, ind dawerje fier yn it roun
Dyn âlde eare, o Frysce groun.
Sa faek throch stoárm yn djippe sé beditsen,
Oerâlde ljeawe Frysce groun,
Waerd noait dy taye bân forbritsen,
Dy Friezen oan hjar lân forbuwn.
Klink den, ind dawerje fier yn it roun
Dyn âlde eare, o Frysce groun.
Throchloftich folk fen dizze âlde namme,
Waes jimmer op dy âlders great.
Bljou îwich fen dy grize heage stamme
Ien grien, ien kreftich doerjend leat.
Klink den, ind dawerje fier yn 't roun
Dyn âlde eare, o Frysce groun.
ca. 1850.
E. Halbertsma.
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Reidsang.
Vertaling van Jan Jelles Hoff, ontleend aan Guido Gezelle en de Friezen.
Dietsche Warande en Belfort 1900.
O! 't ruischen van het ranke riet!
O 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!
O! '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!
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O! '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,
O mijn beminde ruischend riet!
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, die op en neder klom!
God luisterde ... en uw droevig lied
Behaagde God, o ruischend riet!
O neen toch, ranke ruischend riet,
Mijn ziel misacht uw tale niet;
Mijn ziel, die van den zelven God
't Gevoel ontving, op zijn gebod,
't Gevoel dat uw geruisch verstaat
Wanneer ge op en neder gaat:
O neen, o neen toch, ranke riet,
Mijn ziel misacht uw tale niet!
O! 't ruischen van het ranke riet
Weêrgalme in mijn droevig lied,
En klagend kome 't voor uw voet,
Gij, die ons beiden leven doet!
O Gij, die zelf de kranke taal
Bemint van eenen rieten staal,
Verwerp toch ook mijn klachte niet,
Ik! arme, kranke, klagend riet!
Guido Gezelle.
O! 't rûzjen fen it roaikjend reid!
O 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 bûgjend sjongste in liet, myn reid!
Fen swiete, oerswiete sillichheit!
O 't rûzjen fen it roaikjend reid!
Ho jamk bin 'k yn myn ienlikheit
Nei 't reid-omrânne poelke gien
En hab oan wetters-iggen stien;
En lôke aloan oer 't krûzjend wiet
En harke aloan nei 't rûzjend liet,
Detstou my reauntest', roaikjend reid!
Fen swiete, oerswiete sillichheit!
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O! '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!
Lykwol, o rûzjend roaikjend reid!
God wit hwet yn dyn reauntsjen leit!
God skoep it poelke - en 't leaf-reid mei, die 't
God skoep it sêfte wyntsje en sei:
‘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!
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!
O! 't rûzjen fen it roaikjend reid
Scil trilje yn hwet myn herte seit,
En kleije en geije yn bea en tank,
En rôlje en wâlje troch de klank
Fen 't liet oan Dy, derst' de eagen sloechst,
Op 't kliene reid, en 't sangen joechst'!
O hark den Heare! hwet it seit,
Myn liet fen 't rûzjend, reauntsjend reid!
Jan Jelles Hoff.

In de laatste twee eeuwen is nu verder in de Friesche steden, vooral Leeuwarden,
Bolsward, Dokkum, Franeker, Sneek, Harlingen, te Midsland op Terschelling 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 natuurlijk krachtig de algemeene landstaal
opdringen. Zoo werden in 1830 b.v. uitdrukkingen 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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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 uitspraak
f en s van v en z aan het begin der woorden, de oude sk voor onze tegenwoordige
sch, het ontbreken van het voorvoegsel der verleden deelwoorden en de omgekeerde
volgorde van twee onbepaalde wijzen, b.v. in Sneek: ‘Dou hât dat wel laten kannen’.
Je hadt dat wel kunnen laten. ‘'k Hât 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 degelijk
voor een tamelijk late vernederlandsching 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 eigennamen en woorden nog
maar te zwijgen. Zelfs in Waterland 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 Valcooch's ‘Chronycke’
van Schagen, Barsingerhorn, 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 ouderwetscher is het
dialect van de Zaanstreek - waarin Assendelft om z'n vroegere geïsoleerdheid 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 tegenwoordig dialect benoorden het Y
overeenkomt. Het eiland Marken dat pas in de middeleeuwen van Waterland
losgescheurd werd, heeft als minder toegankelijk 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
o

taaloudheden bewaard hebben: 1 . Het Drechterland tusschen Hoorn, Enkhuizen
o

en Medemblik. 2 . Het West-Friesch in engeren zin tusschen Alkmaar en Den Helder.
o

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 dus - wat men niet
moet vergeten - reeds ongeveer veertig jaren oud.
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De Gelijkenis van den verloren zoon.
Lucas XV 11-33.
1. Landfriesch.
u = Nl. oe,
oe = tweeklank,
th is reeds meestal d.
y = ie,
î = lange ie.
14) Brekme = gebrek.
19) Meitsje = maken
(ouder makian).
20) Barmhertigens =
barmhartigheid cf.
roodens, enz. blz. 27.

2. Stadfriesch.
3. Tongval van het eiland
Leeuwarder tongval.
Schiermonnikoog.
u = ü.
u = ü.
De i e e en o e e moeten
De ö klinkt als in 't
duidelijk als t w e e -klanken Hoogduitsch; de ò is de
worden uitgesproken en doffe o van het
Hollandsche d o f , k o m ,
hebben een naslag van
toonlooze e. De è klinkt als d o m . De a o moet als éen
klank worden
in het Fransch.
uitgesproken, die tusschen
a en o in ligt, maar meest
naar de a overhelt.

11. Der wier ienkear en
man (minske) end dy hie
twa soannen.

11. D'r waar 's 'n man in
die hadde twiee seunen.

11. D'r wier reis 'n man in
di hiea twa jonges.

12. De jungste fen dy twa
sei tsjin sìn heit: heit! jow
my 't diel fen 't gûd dat my
takumt. End hy dielde
hiarren 't gûd.

12. In 'e jongste fan die
beide jonges seide teugen
siin fader: fader! gee' mij
miin part fan't guud dat mij
toekomt. In doe ferdeelde
de oude man har 't guud.

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.

13. End net fulle dagen der
nei (end en bîtsje letter)
forsam'le de jungste soan
alles by enoar, teach forth
up reis nei en fìr land en
brocht der al sîn gûd der
thruch în en oerdwealsk
libben.

13. In 'n bitsje later, doe 't
de jongste al siin geld in
guud bij mekaar fergaard
had, is i op reis gongen nar
'n feer land, in daar het i
siin guud d'r deur brocht in
'n slecht leven.

13. In körts d'r nooi d 't
er olles bi 'neeuwr forgare
hiea, is er furtgiean nooi 'n
fraeimd laaun to, in der het
er siin guued tròch brocht
in 'n kwaaid livven.

14. Do er alles der thruch
brocht, hie kaem der en
greate krapte oan iten
(hungersnead) în dat selde
land, end hy bigûn brekme
to lyen.

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

14. In dao 't hi 't olle gerre
fortaors hiea, koom 'r
huengersneud iin dot laaun
in hi kriige gebrok.

15. End hy gung hinne end
gung by ien fen de borgers
fen dat land en dy stiûrde
him up sîn land um de
bargen to weidjen.

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

15. In dao ging hij nooi dao
juued to fan dot laaun in
friegge har om werk; in jao
juegene him werk in
stjuersene him nooi har
laaun to om har swiine te
huueden.
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16. End hy woe wol jerne
sîn bûk fol ite mei 't
bargefoer; mar nimmen
joech him dat.

16. In doe wude die sieel
wel graag siin buuk fol ete
met 't freten dat de bargen
fratten, mar gien ieen die 't
er him wat fan gaf.

16. In hi kriige so 'n
huenger dot hi wuuë wol
graag siin liif fol ite mooi de
swiine, mar dot mocht net.

17. Do kaem er to himselm
end hy sei: ho fulle fen mîn
heite fulk habbe oerfloedig
hiar brea, end ik kum um
fen hunger.

17. Doe kwam i tot
indenken in doe seid i: hoe
feul arbeiders fan miin
fader hewwe overfloedig
har brood, in ik fergaan fan
'e honger.

17. In dao koom er to him
salm in sei er: ho fölle fan
uus heit siin knechten
hewwe ieuwerflued fan iten
in ik forgaai fan huenger.
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18. Ik scil upstean end nei
ûs heite 's gean end ik scil
tsjin ûs heite sidze: heit! ik
hab sûndige tsjin de himel
end bifoar ju.

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 hemel in teugen
jou.

18. Ik sil opstaain in wier
nooi uus heit to gaain in
sizze tjin uus heit: heit! ik
hew seaune dien tjin de
himel in tjin jo.

19. End nu bin ik net mear
wirdig juw soan to hietten;
meitsje my mar lîk as ien
fen juw arbeiders.

19. In ik bin niet meer
weerdig da 'k jou seun hiit;
stel mij mar geliik met ieen
fan jou arbeiders.

19. Ik bin nue net mair
wersig diin bern naaimd to
wersen; mettje mi as iean
fan jo knechten.

20. End hy stoe up end
gung nei sîn heit ta. End
do eryette fìr fen him of
wier, seach sîn heit him al,
end dy waerd mei inerlike
barmhertigens oandien; hy
rûn up him ta, foel him um
sîn hals end patte him.

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 fieel
'm om 'e hals in tuutte him.

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. En de soan sei tsjin
him: heit! ik hab sùndige
tsjin de himel end bi foar ju
end ik bin net langer
wirdich juw soan to hietten.

21. Doe seide de sein
teugen him: fader! ik hè'
sondigd teugen 'e hemel in
teugen jou in nou bin 'k
niet meer weerdig dat se
mij jou seun noeme.

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. De heit lîkwol sei tsjin
sîn fulk: bring forth 't beste
pak klean hjir end tsiean
him dy oan end jow him en
ring oan sîn hand end
skoen oan de foetten.

22. Mar de fader sei teun
siin knechten: breng hier
gou 'ris 't beste pak kleeren
in trek him dat an in geef
'm 'n ring an siin han in
skunen an siin futen.

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 fòtten.

23. End bring 't meste keal 23. In haal 't meste kalf
end slacht it; lit ûs ite end oek 'ris hier in slacht dat;
frolik wêse.
late we ete in bliid weze!

23. In bring 't maste kalf
hier in slagje 't in lieët uus
it opite in plesier mettje.

24. Hwent disse soan fen
my wier dea end nu is er
wer libben wirden; hij wier
forlern end nu is er werfûn.
End hia bigûnen frolik to
wirden.

24. Want dizze seun fan
mij waar dood in nou is i
weer levendig wudden; hij
waar ferloren in nou hè' we
'm weerom fonnen. In doe
begonnen se pret te
maken.

24. Want di jonge wiea
daaid in hi is wier livven
wersen; hi wiea forlaoren
in hi is wier fieaun. In jao
bigoonen plesier to
mettjen.

25. End sîn aldste soan
wier in 't field en do dy
neihûs gung end thichte by
hûs kaem, hearde hy 't
siungen end 't dûnsjen.

25. In de man siin ouste
seun waar op 't land, in
doe die weerom kwam in
dichte bij huus kwam,
hoord' i hoe 't se songen in
dansten.

25. In de oudste seun wiea
iin 't laaun in dao 't er nooi
huus to suuë in tichte
bikoom, heerse hi sjongen
in daaunsjen.
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26. End hy rôp ien fen sîn 26. In doe rieep i ieen fan 26. In dao reupt er oon
heite feinten by him end 'e knechten bij 'm in froeg iean fan 'e knechten in
frege him hwet dat to
'm wat of dat beduudde. friegge di wot dot wiea.
bitsiutten hie.
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27. End dy sei tsjin him;
dîn 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 jou dat
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 weerom het!

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 în 'e hûs gean:
dogung sîn heit nei bûte
end bea him der um.

28. Mar doe wudde die
ouste seun nidig in stuums
in hij wude niet in 'e huus
komme. Doe gong siin
fader sels na buten in bad
'r him suver om.

28. In dao wers hi kwaaid
in wuuë net iin huus
komme. Dao ging siin heit
nooi him to in bain him.

29. Hy lîkwol joech sîn heit
to 'n andert: siuch! sa fulle
jierren tsienje ik ju al end
ik hab nea net hwat tsjin
juw sin dien end dochs
habbe ju mij nimmer nin
bokje jown dat ik mei mîn
friûnden ek 'ris frolik wèse
muchte.

29. Mar hij gaf siin vader
ten antwoord: kiik 's! ik
dieen jou nou al soo
mennig jaar in ik hè' nog
nooit jou gebod
overtreden, in jou hè' mij
nog nooit n't ieemels 'n
bokje geven, da' 'k oek 's
met miin frinden froolik
weze mochte!

29. Der op sei hi: sjuech,
heit! ik tjinje jo nue or so
fölle jieren in ik hew nöet
jo gebod ieuwertreden in
jo hewwe mi nöet 'n liitjen
bok jieuwn, dot ik mooi
miin freaune reis plesier
mettje kuuë.

30. Mar nu disse soan fen
ju kummen is, dy juw gûd
mei hoeren der thruch
brocht heth nu habbe ju 't
fetmeste keal for him
slachte.

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.

30. Mar nue dizze seun fan
jo komd is, di siin guued
mooi hoere tròch brocht
het, nue hew jo 't boste kalf
feur him slagje lotten.

31. Do sei de heit tsjin him:
bern! du bist altîd by my
end ol hwet mines is, is
dines ek.

31. Mar doe sei de fader
teugen him: kiin! dou biste
ommers altiid bij mij, in al
wat minen is, is dinen oek!

31. In dao sei siin heit:
bern! do biste olle dagen bi
mi, in ol wot ik hew is
diinen.

32. Me moast den frolik
end blîd wèse: hwent disse
broer fen dy wier dea end
hy is wer libben wirden;
end hy wier forlern end nu
is er werfûn.

32. 't Is niet meer as bill'k
dat wij froolik in bliid binne;
want dizze broer van dij
waar dood in nou is i weer
levendig wudden; hij waar
ferloren in nou is is
weerom fonnen.

32. M'n beheerse doch bliid
to waosen, want diin
bruuer wiea ommers daaid,
in nue is hi wier livven
wersen; hi wiea forlaoren,
in hi is nue wier fieaun.
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De Gelijkenis van den verloren zoon.
Lucas XV 11-33.
4. Tongval van de stad 5. Tongval van het dorp 6. Tongval van het dorp
Hindeloopen.
Midsland op Terschelling.Benningbroek.
De eé moet uitgesproken oe = Nl. oe.
oe = Nl. oe.
worden als een scherp
u = ü.
u = ü.
lange e, die eenigermate De i e e en o e e klinken
In buk vs. 18 verbeeldt u
naar de Friesche uitspraak duidelijk als
den eigenaardigen klank
van den t w e e klank i e
t w e e -klanken, die door tusschen ü en ie, die later
zweemt. De o e moet als een naslag van toonlooze bij het Flevisch besproken
de gewone, zuivere,
wordt. Hij komt ook elders
e gevolgd worden.
Hoogduitsche u worden
in Drechterland voor.
uitgesproken. De klanken
a o en o a worden
gesproken als het midden
houdende tusschen a en
o; de a o helt eenigszins
meer naar de a over; de
o a een weinig meer naar
de o. De ae houdt het
midden tusschen a en e;
het is de blatende,
blaerende a klank. De e a
is de gewone Friesche
tweeklank e a .
11. Siker minske heéb twa 11. D'r waar 'ris 'n mins, di 11. Deer was er 's 'n man
soons.
had twiee seuns.
in 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: ta! geef mij 't deel
fan 't goeed, dat mij
toekomt. In hij deelde har
't goeed.

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

13. In naat fuele deggen
dernei is de joengste soon,
dae '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 dagen d' 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 dae 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, kwam d'r 'n groote
hoengersnood in dat land
en doe kreeg hij erg
gebrek in mos deeg
hoenger lije.

14. In toe-d-i alles verteerd
had, toe wordde 'r 'n groote
hongersnood in dat land in
i begon gebrek te laien.
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15. In hi geéng henne en
ferfoge him bi eén fan de
burgers iin dot laand, in di
steérde him op siin laan
om op de bargen to
pasjen.

15. Derop gong hij bij ieen
van de burgers van dat
land, in die stuurde him na
't feld om op de bargen te
passen.

15. In toe gong i vort in
voegde 'm bai ien van de
burgers van dat land, in die
stuurde 'm op s'n land om
de verkens te waiden.

16. In hi freége of 't er ek
het ite mocht fan 't
barge-iten; mar nimmen
jooch it him.

16. In doe wou hij siin
hoenger stille met 't eten
dat de bargen atten; mar
gin mins wou 't him geve.

16. In hai wou graach s'n
buk vulle mit 't
verkensvoer, dat de
verkens vratte, in gien ien
gaf 'm dat.

17. In dae 't er good to him
seem komd weér, seé er
iin him seem: ho fuele
knechten, fan miin feer
hebbe fol op jer bra in iik
sterf fan hoenger!

17. Doe kwam hij tot
nadenken in doe sei hij
teugen him self: hoe feul
knechten fan ons ta hewwe
overfloeed fan brood, in ik
fergaan fan hoenger.

17. In toe kwam hai tot 'm
zelvers in toe said i: hoe
veul knechte van m'n
vader hewwe eten so veul
as se luste in ik vergaan
van de honger.
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18. Iik sol opstaan in nei
miin feer to gaan in iik sol
tjen him sizze: feer! iik heb
soendige tjen de himel in
for ji.

18. Ik sel opstaan in na
ons ta toe gaan in ik sel
segge: ta! ik hef sondigd
teugen de hemel in teugen
ta!

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 teugen jou.

19. Iik bin naat meer
wordich jiin soon naeme to
worden; maeaekje mi as
eén fan jiin knechten.

19. Ik bin niet meer
weerdig ta siin seun
noemd te worren; maak mij
maar as ieen fan ta siin
knechts.

19. In ik bin niet meer
weerd je seun noemd te
worren; maak m'n asien
van je knechts.

20. In hi stoog op in geéng
nei siin feer to. In dae 't er
jitte fier oaf weér, soog siin
feer him al, in siin hert
waard boppe meéte fol fan
meiliën; hi ron nei him to,
faal him om 'e hals in
paaike him.

20. In doe stond hij op in
gong sonder ferder berieed
na siin ta toe, in doe hij
nog feer fan huus waar,
saag siin ta him al
ankommen in die kreeg
deeg meelijen met him; hij
lieep na him toe, fieel him
om 'e hals in soeende him.

20. In hai gong vort in gong
nee s'n vader; in toe-d-i
nag veer af was, sag s'n
vader 'm, in die wordde
heel erg mit 'm beweugen;
hai liep nee 'm toe, valde
'm om hals in soende 'm.

21. In de soon seé tjen
him: feer! iik heb soendige
tjen de himel in for ji; iik bin
naat meer wordich jiin soon
naeme to worden.

21. Maar de seun sei
teugen ta: ta! ik hef
sondigd teugen de hemel
in teugen ta, in ik bin niet
meer weerdig ta siin seun
noemd te worren.

21. In de seun saide
teugen 'm: vader! ik hew
kwaad deen teugen de
hemel in teugen jou in ik
bin niet meer weerd je
seun noemd te worren.

22. Mar de feer see tjen
siin taeaenstboaden: 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.

22. Maar siin ta sei teugen
siin knechs: haal gou 't
bestekleed in doeen him
dat an, in doeen him 'n ring
an siin finger in skoenen
an siin foeten.

22. Maar de vader saide
teugen s'n knechs: breng
hier gou de beste plun in
doen 't 'm an, in geef 'm 'n
ring an s'n hand in skoene
an s'n biene.

23. In briing 't meste kaal 23. In haal terstond 't fette 23. In breng 't meest kalf
in slachtje it; in leét ues ite kalf in slacht 't; late wij ete in slacht 't; leete we ete in
in nochlik waezen.
in froolik weze.
klucht make.
24. Want dizze miin soon
weér da, in hi iis wor
libbendich worden; hi weér
forlornd in hi iis wor
foenden. In jae bigoasten
nochlik to waezen.

24. Want miin seun die ik
mieende dat dood waar, is
wer levendig worren; hij
waar verloren in is wer
fonnen; in sy wordden
allegaar froolik.

24. Want deuze m'n seun
was dood in hai is weer
levendig worren; hai was
weg in hai is weer vonden.
In toe begonne se klucht
te maken.

25. In siin ealste soon weer
iin 't fild in dae hi ticht bi
hues koam, heerde hi 't
gesoeng in '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.

25. In s'n oudste seun was
in 't veld, in toe die dicht
bai huis kwam, hoord 'i 't
singen in speulen.
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26. In dae 't hi eén fan de
knechten bi him roapt
heéb, freége hi het dot
bitudde.

26. In doe hij ieen van de 26. In hai riep ien van de
knechten saag, froeg hij knechs bai 'm, in vroeg 'm
wat der doch wel thuus te wat 'r an de hand was.
doeen waar.
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27. In dizze seé tjen him:
diin broer iis komd, in diin
feer het 't meste kaal
slachte, omdot er him
gesoend wor heéb.

27. In die knecht sei
teugen him: diin broer is
thuus komen in nou het jim
ta 't fette kalf slachte laten,
omdat hij siin seun gesond
in wel werom kregen het.

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.

28. Mar hi waard kwa in
wood naat iin hues gaan.
Dae 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 bidde him.

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

29. Mar hi joog siin feer to
'n antwoord: saeaen 'r is!
so fuele jeéren taeaenje 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 waeze koat.

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

29. Maar hai saide teugen
s'n vader: kaik! ik dien jou
nou so veul jare in ik hew
nog nooit je gebod
overtreden in je hewwe
m'n nog nooit 'n bokje
geven, dat ik mit m'n
vrinde er 's vroolik weze
mocht.

30. Mar no dizze soon
komd iis, di 't jiin good mei
hoeren in snoeren
trochbroat het, no heb ji 't
meste kaal for him slachte.

30. Maar so gou as hij 't
huus komen is, die ta siin
goeed bij de hoeren d'r
deur brocht het, doe het ta
terstond 't fette kalf foor
him slachte laten.

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. Dae seé de feer tjen de
ealste soon: born! doe bist
altiid bi mi, in al dot iik
heéb iis diines.

31. Doe sei siin ta teugen 31. In hai saide teugen 'm:
him: och, miin jonge, dou kind! jai binne altaid bai me
bist immes altoos bij mij, in in al 't maine is voor jou.
al wat miinen is, is diinen.

32. Mar wi beheerden den
no wol nochlik in bli to
waezen; want dizze diin
broer weér da, in hi iis wor
libbendich worden; hi weér
forlornd, in hi iis wor
foenden.

32. Wij motte nou met
mekaar froolik weze, want
diin broer waar dood in hij
is weer levendig worren;
hij waar ferloren in hij is
wer fonnen.

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.
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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 allerlei neigingen 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.
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 spreken 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 Stadtfriesch van Leeuwarden, uit Joh. Winkler: Studiën in
o
Nederlandsche Namenkunde, a 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 boereplaatsen - 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 feer as
se daar, of in 'e onderhoorichheit fan die plaatsen har misdaden uutricht hadden,
oek ophongen 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 ophongen wudde. It
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 Franekers in
Harlingers, jimme Dokkumers, Sneekers in Bolseters, in die 't meer angaat, jimme
hewwe ont nou toe jimme eigen moordenaars sels ophongen, 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 ophongen te wudden. Set de man dan mar, goed in 'e boeiens slagen,
met een paar dienders of feldwachters 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
salle 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 sels, op merkedag wudde der
ophongen, 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 't ien 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 alderlei
guud dat 't boerefolk noodig had, oek fan goud in sulver in mooie kleeren 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 sels - soodoende 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 galge betale? 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 ophongen wudden, dan musten wij him oek allienig onderhoude; of fernije, as 't
noodig waar. Mar nou al die kleinsteedsers d'r an ophongen wudde, in al dat
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de galge onderhoude, of en nije galge geve; in die Franeker

Jac. van Ginneken, Handboek der Nederlandsche taal Deel I. De sociologische structuur der Nederlandsche taal I

35
klokkedieven in Harlinger tobbedansers, die Dokkumer garnaten, Sneeker
duumkefreters in Bolseter olikoeken, in al die butenminsen, die suden d'r mar frij
anhange! - alles in recht in billikheid! 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 sien. 'T is billik in recht dat jimme nou oek de galge onderhoude,
of anders en nije galge make late! - Dat gaf nou fan sels 'n hopen roezje onder 'e
lui, in 'n hopen geskriif in gewriif onder 'e heeren. Want sien, ieder bleef fan sels
stiif op siin stuk staan - dat is 't oude Friesse gebruuk soo, in daar mut me ien dan
oek an houde - is 't nou waar of niet? - Nou, de galge waar oek nog niet soo, al sag-i
d'r frij wat skunnig uut, 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
Dokkum, 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 ophongen te
wudden. De Frijdagsmiddags kwam-i te Leewarden an, in de Saterdagsmiddags
om twaalf uur suud-i ophongen wudde. Eerst kreeg-i nog siin galgemaal. Want de
lui die-'t oudtiids ophongen wudden, mochten die daags foor 't laast 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 brochten 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
1)
'e stad fan Luwarden! dat ik hier ophongen 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 Dokkum,
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. It is suver en skande foor de hoofdstad
fan Friesland. In jimme Luwarders! jimme sille om die oude galge, nog 'n kwaaide
naaim krije bij andere lui. Dit is te slim, Heeren! fur 'n fatsoendelik burgermanskiin
fan Dokkum!’ - 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
1)

De Dokkumer kleermaker spreekt hier natuurlijk ook de dagelijksche spreektaal van Dokkum
- dat is: gewoon stad-Friesch, met enkele bijzonderheden. Bij voorbeeld: L u w a r d e n en
s i l , waar de Leeuwarders L e e w a r d e n en sal zeggen. Ook brengt de Dokkumer tongval
meê, dat de lange a eenigermate naar den a a i -klank zweemende wordt uitgesproken. Van
daar dat andere Friesche stedelingen de Dokkumers ook plagen en bespotten, door, hunne
bijzondere uitspraak nog overdrijvende, te zeggen: F a a i d e r ! d e b l a a i k e r s t a a i t
o p ' e t a a i f e l . (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 an te 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 skoorde '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 soo skriel 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 salle him wel houde, 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.
o
Tongval van de Beemster in West-Friesland, a 1880. Uit Leopolds: Van
de Schelde tot de Weichsel.
Nou, leet dat weze zoo as 't wil. Ien 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
1)
de pot, die mit 't traktement te vuur hong, deur 'n stik of wat jonge knape stiltjes de
2)
keuken uithaald worde, as ze de beweunders van 't huis mit de lui, die ze nood
hadde, 'n oogenblik 't huis uitlokt hadde. Je zelle vrage: ‘Hoe weerlich was 't mogelijk,
dat ze alleman de deur uit wiste te kraigen?’
O, 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
3)
was. 't Duurde natuurlijk niet lang, of ze begrepe, dat 't allegaar kulkoek was en
stapte lachend de keuken weer in. Maar in die tuskentaid was ien van de skavuite
4)
de openstaande deur inslupt , 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
komplotje de brai lekker neebinnen slikte. Of d'r was er ien, die onder in de kant van
5)
de wal kroop vlak voor 't huis, weer ze wiste, dat volk was. En die begon den op
6)
zoo'n gosjammerlijke wais ‘help, help!’ te skreeuwen, dat alleman er gruweldig van
7)
verskoot 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 zagge,
8)
als ze de keuken inkwame, dat 't allegaar lak weest was, want - de ketel was van
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

T r a k t e m e n t , dat gene waarop getrakteerd wordt.
N o o d , (ge)nood.
K u l k o e k , fopperij (kullen = foppen). Vergelijk: fopgulden.
I n s l u p t , ingeslopen.
V o l k , visite.
G r u w e l d i g , contaminatie van gruwelijk en geweldig.
V e r s k i e t e n , verschrikken.
L a k , iemand een l a k aanwrijven, eigenlijk: iem. vuil maken, fig. fopperij.
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't vuur verdwenen. - Van keer tot keer worde de lui nou evenwel waizer, dat leet 'm
9)
hoore . 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. - Maarworde de wantrouwigheid
grooter, de slimmigheid van de liefhebbers van stolen raistenbrai vond telkens nuwe
liste en lage uit. - Op 'n Zundigeevend in Jannewari, dat 't lekker vroor en de lucht
10)
vol starre stond, was er volk op de raistenbrai bai Klaas de Boer, 'n rikke bouwer.
Er hong 'n allemenselijke groote

9)
10)

D a t l e e t ' m h o o r e , dat laat hem (zich) hooren, dat is aannemelijk, dat is duidelijk.
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
1)
geven. Klaas het 'n opgeloaide 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
zel!’ De vrouwe verskiete gien beetje en kraige 'n kleur zoo wit as 'n doek. De manne,
2)
die pas nog zoo drok zate te babbelen en te zwessen , 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
3)
't punt van spoken en al zok soort van dinge 'n kloain beetje ongeloovig uitvallen.
Hai staat op, loopt nee 't raam en vraagt: ‘Maar zeggeres, wie ben je?’ - ‘Kees
Dibbes,’ is 't antwoord van buiten. - ‘O! ben jee 't Kees?’ roept Klaas op 'n lachende
4)
wais. - ‘Nou, we hewwe je in 't snotje , 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 'k om de heele raistenbrai docht hew, de Boer!’
zoait Kees gemoedelijk. ‘Zou je miene, dat ik dat van plan was? As je dat denke,
kom den maar alliendig buiten, den ken je 't zelf zien en hoore, en den kenne 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
5)
kaiken. Toen ze buiten kwamme, riepe ze: ‘Klaas, weer hou je ?’ - ‘Hier!’ riep Klaas
weerom, ‘bai 't poortje an de voorstreet!’ - De twee deer ok nee toe. Ze hadde 't
verskainsel natuurlijk al hoord 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
6)
komme moste , want dat 't wezentlijk 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
1)
2)
3)
4)
5)
6)

O p g e l o a i d , opgelegd, 't spel l a g e r t o e , 't zat er op, er zat niets anders op, dan dat
hij 't winnen moest.
Z w e s s e n , zwetsen, pochen.
Z o k , zulk.
S n o t j e , neus.
W e e r h o u j e , waar houdt ge u, houdt ge toe, zijt ge.
Friesche woordschikking, zie blz. 27.
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weg was en dat mit de noodige omslag an de are belanghebbende vertelde, keke
7)
ze eerst allemachtig mal op er neus. Want vooreerst ware ze lillijk bai 't laif nomen
en ten tweeden kwam er van eevend niks van de raistenbrai. Klaas was de eerste,
die weer 'n beetje bai

7)

B a i ' t l a i f (ge)n o m e n , gefopt. Vergelijk: bij den neus hebben.
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z'n pozetieve kwam. Hai zoaide: ‘'t Geval loait er toe. We hewwe stom weest. Mar
ien geluk hewwe we: de wereld zel 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 de skuttel 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.
o
Uit Boekenoogen: De Zaansche Volkstaal, tongval van Jisp a 1895.
Ieder 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.
ə

ə

‘Zell wə ankòmm ndə Woenəsdaggen Dondərdach skouwə houwe?’ zegt de
voorzitter tot den secretaris, dien hij toevallig ontmoet. ‘Də árə lédə kennə, ennaz
jai ook gien vərhindərəng hep, mòstə wə ət maar zó bəpálə: ‘tizdə ouwə tait.’ - ‘Main
best,’ is 't antwoord, ‘zellək də broeklandərz waarskouwwə?’ - ‘Né, dassèl ik wel
doen, ennik sellook wel voort árə zorrəgə: wə némə òmmərzət chəwónə gərak mé,
en wérommachtuur bəginnə.’
..........
De Woensdag is aangebroken, en met een ‘Goejə morrəge! mooi weertjə hé,’
begroet men elkaar. 't Is nog wel wat deinzerig, terwijl ze in de schuit stappen, maar
dat zal wel opklaren. - ‘Wə zellə máreerst oostan houwə, niwaar, hérə?’ zegt een
der broeklanders, ‘tistouwə wecchí,’ en men roeit oostwaarts. Weldra komt men aan
een perceel dat niet gewald is. ‘Díjissər bai,’ zegt een der aanwezigen, ‘í het nítewalt.
Skraif əm máròp məheer,’ en hij wendt zich tot den secretaris, ‘'t is Kneppəlkoek
n

va Keez Butter, en deernaast ebbəze dəríttókəls draivə létə, dí kòmmə van Klikkís
ə

van Hain Gort; hai moetər ook maar vóròbdrájə, aars laptíjət idərjaar weer, tizz n
ə

ə

ə

slordəgə vent foor z n lant. Wessinə zən koejə d ròit! En dí ínə zell t niet lang meer
1)
mákə, tízzən weerdégər . Tiz jimmər zó middí boer, í raaktər vastònder. Zən sképə
ə

ə

binnə ook míz rábəlinstaat; ət binnə arr mə bésís, zə zellənən bítjə geldə, assə
òptə mart kòmmə.’- ‘Ja, ja tskeelt naggal wettə ín ovdə aar. Gerrət Wit weet meer
n

2)

va zə lanttə mákə; dazzən tòike boer. - Maar létəwə ərəzòpstékə: dər binnə səgárə
3)
int mantjə. Offejjə nag lívərən pròimpí? ikkep puur túr inən səgaartjə. Azzəwə den
4)

bai di riderrəg binnə, kennəwe wellərzən koppí kòffí némə, enən happí:
1)
2)
3)
4)

Stuk vee dat niet gedijt.
T u i k , net.
T u u r , zin.
R i e t d e r g , rand van riet rond een stuk land.
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das-chóeffərdə 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. - ‘Wə leggə hier goet, mooi louw!’ zegt een
5)
der leden, ‘maar wet wòrtətier vlook mittət légə' pail. Vroeger warrət hier díp, en
6)
nouwókal pruttəch .’ - ‘Nou, tis toggəmboel bétərasfroegər, toe jəlanswintərs vərzoop
7)
əndə kleum in kreech. Nou houtət stoomməsín ət wátər mooi leeg.’ - ‘Já, dat ding
wárəzə eersterrəch teugə, maar nou binnəzer blait mé: tizzən goet məsin.’ - ‘Hé,
8)
dassmaakt zoon koppí missòiker: dat cheeft moedər nítallə dágə; ennouw ən flippí
t

mit we kèzəròp, só kennəwət vòlouwə.’ En zich tot de broeklanders

5)
6)
7)
8)

V l o o k , ondiep.
P r u t t i g , modderig.
K l e u m , vorst.
F l i p p i e , broodje.
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1)

wendende vervolgt hij: ‘Jòngəs, hejjullíjə stikkə wel baíjə? Ksouwər máríntje némə,
2)

maar denkəròm, leg je boel nítòptəbank, tí zítər wán òit: we hewwədəròppəstapt.’
- ‘Nou naggən slòkkí toe en den vòrt maar weer. Azjullí nou roejə toddasstik fan
Teun, den gánədər twé lópə en də árə blaivə várə toddə skaaisloot: deer vindəwe
məkaar.’ - ‘Das choetook, aars souwə in deuzə vlókə sloot naggan də grònt rákə.
3)
Iməzévənt sai Keez nag dattí vandə zeumər bai zənarəvmorgə nít kònnanskítə
4)

mittə hooipraam vórí moddərtat .’ 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. - ‘Wattəmmójə zeumər, en wattebbəwə ən hooi
teelt fantjaar. Tskeelt wabbai vərlédə zeumər: toew alləs nattində barrəg enlátər
skimmələch ennou dróg en pòik.’- ‘Spaitəg maar daddə kees soon bítjə geldt endə
5)
6)
baispullə ook: die toetə vantjaar, zə binnə niks waart; datteppaarzəweest toe də
biggə ent spek duur wárə: toe kòjjə ər naggərzan verdienə.’ - ‘Glukkəg daddə sképe
7)
niet sówònganz binnə, dat was vərlédə járəm mərákəl: ində Bímstər gòngəzə alləgaar
8)

zówattəm pòntjə wech.’ - ‘Maar wə binnədər: dazwérovvəlópə. Nou morrəgə de
arə kant, bəzòiə ət dorrəp. Den kewwə wellən uurtjə látr bəginnə. Azwə maar weer
zòk choetweer hewwə ist best.’ En met een ‘goejə dach sámə, tot morrəgə’ nemen
de schouwers afscheid van elkaar en keeren in troepjes huiswaarts.
..........
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. - ‘Goejə morrəgə, goejə morrəgə, dat kennər welləs spannə azwe òbdə Waizənt
kòmmə ovvòbdə zoijərgansloot: dəris ásəm, hoor.’ - ‘Nou, tissowerrəg niet. Də skòitis
9)

starrəkendə riemə ook: Wə zellənət wel bolwerkə. - Wazjə gustərévənt nít loof ?’,
vervolgt hij, zich tot een der oudste leden wendende, ‘dat lópí wazzən hélent! Main
binə warə zangərəg. Blikstín! jə kemmerrəkə dat jə də seuvətəg het.’ - ‘Ja nou, ik
hattətook beet. Mə waif wouweerstattek nít mégòng vandaach: aars kraigjə morgə
10)

də leg weer , zai zə, də árə kennənət bəst of. Márik dankər voor. Zoon skouwdacchi
m

maggək wel: jə het naggərəs wetta məkaar en zínət lantərs choet.’ - ‘Jòngə ja,
məheer,’ zegt er een tegen den secretaris, ‘gustər hebbəwə Lózə Kéz óvərəsloegə:
tiz nítəwalt, jə kennət gərust opskraivə.’ - ‘Deer hewwe ònzə búrə ook, di binnook
11)
ant skouwə. Ze hewwə maar ín roejər: gossímainə, di kérəl hettən plok .’ - ‘Nou,
zə zəllə əm wel wat helləpə ast nipt, aars kòmtijər allíníteugənòp.’ - ‘Hó jòngəs,
dérissər wérín dí nítəwalt het. Tis də Kees Birənslaan, en, kaik, ət Jənévərstikki
izzook òngedaan. Opskraivə maar məheer!’ - ‘Nouwərəzən səgaartjə, jai ook?,
12)
enden zelləmə ən koppí doen. Hé, dí sígaar izzousəg ! dí hettər lang òppəwachtéri
13)
vərkocht wier. Ik némən aar.’- Na een poosje wordt een louwertje opgezocht en
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

S t i k k e n , boterhammen.
W a a n , vuil.
Anderhalf morgen.
Gemodderd had.
Bijprodukten van boter en kaas.
T o e t e n , varkens.
O n g a n s , ziek.
E e n p o n d j e , zes gulden.
L o o f , vermoeid.
Dan lig je er morgen weer.
P l o k , zware taak.
D u s i g , muf.
L o u w e r t j e , luw plekje.
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gebruikt men het gewone gerak, om daarna met het schouwen van het dorp te
beginnen. - ‘Dazzən gəkloddər deur dí tòinə: zə binnə nag zó soppərəg van də lestə
régə; jə glissə óvəral òit.’ - ‘Já, maar wə moetə goetòitkaikə ovdə slootjes wel breet
chənog binnə, vòral achtər də hoisiəes: twòrtaarzən vərlége boel.’ - ‘Dí maggər
14)
wellən voetovvárəf ofstéke: tlaikt só niks. Hai leet də boel maar groejə ennòitsakkə;
tissər net sówín azjouw ovərbuur: hai hettət suur an werrəkə.’ - ‘Kaik, deer kòmmə
də àr; dí binn ook klaar. Dí karrwai izzalweer plat. Nouw ovr veertien dág herskouw
en den dubbəld boet.’ - Daarna geeft men elkaar de hand en neemt afscheid, en
de schouw is afgeloopen.
J. Wildschut.

14)

A a r f , anderhalf.
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Voorheen en thans
o
Uit Boekenoogen: De Zaansche Volkstaal, tongval van Oostzaan a
1850.
ə

Toewik emmə seun vərgangə seumər nédə Bímster gòngə òmmən peert, mocch wə
míddə baoz díjən núwə peerdəwaogə hattəkòcht, méraojjə, vandə Hòrrənbrech òf
né Purmərent toe. Toew ik den mit mə seunində waogə zat, dòchtək en zéjjəkt óak
teugə Klaozendə boas: Wettis hír də boel toggaorzəwòrrə. - Hoe dat, faoder? vroech
Klaos. - Nou, zéjjik, nou izdərən raoiwech tòt Purmərentantoe. Voordeuzə wessət
maorín smal patji, zellək maor secchi. En hoevəl brecchístatjə òvər mòstə wétək nít
meer, òp chínendə né. Wesjə dennantentji vande Haoləkòmmə, den mosjə óvərəzet
wòrrə mittən skeuitjì néjət Wòrmərdaoikí en den gòngí voordərs né Purmərlant. Niks
nímədal kòjje toe raojjə. Jə mòstə alləs òppí bínə doen, ənt weznach puur soon entji.
Wel aorəvuur dink ik. Maorassijən skeep, ən varrəki òvvəm meeskalləf nédə mart
mòzbringə, mòstət míddə vrachskeuit mé. Dí gongeffis ən aorə wech, ət knaol langs,
zellək maor secchi. Vannən spóar wez niks tə vinni, 'trooide əròp chínenda né. En
teugəzwoordəg: jə mòttər maoròm kommə! Híləmaolaors. - Ǝn goejə raoiwech,
mittən peerdəpatji van stínə int middə, vandə Kerkəbuurt nédə bóátandaik toe, en
1)

dən bínjə voordərzinən wuppi, zówet inəntwuntəg mənútə instat. Tizzən ketjí òmmal
2)
3)
die aoijərəboerí mit hullies hondəsnòrtjis né daoik tə sìn runnəke , òvvassə vəròm
kômmə. En den maggən hóap stadboeri mittərləui melləkskəuitjis chaondəróak né
toe. Alləzné stat middəbóat òm dər sintə tə vərdínə mit kipaoijərs, mellək, buttər en
kees tə venti.
A. Peeters.
den

Voor het Strandhollandsch, dat in het gebruik van den 2 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
o
oudheid en letteren, a 1846, met sommige noten van Leopold.
4)

5)

6)

‘Owel , Gorsie mijn ! Wà ben je grooat eworde , Trijn! ik sou je zuiver iet ekeune
7)
hebbe, azzie je taaet nie bij je hà. Je lijkt krek op je mem. Wulle w' eris wedde dat
8)
j' al avintuur heb ! 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!
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

K e t j i , genot.
S n o r t j e , karretje.
R u n n e k e n , rennen.
O w e l , wel. De W overal uit te spreken als in 't Engelsch.
G o r s i e m i j n , mijn God; basterdvloek.
E w o r d e , geworden.
T a a e t , m e m , b e b , b e s s i e , resp. vader, moeder, grootvader, grootmoeder.
A v i n t u u r h e b b e n , aan 't vrijen zijn.
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9)

nouw zie-j-ik èèrst, wie 'k veur heb, Minèèr Jaaepkop, je mot it me niet kwaaelik
neme, maaer ik kon je eerst iet; je bent zooa blaaik eworde! En die blokkebaaerde
10)
staaene je nimmendal niet mooai. Je bint ummers iet kwaae-deegs ?’ - ‘Néèn,
11)
Trijn, op in béétje pijn in de regge nae, wul it 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
12)
13)
beb ? die mod al mooai out worde!’ ‘Héére! hebbie daaer iet van eleze in de
krant? Me grooatje is virléè week in de kuip evalle, die borendevol héèt waaeter
14)
15)
was; in toe haait de zièl ir zooa ebrand, dasser an heen egaaen is; dat hait de
méèster in de krant laaete zette. Nouw, dat hait me beb

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

N i e t , gewoonlijk zonder de ontkennende n, hier echter gebruikt om den hiatus te vermijden.
K w a a e - d e e g s , onwel, ziek.
W u l i t , wil het, gaat het.
B e b , grootvader.
M o d , moet.
I r , haar, zich.
D a s s e r , dat ze er.
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im zooa annetrokken, dattie de kooars ekregen hait, in nouw haittie 't gusteren al
1)
ofelaid: Zooa skierlik, dat 't gerecht er gien iens bij tijds bij hait kenne komme. Je
2)
3)
zout iet looaven, hoe bedrouft of me snaaer is, die met Wullemen etrouwd is.’ 4)
‘Zooa! Wullem ooak al in den houwelikken staaet! En haittie al wat klains ?’ - ‘Twie
knechchies; 't dorde kint waz in maaisie: das dooad. Maaer hooar-eraais, al ben je
5)
van ons vollik iet, ik mach 't jouw wel zegge; je heb ons altijd wel magge lije en je
6)
heb ons altijd in goet hart toe edroege azze we daaer nog an denke, dan skiet me
gemoet fol. Maaer wat wou ik alëvel zegge? Jà! onze Wullim hait it slecht laaete
7)
legge: hij iz an de zuip egaaen en allis haittie virdisteleweert . Ik kom ooak iet méèr
over zin drempel; die starrikke drank, die weet wat! Kort naae de brulloft zagge m'
8)
it al ankomme: 't waz of ir gien deurkommen an was. De gosganselikken dag de
9)
wegt op, of mit sin sundaaegse kammezooal lanterfante naae de wörf , of mit zin
10)
gat in de hörrebörrig , of in 't klappuis. In wassie tuis, dan zou ie gien vin verroert
11)
12)
hebbe om zin wijf te hellepe. Lai ! lai! daaer is gien vóórbeelt fan: altijd nelleboge
op de taaefel; 't was of zin narme lam waaere; ik looaf iet, dassooa lang
13)
asse-n-e-trouwd benne, dattie zös nemmers waaeter veur onze Merij epet hait.
14)
15)
16)
In dan, in lammetjespapkind , je leve zooa niet! Kallifsnat smiddags en suikelaaet
17)
18)
savis, buite de zundag. Smousies bij de koffie en kluitjes bij de tée! Rooakflaais
19)
20)
21)
22)
23)
op zin vier ure stik , en allan koukebak , póting , broedertjes . Zin wijf klaaegt
24)
huize hooag: 't arreme mens looapt op klompe , maaer denk-kie da sinjeur
25)
26)
holleblokken an zin bienen ebbe wul? Wè jaae wel! Zulleverde gespen op zin
27)
28)
skoe ! Kortevoort, hij laait in goddelooas leve; 't is of it in haiden is. Kwaae slaaet-ie
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

O f e l a i d , afgelegd.
S n a a e r , schoonzuster.
W u l l e m e n , dat, sing, van Wullem, Willem; de n dient om de gaping te vermijden.
K l a i n s , kleins, nl. kinderen.
V o l l i k , volk, familie.
E d r o e g e , gedragen, evenals esloege, voor geslagen.
V i r d i s t e l e w e e r t , doorgebracht, verbasterd uit 't Fr. détruire.
M ' i t , wij het.
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.
K l a p , van klappen, babbelen.
H ö r r e b ö r r e g , herberg.
L a i , lui.
N e l l e b o g e , n a m e , n e m m e r s , prothesis van de n: ellebogen enz.
E p e t , geput.
L a m m e r t j e s p a p k i n d , verwend jongetje.
L e v e , subst. Hd dein Lebtag.
K a l l i f s n a t , soep.
S m o u s i e s , balletjes.
K l u i t j e s , kandijklontjes.
V i e r u r e s t i k , vier-uurs-boterham.
A l l a n , al aan, onophoudelijk.
K o u k e b a k , pannekoek.
P ó t i n g , (pudding) ketelkoek.
B r o e d e r t j e s , poffertjes.
K l o m p e , houten muilen.
H o l l e b l o k k e n , klompen.
Z u l l e v e r d e , zilveren.
S k o e , schoenen.
K w a a e , adv. kwalijk, te nauwernood.
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29)

in kruis, azze wa gaaene gebruike, maaer leze doetie zin leve niet. Hij iz ooak al
30)
31)
32)
van de branspait of ezet, in bij de leste overlooap kon ie gien iens in stée krijge.
33)
't Is bedrouft, bedrouft! - Nouw, minneer Jaaepkop, ik mot gaaen boete , want de
34)
35)
36)
skuite maaeke klaaer: van middig trekke ze al neer . Ik wul je gindag zegge:
37)
38)
Gó, segent je!’ (Daar gaat net de klink :) ‘Alleman mot op séè komme, om de
39)
man op 't hout te hellepe .’ - (Laat ons spoedig naar het strand gaan: ik hoor de
40)
menschen reeds.) ‘Zet je panje réè! Haaele, haaele!’ - ‘Ken je me nog, Klaaes?’
41)
- ‘Wel, bij min ond zin zaaelighaid! Ik zou haaest zegge, dat je minneer Jaaepkop
42)
43)
bent. Bij me ziel: hij is it. Dat zel ik Vaders zegge; 'k wul im ir daelik konskop van
geve; wà sel ie staen kijke.

29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)

L e z e , bidden.
B r a n s p a i t . De d valt weg, 't is een eer tot de brandspuit te behooren.
O v e r l o o a p . Steur-haringvangst op de Engelsche kust. Gevaarlijk, en dus neemt men de
knapste kerels. Het vertrek der vaartuigen is een dorpsfeest.
S t e e , plaats, dienst.
B o e t e , nettenboeten, d.i. herstellen.
N e e r , van duin naar laag water.
W u l , de l is stom.
G i n d a g , goêndag.
K l i n k , bekken van den omroeper.
O p s é e , naar zee aan 't strand.
O p ' t h o u t h e l l 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.
P a n j e , stuk zeildoek, dat de schippers op den rug dragen, wanneer zij eene schuit op het
hout helpen. Zet je panje reê = maak je klaar!
O n d , hond.
V a d e r s , mijn vader, gelijk m o e d e r s voor mijne moeder, beide 4e nvl.
K o n s k o p , kondschap, tijding.
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1)

Kom jelui strakkies bij ons op het alfzössie , dan zelle me same een koppij deilen?’
2)
3)
- ‘Jaae, Klaaes, ik sel komme, ik heb toch nog zadder tijd over. Is dat Jannen zeun
iet, die daaer zin boezeroentje weer antrekt?’ - ‘Né-en, das Dirk en jonge; die vaaert
4)
al voor alf man.’ - ‘Hoenèèr vaaere de skuiten of?’ - ‘Dà sel wel mörrege worde.
Gustere doch ik, dà we van daaeg te waaeter zouwen egaaen hebben: maar 't
5)
waaeter is te laaeg, omdat er gien wind is. 't Is dooad gelemijn ; de zéè is zoo slecht
6)
7)
az in spiegel; de garrint speult in 't zwinnetje , in 't windtje zuielikt al toe en an, en
8)
9)
apperdan klaaert de lucht ooak op.’ - ‘Hadie , Klaaes! 'kWens sie in goeje teelt en
10)
11)
12)
fijtig gulde met en deel .’ - ‘Wacht in amerijtje ! Dat héérschop mot ik min hozen
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
13)
Symes, je weet wel, die zooa bang was voor bramzijgertje . - Kijkereis, minneer,
14)
die heb ik ekregen van me peetemeut, je weet wel: Aaelen moeder . - Maaer 'k
15)
16)
gaae skafte; we hebbe van middag kouwelouw uit de braaemand , ofskeun ik
17)
liever in snees tonge hà uit de binne-Lek . In 't ginderaael, 'k hou meer van plaffis
18)
as fan ronfis . Ik wù je groete.’ - ‘Zooa Teune-baaes, jij ook nog op te biene? Heuch
19)
20)
ie nog wel, dà we saeme knikkerde, in houpelde, in skietklooate , in takkelessie
speulde?’ - ‘Wel, zouw-wik iet? 't Heucht me nog zooa réè as ten dag van gustere,
21)
dat Aaert van Frits de dekkeren vlieger te bait ging en net op 't komboffie van
22)
skeele Neel uit de boe neerkwam. Sunt is er al wat ebeurt! Maaer we wulle het
dekkelis maaer op de ketel laaeten, plag Kaaet Mossel te zegge. Hadie! toet
23)
flussies . Je weet de wegt ummers wel? Je mot de andere wörf op, geune is feul
te moeizaaem voor je.’
Amsterdam dankt zijn opkomst aan 't ontstaan der Zuiderzee: 1212-1247. De
Friesche Flevovisschers vluchtten naar 't achterland: nu kustland. Ook Hoorn en
Enkhuizen komen thans pas tot bloei. In Ouder- en Nieuwer Amstel zijn in 1387 nog
‘Asingen’ en Diemen handhaaft nog in 1422 het Friesche aasdomsrecht naast het
schepenrecht: Amsterdams oudste kern is dus Friesch.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

A l f z ö s s i e , halfzesje, de koffie die om halfzes gedronken wordt.
Z a d d e r t i j d of t i j d z a t t e r (d) volop tijd, tijd zat.
J a n n e n z e u n Janszoon.
H o e n è è r , wanneer.
D o o a d g e l e m y n ? bladstil.
G á r r i n t , garnaal.
Z w i n n e t j e , zeewater tusschen twee zandbanken.
A p p e r d a n , langzamerhand.
H a d i e , adieu.
D e e l , aandeel in de opbrengst.
A m e r i j t j e , oogenblik, tijd voor een Ave Maria.
H o z e n , tot over de heupen reikende laarzen.
B r a m z i j g e r t j e , gevaarlijke dampen, die uit zee opstijgen en voor de verbeelding der
zeelui den vorm van duivels aannemen.
A e l e n m o e d e r , Aaltjes moeder.
K o u w e l o u w , koude lauw.
B r a a e m a n d , wat de visschen niet op den afslag brengen en voor eigen gebruik houden.
D e b i n n e - L e k , de zee tusschen het strand en de Breeveertien.
P l a f f i s e n r o n f i s , platvisch en rondvisch.
S k i e t k l o o a t t e v a n S k i e t k l o o a t e n , klootschieten, met den bal spelen.
T a k k e l e s s i e , (ik tik u 't leste) krijgertje, tikkertje.
F r i t s d e d e k k e r e n v l i e g e r , Frits de dekkers vlieger.
B o e , loods, waarin de schuiten gebouwd worden.
T o e t f l u s s i e s , tot zoo meteen.
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In het eerstvolgende stuk geeft Jacob van Lennep vier verschillende
Amsterdamsche 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 Alberdingk 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
r

van den Verloren Zoon uit 1874, n 1 in het
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r

Kalverstraatsch, van J. ter Gouw; n 2 in den tongval der ambachtslieden en
r

winkeliers van de ‘Weeseper Biercay’, en n 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, Vaderl. letteroefeningen 1808 II en Najaarsbladen I blz. 162, in den
Navorscher 8, 9, 10, in J. van Lenneps: Vermakelijke Spraakkunst passim, in
r

Multatuli's Ideeën I n . 386-390, in ‘Onze Volkstaal’ II blz. 121-127 bij Justus van
Maurik, en in de Amsterdamsche Dag- en Weekbladen. J. Wolthuis: Schoolwereld
r

I, 1913-14 blz. 137 vlgd. De Amsterdammer 1914, n . 1934, 1936, 1937.

In de freweele kurreketrekker.
Uit den Overysselschen Almanak 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 gehat gustere navend by scheele Geis in
1)
de tapperei; weetje? da-ar ‘de freweele Kurreketrekker’ oithangt. Ik weet niet of
2)
jem kent, scheele Geis? maar 't is een sekure: hebbek jou da-ar . De keerel is zoo
*)

1)
2)

‘De Kattenburger bezigt e u i, 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
ondragelijke rochelletter vinden; maar de echte Haarlemmerdijkers drijven dien toon tot zijne
uiterste grenzen. Dit voortstooten 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
v a n L e n n e 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 v a n L e n n e 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).
F r e w e e l e , fluweelen.
H e b b e k j o u d a - a r , oorspronkelijk een teeken van verrassing, later gebruikt om te
kennen te geven, dat iets van belang is.
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3)

4)

loizig bang om zen klante oitter lemeur te brenge, dattie zen om nog zoo veul niet
zou teugen spreeke, en zen alteit ma-ar geleik geeft, al liege ze, dat de stra-atstiene
der van zweete. Nou motje weete, dat gustere navend waren we dan bij meka-ar
5)
op de boitekant ; ikke, zwarte

3)
4)
5)

L o i z i g , lett. l u i z i g .
L e m e u r , l'humeur.
B o i t e k a n t , de Buitenkant in Amsterdam.
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Sander, die verleede week oit Ostinje is gekomme; Klaas de Bobbert, die zen va-ader
op Noorweege va-art, en Hein Rip, die heereknecht is bei den aveka-at van Pingele.
Nou ra-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 ik 't lieg.’ - ‘'k Wet
1)
van niet,’ zeit Kla-as. - ‘Waarom?’ zeit Sander. - ‘Om 'n zoopie ,’ zeit 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,
2)
en de genige , waarteugen ie zijt, dattiet liegt, die zel van de andere vrij gehoue
3)
worde.’ - Nou dat was goet. We koieren dan met ons viere na-a ‘de freweele
Kurreketrekker.’ - ‘Genavend, moeder de vrouw!’ zeit Sander. ‘Genavond, Scheele!
4)
geef me rijs een taaie van jen , 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 kallefies 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
5)
op bint.’ - ‘Dat mag wel zoo weeze, zei ik; 't is tegenwoordig al heel krappies en er
6)
valt niks te verdiene, zoo as ook wa-ar is. Alleenig gepisseerde week hebbek nog
een kerreweitje gehat; ma-ar da-ar haddek ha-ast het hachie bij ingeskoten.’ ‘Ei,
7)
zeittie, en wa-ar kwam dat bei ?’ zeitti.
8)
Dat zellek je zegge, zei ik: der most de poi van 'n hois 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
9)
hartversterkinkie genoomen en 'n trap-op-je-hart 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
10)
ik zoo kasseweel na benede en da-ar wort 't in eens zoo ra-ar om men hart en
11)
zoo drizelig 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
12)
ik, hoe, weet ik zelvers niet, de tra-amonta-ane kweit en doikel ik perdoes van de
leêr langs de geut na-ar benee-en, dat 'k niks anders docht, of 'k zou zoo van
13)
boven-neêr met me donderement 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.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Z o o p i e , slokje, borreltje.
D e g e n i g e , degene.
K o i e r e n , kuieren, wandelen.
T a a i e , een glaasje jenever.
K r a p p i e s , krapjes, zuinigjes.
G e p i s s e e r d , gepasseerd.
W a - a r k w a m d a t b e i , waar kwam dat door, hoe kwam dat.
P o i , pui, balcon.
T r a p - o p - j e - h a r t , borreltje.
K a s s e w e e l , casueel, toevallig.
D r i z e l i g , duizelig.
D e t r a - a m o n t a - a n e k w i j t r a k e n , lett. de poolster kwijt raken, het bestuur over
zich zelven verliezen.
D o n d e r e m e n t , platte krachtige naam voor lijf, lichaam. ‘Ik zal hem wat op zijn donder,
ook donderement, geven’ (afrossen).
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En wat denkje 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 de poi scheen.’ - ‘Nou, dat zel
ook 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
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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.
1)
‘Nou, zei ie, op dat apperpo zel ik je wat vertelle. Laast hat ik voor onze Mevrouw
2)
na de Fransche kapper geweest in 't selon, en daar hat ie mijn 'n prommenaadepot
angesmeerd van acht steuivers. Daar groeiden 't haar van zoo gaauw men 't er op
smeerde, zij de kapper. Nou, ik dacht, ik kon 't rieskeeren; an acht steuivers binne
we niet bedurve. Daar most ik met men volk na den Haag met de spoorweg; ikke
in de wegon, enn men volk in de dielzans. Daar komme we te Haarlem, en ik kijk
3)
4)
5)
zoo rijs euiwt na de loopende motief : maar net toitert de conterleur 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-on van de Voogelesank en daar hield de trijn op. Toe vroeg ik
een skaar te leen, an 'n juffrouw, die skeuins 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 't in mekaâr gedraaid en gebreuiken 't as '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-denk, Onze Lieven Heer is allemachtig; 't kan makkelik wa-ar weeze.’ - Das
ook al mis, dacht ik. Nou! we namen 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 gestoote; en ik zei al teugens me maat, ‘Pas op je telle, Frans! We binne der
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 ruggestreng waare heen gelaveerd. Daar
wort me dat biest zoo vergiftig nijdig, dattet wel deuizend voet euiwt 't water opspringt
6)
en vlak boven onze kop weer neêrkomt. ‘O, kreemenie ! dacht ik, we binnen om
zeep.’ Maar wat beurt er? Die dikke grobbejanus komt met zen beuik net op de
7)
grote mast te lant, en blijft er op vast zitte as en wimpel. Den ouwe werd bang, dat
et skip topswaar sou worde en sond ons met alle man na bove. We hakten nu zen
beuik open; 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
allemachtich! '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 zellen 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
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

A p p e r p o o , à-propos.
P r o m m e n a a d e p o t , volksetymologie van pomade.
L o o p e n d e m o t i e f , volksetymologie van locomotief.
T o i t e r e n , toeteren, blazen.
C o n t e r l e u r , controleur.
K r e e m e n i e , basterdvloek.
O u w e , kapitein.
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is wedervaare. Op 'n dag dat ik den ouwen an wal had gebracht, kwam men 'n
8)
Snees op zij en praaide men, of ik ook ijzer of touwwerk hat om te verkoope?
9)
Wacht, zij ik, jou kromhoutsgast . Ik

8)
9)

S n e e s , Chinees.
K r o m h o u t s g a s t , een passagier, die beneden in 't schip tusschen de kromhouten verkeert,
een scheldnaam in den mond van een zeerob.
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1)

zal 's eventjes met jou hoofd speule. Met één kreeg ik hem bij zijn slinger-perdoen
2)
3)
en liet 'm teugens de zolen van men schoenen angieren dattie noordoost lag. Wat
4)
doet de klabaaispringer ? Hij zet zen staande en loopende want weer an, et zijt:
5)
6)
‘Toang bagoes , ik docht dat je handel deê.’ Dat doe ik ook, zwabberkapetijn van
de duivel, zei ik, maar 't is in kraak-amandelen, en jen ribbe selle de pitten sijn;
7)
8)
versta je? Hij lachte as de pleuimgraaf tegen de snertbalie en vroeg, of ik 't met
hem wou afdrinken? ‘Alree man!’ zei ik en we gingen in de tapperij, en zoo al
9)
keuvelende vertelden ie me datter veul gelt met rijstkadraaijen te verdienen was
10)
en dattie een praauwmajang hat, die ie me daartoe verhuren wou. ‘Kom an! dacht
11)
ik, dat mot je wage, Sander!’ Toe nam ik van onze veertig-persenter twee maanden
12)
op 't swarte boek , en met verlof van den ouwe huurden 'k de praauwmajang met
13)
twee zee-Deventer-koeken en liep straat Soenda in; maar dwars van Anjer krijg
14)
ik de Vrouwe-Verdriet vlak op steven. Het waaide, dat gene zes heereknechts 'n
15)
mand met breuidseuikers tegen een sleuis op zouwen getrokken hebbe. Ik keek
16)
17)
maar na 't valle van de panne ; maar toe de zee men in me nek keek, toe dacht
'k: ‘Genacht, Sander! Je bent ook 'n lief kint op je moeders bont boezelaar geweest.’
18)
En 'k wier dingsig onder men baaitje. Kijk maats! toe was 't, as of men zo'n Engel
19)
in me nek schopte en zei: ‘Bid, beest!’ Ik viel op mijn murgpijpen en wier met de
20)
pitjalling 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,’ zei Sander
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
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

S l i n g e r - p e r d o e n , lett. een slingertouw aan den grooten mast, de staart van den Chinees.
A n g i e r e n , laveeren.
N o o r d o o s t , eigl. door den wind weggeslagen, hier machteloos.
K l a b a a i s p r i n g e r , scheldnaam van een Chinees.
T o a n g b a g o e s , mooie heer.
Z w a b b e r k a p e t i j 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).
P l e u i m g r a a f , 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 hoogen titel volgens zijn gewonen stijl toegepast op den
varensgezel, die voor de hoenders en de varkens van den kapitein zorgt.
S n e r t b a l i e , balie (vat) met snert, groene erwten. Snert is een weinig begeerd voedsel
aan boord. Hij lacht dus als een boer die kiespijn heeft.
R i j s t k a d r a a i j e n , op kleine schepen rijst vervoeren en bij kleine hoeveelheden verkoopen.
P r a a u w m a j a n g , een kleine prauw.
V e e r t i g - p e r s e n t e r , woekeraar.
S w a r t e b o e k , schuldboek.
Z e e - D e v e n t e r - k o e k e n , inboorlingen van het eiland Bali; Deventer-koeken wegens
hunne gele kleur, en zee-Deventer-koeken om hun bedrevenheid in de kustvaart.
V r o u w e - V e r d r i e t , ‘de West-moesson, die de terugkomst van het scheepsvolk in het
vaderland tot verdriet der vrouwen vertraagt.’ (Halbertsma).
S l e u i s , een hooge steenen boog boven sluizen en aan bruggen.
H e t v a l l e n v a n d e p a n n e n , neervallend gebroken masttuig.
I n m e n e k k e e k , van achteren kwam.
D i n g s i g , zenuwachtig.
M u r g p i j p e n , lett. mergpijpen, knieën.
P i t j a l l i n g , schip.
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daaverde en gawen Sander de weddinkschap 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.
Jacob van Lennep.
o

a 1845.
o

Ik geef hier aan de Amsterdammers zoo'n ruime plaats, 1 om den grooten invloed,
dien hunne taal op ons Algemeen-beschaafd heeft uitgeoefend en nog uitoefent;
o

2 om de heel typische sociale groeptalen, die op dit dialect hebben ingewerkt:
vooral het Bargoensch, het Jodenduitsch, de zeemans-, handels- en
diamantslijperstaal.

Jac. van Ginneken, Handboek der Nederlandsche taal Deel I. De sociologische structuur der Nederlandsche taal I

47

‘'t Spreukie van knubbeluitezak’.
*)
Amsterdamsch der Deftige Burgers van 1825 . Het eerst gedrukt bij
Leopold: Van de Schelde tot de Weichsel.
1)

2)

‘Och toe, gromoeder, vertel uwe nòggereis van Knubbeluitezak in van
Paertje-paertje-schijtchelt ...’ - Grootmoeder zat, met haar 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 nòg op 't kantoor: mamaatjen had een nieuwe meid, die
3)
gedrild moest worden. - ‘Wel neen-je!’ zei grootmoeder, ‘'t is oorenenpootedach...
4)
5)
6)
beejelòi dafferchete ?’ - ‘Og ittis noch froech, chromoeder,’ andwoordde Nippis
(die Philippus gedoopt was), ‘me zitte nou zo gezellig bij mekaar ...’ - ‘Og ja!’ zeide
Katootje, ‘en mamaatje komt tòg '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: ‘Dát is wat móois! Dus
7)
8)
Katootje wil de kleintjes mar wechsture... en jijlòi, di-jit al zoo dikkels gehoord
hept...’ - ‘Og nee, gromoeder,’ hernam Nippis, ‘maar it is kort: it dúurt so lang niet...’
- ‘Uwe hat it al hallif uit kenne hebbe,’ zeide Katootje. - Grootmoeder wierp een licht
bestraffenden blik op het kleindochtertjen, dat haar schuld boette door een blos. ‘Nòu dan!’ zei grootmoeder. - De kinderen klappen in de handen. Nippis wenkt de
kleintjens 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.
9)
10)
‘Dar wás tannereis in vader, die drie zeuns hat. Mar de jonkste kon nooit cheen
11)
12)
goettoen; dakkondi niet. Die lee voor òuwt fòil tòis . De òuwste krege alderlaei
meësters...’ - ‘O, 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 vader
teuge den òuwste zeun: Nòu mos jij marreis op reis gaan en zien wat je daar op
ken doen. Je heb lang genoch bij moeders pappòt chezete. - ‘Goet, fader, zeit de
jonge, en hij overlee vast bij sin eige, datti Paertje-paertje-skijtchelt sou gaan
*)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

De open of lange a zweemt naar o. Waar ik a e schrijf, bedoel ik de ai 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: tòl en schol rijmen niet
volkomen. De korte e zweemt naar korte i, daarom schrijf ik soms de laatste. De grootmoeder
zei nòchchereis, de kinderen nòggereis; de eerste sprak u i als ò i uit, enz. Tusschen e i en
ij is geen onderscheid. Het zoogenaamde accent-aigu-teeken dient hier alleen om den nadruk
aan te wijzen.
K n u b b e l u i t e z a k , knuppel uit den zak.
In, en.
O o r e n e n p o o t e d a c h , ooren en -pootendach. Zaturdag, waarop de kinderen van top
tot teen gewasschen, verschoond worden.
B e e j e l ŏ i d a f f e r c h e t e , ben-je-lui dat vergeten?
O g , met g, wegens de volgende i.
I t t i s , het is.
D i - j i t , die het.
D i k k e l s , dikwijls.
D a r , wegens den nadruk op wás.
T a n n e r e i s , dan ereis.
V o o r o u w t f o i l , als oud vuil, als iemant, die niets kon, niets waard was.
T o i s , te huis.
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opsoeke. - ‘Zoo gezeit, soo gedaan. De òuwste jonge gong op reis. Maar, eens op
in avont, komti veur in grood bosch, in daar komtem in òuwt fròutje teuge, en die
13)
zeit so teugenem : jongeneer, zeitse, ik hep soon bittere dorst, in ik kan niet oppit
bérrichie kommen om water te skeppe òit te wel (die daar was). Hier heye me
14)
15)
kròikie... Doewin arrim mens de dienst in schep min assieblieft in beetje water.
- ‘Wat! jòu òuwe totebel, zei de jonge, zel ik tat vor jóu motte doen! - ‘Toe stamptenit
16)
òuwe vròuwtje mitter kruk opte gront en zee: jonge lòsbòl, it sel je dir na gaan. ‘Maar hij denkt: ja, dat raakt me kòuwe kleere niet, in i reist ferder. - ‘En na

13)
14)
15)
16)

T e u g e n e m , tegen hem.
K r o i k i e , kruikje.
D o e w i n , doe een.
D i r , er.

Jac. van Ginneken, Handboek der Nederlandsche taal Deel I. De sociologische structuur der Nederlandsche taal I

48
1)

lang reize, kwam onze gast annit loziement, dari gehoort hat, 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 uwee it mareis, seiti; in de jongeling zeit: Paertje-paertje-skijtchelt! - in
meteen kwamme dir, in plaas van paerde-vijge, in heele boel gòuwe rijers vor den
dach.’ - ‘O ja,’ zegt Nippis, ‘dat zijn geltstukke net as groote gouwe tientjes, niewaar,
gromoeder?’ - ‘Wel zeker,’ zegt gromoeder; ‘jelòi weet toch wel, dat een rijer veertien
gulde het?’ - ‘Ja zeker, gromoeder, in een dukaton drie-en-sestig stuivers, niewaar,
gromoeder?’ - ‘Nòu, laat gromoeder nou vóort vertellen,’ snaauwt Katootje. - ‘Nòu,
toe ze-n it tan eens geworde ware over de prijs, sprakki òf mit te kastelein, dat
Paertje-paertje-skijtchelt op stal zòu gezet worde, in dat hij it mòrrige meê zòu neme.
Maar 's nachs gaat de kastelein in de stal in verròilt Paertje-paertje-skijtchelt voor
een ander. De vòllegende mòrrege betaalt onze jongenheer de verteering en de
prijs van het paert, dat niet chering was, in neemt de reis na hòis weer an. - ‘Daar
komti tòis. Toe zeit sin vader: Wel jonge, wat breng je ons nòu mee? - ‘O vader, zeit
de jonge, uwe zel je ooge òitkijke. Ik hep Paertje-paertje-skijtchelt bij me. - ‘Dat
mottewe zien, riep de vader en de broers, in 't paertje wort vóorgebròcht. ‘Paertje-paertje-skijtchelt! seit de zeun. Maar it paertje dee nies. ‘Paertje-paertje-skijtchelt! skreeuwt de jonge nòchcheris. Maar watti ook anging, it
paertje verroerde geen vin ... Jeloi kent begrijpe hoewi op sin neus keek. - ‘Toe was
goeje raad duur; want de òuwste jongis hadde veul gekòst, in ze hadde dir altijt
nòch al rijkelik van geleeft, zoo datte vader zee teuge de tweede zeun: ‘Nòu motjij
je fòrtòin 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 gòuwe kroon op, innin tooverstaf in dir hant; in die
zeit teugenem: Jongeling, bij die in die kastelein daar is een Tafeltje-wél-bereit. Ga
2)
daar na toe en zie dat tafeltje machtich te worde. - ‘Hij was heël dangkbar in reê
voort. Maar toeni in entje verder was kwam im in òuwt froòtje teuge in die zeit: Och
jongenheer, ik hep soo'n bittere dorst, in ik kan niet op it bérrichie komme, om water
3)
te skeppe. Doewin arrim mens de dienst in maak me kròikie vol. - ‘Dakkejje begrijpe,
zeit de jonge; ik zel voor jòu van me paert komme. - ‘Niet? seit it òuwe vròuwtje,
nòu, dan zel 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 diene. - ‘In it tafeltje
wordt binnegebròcht 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 òf over de prijs, en hij gaat slape. Maar 's nachs verròilt de
kastelein it tafeltje weer. Hij - zonder errig - stapt op z'n paert in brengt it tafeltje na
hòis. - ‘Nòu zeljelòi reis wat sien! - Hij laat het tafeltje binne brenge in zeit: nòu
zellewe smulle. - Tafeltje, tafeltje wél bereit! Maar dar kwam nies. Nòchchereis:
Tafeltje, tafeltje, wél bereit! Nòch nies.
‘Toe seit de jonkste zeun: Vader, mach ik ereis gaan? - ‘Wat zòu jij meebrenge,
domkop, lummel, énzoovors, énzoovors. Maar eindelijk seit de vader: nòu, ga
dammaar. - ‘En de jonkste reist òf. In i kompt innin groot bos; in daar kompt im in
òuwt fròutje teuge, die zeit: òch 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 kròikie. - ‘Mit alle plezier, zeit de jonkste zeun; in i gaat van zin paert in gaat
het kròikie vulle. Maar je zel wel moei weze, moeder, zeiti, kom achter op me paert
1)
2)
3)

D a r i daar, (waar) hij.
D a n g k b a r , uit te spreken met de ng van 't Fr. langue.
D a k k e j j e , dat ken (kun) je.
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zitte en 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 òit it
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bòs souwe rije, laat it fròutje dir in éens op te gront sakke, in ze verandert innin
mooye, prachtig opgepalleerde toovergodin, in ze zeit: Ga nòu na de kastelein in
vraag Paertje-paertje-skijtchelt in Tafeltje-tafeltje-wél-bereit, in vóor dat je dan
heengaat, probbeer dan ereis, of hij je ook bedroge het; in dan zejje Knubbel-òite-zak
innin hoek sien staan, in zech tammaar: Knubbel-òite-zak, Knubbel-òite-zak, raak
1)
me die deksilse kastelein wat!’ - ‘Die bliksimse,’ fluisterde Nippis. - ‘Nee, die
deksilse,’ verbetert grootmoeder. - ‘En ja wel! hij komptaar an it loziement, in ze
worden it eens over de koop. In hij gaat slape. In de vòllegende mòrrege 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-òite-zak, raak me die
weergase kastelein wat! in de kastelein roept: genade, genade! in hij gaf im 't echte
Paertje-paertje-skijtchelt in it echte Tafeltje-wél-bereit. In hij - na hòis, mit it Paertje,
in mit it Tafeltje, in mit Knubbel-òite-zak. Daar kompti tòis: in ze zegge: nòu, die zal
óok wat meegebròcht 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 gòuwe rijers te skijten in de lekkerste spijze kommen op te tafel. - ‘Hei,
dat is mijn Paert! Hei, dat is mijn Tafeltje! riepe de broêrs. Maar toe zeit hij:
Knubbel-òite-zak, Knubbel-òite-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. Alberdingk Thijm.
1877.

De Gelijkenis van den verloren zoon
in drie Amsterdamsche dialecten.
Kalverstraatsch
o

2)

van a 1820 .
11. D'r was-ereisies 'n
man-en die hat twee
zoons. D'ouste was 'n
beste jonge, maar de
kleinste was 'n platje.

o

11. D'r wazzereiz 'n man; 11. Jae, zo wazd'ris 'n man
3)
die twe zoons hat; de
en die hat twee zoens ;
outste van die jonges
chedroech sich heel goet;
'n knappe jonge: maer de
jongste woû niet zo as
papa woû.

12. Toe ze nouw - allebei 12. en de jonkste van
groot ware geworde, zei de haor-4) lui-tweë zeit, op 'n
jonkste teuge z'n vader:
mooje dach, teuge z'n
‘Vader! Uwe zou m'n 'n
1)
2)
3)
4)

o

Amsterdamsch a 1825. Hoogere standen a
1825.

12. En op 'n goeje dach
daer zeiti: ‘apropó, ik wou
mamaes versterf wê' graeg
hebbe;’ en den ouwen heer

D e k s i l s e , dekselsche, basterdvloek, gelijkstaande met drommelsche.
Het verbindingsstreepje tusschen twee woorden beteekent dat de eindmedeklinker half
overloopt naar den volgenden klinker.
't Is niet z o ö n s, niet z e u n s ; 't is iets tusschenbeide.
De oude Amsterdamsche open a is van de Zandvoordsche ae (waar de Heerengrachtsche
sterk naar zweemt) onderscheiden. Ik schrijf daarom a o, maar zij heeft toch niets van de
hannekemaaiers-a o.
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groot plesier doen-as-uwe
mijn m'n-errefporzie gaf.’
‘Goet-jonge!’ zei de vader,
en hij gaf 'm zooveulas 'm
toekwam.

vaoder, ‘Vaoder, zeiti,
geeme m'n porsie van het
chenige damme toekomt...
want anders...’ om kort te
gaon, de Vaoder gaat heen
en hij verdéelt de boel.

dacht: jae, 'k sal 'et 'm in
vredes naem mer geve. En
de jonge luî krege ieder
wat 'rlui toekwam.

13. En toe paktenie z'n
boeltje bij mekaar-en
namafscheit van z'n
vader-en z'n heele femielje
nen maakte dattie de
poort-uitkwam. Hij reisde
heel ver weg na 'n vreemd
land, warie got noch goet
mensch kende.
Maromdattie de gebraje
haan-uithing, kreegie heel
gouw 'n heeleboel goeje
vrinde, die 'm van de wal
in de sloot hielepe. En zoo
verteerde dat
wittebrooskeentje nal z'n
lieve duitjes-op 'n
heel-onordenteleke
menier.

13. En 'n paor dage laoter
pakt de jonkste zoen zen
spulle by mekaor, en hij
gaot op reis, nao verre
lande; en hij lapter z'n
boeltje zo netjes deur, mit
gemeene vroului, datt 'tal
gou schoon op was.

13. Toen is de jongste
direkt z'n koffers gaen
pakke en iz op reis
chegaen. En de heele
boel, menaer, heefti
d'r-deur-gebracht:
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14. Ma'r 't brak'm leelik-op.
Toenie geen duit meer hat,
gingen de goeje vrinde
schooten lieten 'm zitte nas
'n-uilin doosnoot. 't
Was-net'n dure tijt-ook-en
der kwam 'nerge
hongersnoet-in dat lant-en
hij lee gebrek.

14. Nou, 'et leej dáor óok 14. zo datti volkomen op
niet opgeschept, en ons swaert saet sat.
mannetje begon gebrek te
lije.

15. Toe gingie huis-an huis
vrage nof ze nook 'n
knechtof 'n jonkmaatje
fannoode hadde, ma'r
niemand wou'm hebbe,
omdattie-j-er zoo
pieterig-uitzag. Eindelik
kwammie-j'n varrekesboer
teuge, nen die zei: ‘ga ma'r
na buite nop me lant, tan
kejjop me varrekes passe.’

15. Wat zouwi doen? hij
verhuurde-n-em bij een
heerschop uittie streek, en
1)
die stuurtem nao buite ,
nao een van z'n boerderije.
En daor mochie de
varrekis achter d'r gat sitte.

15. Maer hij hat 'et cheluk
fan daer een menêr te
ontmoete die meejlijje
mittem kreeg ... en die
stuurde-n-em na éen van
z'n boerderije... maer offi
daer weer nie best
oppaste... of datti niet
bizonder
gerecommandeert was, ten
minste onze goeje ‘panier
percé’ wier' daer as
vaerkeshoeder gebruikt.

16. Maroch! wat hattie 't
da'r miserabelig! Te
veul-om te sterreve nen te
weinig-om te leeve. Hij
kreeg niet-eens 'n botram
op z'n tijd. Hij soebatte
noffie niet 'n happie mee
mogt-eete van de draf, die
de varrekes kreege, maar
dat wou z'n baas
niet-eensies hebbe.

16. Maor daor was
schraolhans keukemiester.
Hij kreeg, dag an dach,
soo'n bitter beetjen over
z'n hart, datti wel meej hat
wille doen an de
varrekisbak. En
dachavvezen-em noch niet
eîns.

16. en kreech so weinich
te ete, datti soms wel met
de vaerkes aen de troch
hat wille gaen staen.

17. Eenseres-op 'n ochend
zattie z'n beste dage
t'overpeinze nen toe brak
'm z'n hart van de
narigheid. ‘Jonges-jonges!’
zeidi, ‘'t is tocherreg met
me! M'n vaders knechs
krijge n'r buik vol-en-ik arreme stakkert! ik zit hier
te rammele van de honger.

17. Toe begonni toch so
wat in z'n eige te
prakkezeere en hij docht:
Jonges jonges! by men
ouwe man hette minste
knechts so veul broot
assimaor lust: en ik
vergaon hier van de
honger.

17. Toe kwammi toch tot 'n
beetje naegedachte en zei:
't Is toch een malle ‘coup’
vanme geweest, tat ik
wechgeloope ben... 'n
massa knechs by den
ouwen heer hebben 'et
waeraechtich veul beter az
ik!

1)

Een geslacht vroeger zei men boite’.
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18. Weetjewat! 'k
stap-open 'k ga m'n vader
weer - opzoeke nen 'k zel
zegge: ‘Och, Vadertjelief!
och - ik hep gezondigt
teuge nonze Lieve Heer en teuge nuwee.

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;

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: Vaeder, ik hep
chezondigt, ik hep swaer
mis-daen tege Got en tege
jò!

19. En-as-uwe me niet
meer-as kint-in huis wil
neeme, laat 'k tan asjeblieft ma'ruwes knecht
magge weeze!’

19. ‘Ik bin warachtich nie
meer waort je zoen te
hiete... maor lao-me...
laome maor gelijk-op
rekene mit je vollik...’

19. ik hep eigentlik alle
mogelikke aenspraek op je
liefde verbeurt; maer neem
me in je dienst; doe mitme
wat je goet-vint.

20. En foort staptenie - j op - en 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 toe-nie j'm zag
- en - ie liep na'm toe wen
viel'm - om z'n hals - en
zoende n'm - asterantoe.

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 val-tem om z'n hals en
hij zoentem.

20. En dat dedi. En toen
z'n vaeder 'em in de vaerte
zach aenkomme, kreechi
een diep mejelijje mittem,
en hij loopt 'em te gemoet
en valt'm om z'n hals.

21. Toe zei de zoon: ‘Och,
Vadertjelief! och - ik hep
gezondigt teuge nonze
Lieve Heer-en teuge
nuwee! 'k bin nie-meer
waart-uwes soon ge-noemt
te worde!’

21. En de jonge zeej:
Vaoder, ik hep chezondicht
teuge-n-Onze Lieven'eer
en teuge-n-uwe; en iG bin
nie meer waort je zoen te
1)
hiete .

21. en de jonge was dôr en
dôr kapot en hij zeit:
Vaeder, ik hep chezondicht
tege Got en tege jò ik
verdien eigent-lik niet meer
2)
asje zoon behandelt te
worde.

22. Ma'r de vader zei:
‘Kom, m'n jonge! laat 'k je
ma'r gouw'n beetj'
opknappe, want je zieter
veul te schojerig-uit.’ En
toe riepie j'n knecht-en zei:
‘Haal jij 'reis - astewint m'n
zondagse rok hier - en
trek'm die jan, nen geef 'm
- as'n fat-soendelik mans
kind 'n ring-an z'n vinger.

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.

22. Maer z'n vaeder was
so blij van 'm weêr teruch
te zien, dat hij zei daedelik
3)
tege z'n knecht : ‘Wat siet
die aerme jonge der uit,
hael een pantalon van mijn
uit me kast en éen vamme
jasse, en een paer laer-ze,
datti een beetje ordèntelik
voor den dach kan komme.

1)
2)
3)

Voor de b klinkt de k als de Fransche g a; ik rijmt dan op 't Eng. b i g .
Spreek uit met de a van het Fra. v a c h e , maar met een s j die tusschen die c h en de g van
â g e in ligt.
Let op de Joodsche woordschikking.
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En ja, schoene mottie jook
- an hebbe; zeg, breng me
beste nuwe ma'r mee jen
doe 'm die jan z'n voete.’
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23. En teuge n'n-andere
knecht zeidi: ‘Breng 't
gemeste kallef en slagt
jelui dat.

23. En haol 'et gemeste
23. En den ouwen heer liet
kallif en slacht jelui dat, en dekken in de groote zael
laote we feest houwe:
en schreef links en rechts
briefies om z'n ‘famille’ die
zelfde dach noch te
dineere te hebbe.

24. 't Is vetpot van daag,
want me zoon was zoo
goetas doot voor me
nennie jis weer levendig
geworde; hij was verlore
nen 'k heb 'm
weeromgevonde!’

24. Want me zoen was
doot en hij is weer levendig
geworde; hij was verlore,
en ik heppem
weeromgevonde. En ze
begonne te ete.

25. En d'ouste zoon wister
nog niks niemendal van,
want hij was net nietuis.
Ma'r toenie na huis kwam,
hoordenie, datter braaf
gezonge nen gedanst wier
- en datte viool ging.

25. Maor de ouste jonge
was niet tuis; die was an 't
werrik, op 'et lant, en toen-i
nao huis kwam, hoorde-n
i 'et muziek en braof singe;

25. Maer daer komt me
onverwachs de ouste broêr
tuis, en toen'i hoorde dat
‘numéro’ 2 weer bove
waeter was gekomme,

26. En hij riep-een van de 26. Toeroept-i éën van de
knechs- en zei:
knechs en vroeg, wattof
‘Zeggeres-even! wat-is
tattoch beduidde.
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.’

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. Ma'r toe wier die jouste
zoon nijdig - in z'n hart; hij
wou niet na binne gaan.
Toe kwam z'n vader na
buite nen zei: ‘Och toe!
kom nou ma'r! Wees jij nou
geen spulbreker.’

28. Daor wier de ouste
verduvelt kwaot om en hij
woû nie binnegaon. Toe
kwam de Vaoder na buite
en vroeg watter an
scheelde.

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 stont van
taefel op, en ging bij 'em
om 'm tekalmeere. Maer hij
wou van nies wete.

29. Ma'r de zoon zei teuge
z'n vader: ‘Hooreis, Vader!
'k heb nouwal zooveul jare
trou bij juwee
gewerrekt-en-alles gedaan
wat - uwe me gehiete heit,

29. Toe zeiti: kijk ereis,
voader, ik hep je zo lang
gedient; ik hep altijt alles
gedaon wat je me hiette en
je hepme noch nooit 'et
minste geitje gegeven om

29. ‘IG ben nu al zo veel
jaer bij je, en in je zaeke:
'k heb me altijt behoorlik
chedraege, en je hep me
noch nooit chezeit, asje
lust hebt reis een goed
dinee aen je vrinde te
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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.

mit me vrinde wat plezier
te maoke.

geve, - dan kujjet cherusd
doen. Laet Keppler mijn de
rekening maer sture...

30. Ma'r nou dat lievertje
weer tuis gekomme nis, die
'r met z'n pierewajers alles hed deurgelapt, nou
het - uwe wel 't gemeste
kallef geslagt.’

30. Maor nou je lieveling
tuiskomt, die z'n boel mit
gemeene vrouluî verdaon
het, nou laot je-n-et
gemeste kallef slachte...

30. En nou dat Louis
te-ruch-komt, berooit en
wel, nu iz 'et heele huis in
beweging om 'em te
fêteere. Dat findik beroert.’
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31. ‘Kind!’ zei de vader toe,
‘hebjen 't niet-alle dage
volop bij me gehat? En is
niet-alles wat 'k hep foor
jou?

31. Toe zeej de Vaoder:
jonge, zeiti, jij bint altijt bij
me en alles wattik hep, dat
heb jij.

31. Maer de ouwe heer zei
direkt: ‘Je doet verkeert fan
je dat aen te trekke: wij zijn
ummers altijd bij mekaêr
en ob de beste voet; je
hept een goeje pozisie en
je zult laeter noch feel
meer hebbe:

32. Ma'r nou motje vrolik en blij weeze, want je broer
was doot - ennie jis weer
levendig geworde; hij was
verlore nennie jis
weeromgevonde.’

32. Maor nou motte we
feesthouen en vrolik weze;
want je broer was doot en
hij is weer levendich
geworde; hij was verlore,
en hij is weerom gevonde.

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.

1870. J. ter Gouw.

1874. J.A. Alberdingk
Thijm.

1874. J.A. Alberdingk
Thijm.

De pang,
o
uit Falklands vijfden bundel Schetsen. Burger-Amsterdamsch, a 1900.
In de kamer zaten ze met d'r zessen. - En zoowat gelijk knipperden de twaalf
oogleden. - U begrijpt de verhouding van 6 tot 12. - De oogleden knipperden,
knipperden als nerveuze 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 de oorzaak, de heroïsche oorzaak vàn het geknipper.
De schaar in z'n hand wurmde voorzichtig tusschen de ijzerdraadjes, bang om mis
te steken. Hij peurde met onsekure hardnekkigheid, 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 ijzerdraad dan week-ie
achteruit en z'n oogen knipperden mét beheersching. En omdat het gruwelijk warm
was, mogelijk ook om de inspanning van het f o r c e e r e n , zweette z'n kamerflets
gelaat met het rullig zwart snorretje, glansden er melkige perreltjes op z'n voorhoofd
in het tam-gele licht der lamp. - Er was stilte en geknipper. - Toen zeide Sam en z'n
oogleden trilden als zenuwachtige vlindervleugels: ‘.... Goed da'k 'r geen dàgwerk
an heb’... - ‘.... Nou nee,’ zei oom Jozef het wakkelend lorgnet recht duwend. - ‘Hou
in gòsnaam je mond!’ riep tante Rebecca angstig. - 't Was geen gekkigheid. As 't
spròng 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 d'r 'n slag van belang van
komme!’... - ‘Hou je hoof wèg,’ waarschuwde 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 Kògelflesschie - 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. Sam's schaar kriewelde langs de ijzerdraadjes. - En alle
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oogleden knipperden als straks, knipperden benauwd, knipperden schichtig. - Bij
de lamp buikte rustig de flesch - de flesch Champagne. - Oom Jozef had 'r gewonnen.
D'r was 'n liefdadigheidsbazaar geweest met veel naaiwerkjes, 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 overhad. 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 ònderste 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 nòg niet), zouen ze de flesch knappen. - De
waterglazen stonden gereed - welk rechtsjaffen huishouen heeft kelken? -, de
menschen 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 h i j 't kon, dat hij 't dikkels gelapt had - scharrelde
zoo r a a r met tante Rebecca's botte schaar, die voor alles en nòg wat diende: voor
hemmetjes knippen, voor 't afknersen van bot-vinnen in den bot-tijd, voor de kous
van de lamp, voor 't opensteken van oom Jozef's 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,’ maande oome Bennie, blikkend met 't half-open oogje.
- ‘Laat mijn nou begaan!’ zei Sam kregel: ‘zòo mot 't.’ - ‘Jou late begaan,’ zeurde
tante Door zurig: ‘'t kost mijn me karpet.’ - ‘Snij dan eerst de touwetjes door - ézel!’,
riep Serre, lacherig: ‘hij zit an de touwetjes 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 oogleden knipperden asof 't nou kòmmen 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 dreefie 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 'r op 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 schaareind achter 't ijzer.
Maar tante Rebecca werd kwaad: ‘D'r komme ongelukke van! D'r gebeure ongelukke!
Hou in gosnaam op! Je mot geen geweld gebruike as je 't niet verstaat!’ - ‘En wiè
zeit da'k 't nie 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 verbonde is! Groote nar, je mot niet rukke je 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 b u i t e n 't raam
asdie 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
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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 - alleen de mannen bleven stoelvast, doch
knipperden 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 't spuit zoo 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. - ‘Bennie, ga achteruit! - Mot je 'n scherf in je ooge krijge, mot je
spotte met je gezondheid!’ ‘Susjt!’ - ‘Doe 't buiten 't raam! Hou 'm bùiten 't raam!’...
- Zachtjes bewreven Sam'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 vóór d'r lellen en de oogen potdicht - Serre 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.
o
Jordaansche tongval a 1912 uit De Jordaan van Is. Querido.
Met bezweet gezicht stond kleine Neel bezorgd centjes na te tellen, mijmerend, in
de ontvanglâ. En van een piendere pittigheid en gewisselijke kracht waren al haar
korte, kordate bewegingen. - Sau foadertje, wèt sel 't saàn?.... 'n hurrelausie mit
jeweile.... of 'n koes fèn flàweel?.... vroeg ze, neerkijkend op 'n smoezelig jochie dat
2)
nèt even met 'n glunder-morsig snoetje den toonbank-rand overkeek, - 'n Peraotje
tènte.... piepte hij schuwetjes. - 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 't ventje. Maar gekkigheid, verkoop 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
schel Daatje Terwee, de moeder van slanke Neeltje die haar vader hielp op de
aalmarkt. - Jao tènte Doâ,.... dèt is de jeuigd,.... mo je maân bigge sien.... die rauke
3)
d'ras trekschuyte,.... maân èdder Willem raukt àl as 'n kesier deur se neut .... en
loat die nou joa effe - tien saàn! - Goa deùr,.... zei ongeloovig Daatje Terwee, die'n
beetje hoogmoedige fljnigheid 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 òp, dacht Neeltje driftig. - Nou,.... ging Daatje door,....
die is d'r tug vaàftien .... nou!.... die heit nog nauitnie.... 'n spoggie tebèk in se kiese
1)
2)
3)

Jodenduitsch: verstoring, cf. boven rechtsjaffen.
sigaretje.
hoofd.
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gehèd .... - Altaàd bei de faànigheid .... spotte Neel. - Kau-bis-sie .... Kau-bis-sie!
kaàk je nog eres òm,.... zong 'n straatjongen 't winkeltje 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 mekoar,.... sau'n bler-medèm is d'r te lèng an 't waùrd!....
Mo je nie 'n ons bruyne met 'n ons thei, buurfrauw?.... hier hei je je fray-
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biljet.... - Bij 't ons suiker drukte Neel '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 auge ùyt mit-tùw breinoalde.... - Wèt 'n menoaserie he Doâ?.... Doantje!....
hier bènjer.... hier seg-ik-je!.... hier!, schreeuwde Neel driftig door de alkoofdeuren
naar achter. - Heppe sau'n honger,.... drensde huilerig op 't alkoof-drempeltje Daantje,
1)
moddersmerig jochie van vier. - Schàf je snurkert,.... op 't petrauleim-fèt leit nog 'n
snei braud! - Nei!.... stampte giftig Daantje er uit, terwijl hij spelerig een fonkelstraal,
tusschen twee bliktrommels uitschietend, zocht te vangen in zijn oogen. - Je sèl....
dreigde Neeltje. - Nei.... nei!.... lus ikke nie.... en meteen vergilde hij doldriftig een
2)
schellen grien door 't winkeltje. - Petint.... fuyle bènjer .... huylklep.... en nau de
steine op,.... en ploag d'r nau je schorremorrie. - Rood van gif trok ze Daantje bij
zijn armpje en slingerde hem van het stoepje de straat op. - Neel hijgde. - Joa
buurfrauw.... we binne d'r net blikke pènne.... sau kaùd, sau heit.... - Dèt peseirt
maàn nie, Neil,.... 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 feirtien.... tènte Neil,.... en
'n ons spikeloasies fèn àcht,.... Mins, je mo je aàge f'rhuure bei mefrauw Sesènne....
je hep 'n siekte onder je stoart.... f'rbeilding mins! - En tùg 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 òf Bet, de graute en de klaàne
thuys,.... je roakt fèn je weit.... 'n strèf die huylklep.... die d'r gein òf gesneie boterhem
freit.... doar hep feur hullie de duufel op gescheite! - Daatje Terwee treuzelde. Haar
uitgemagerd 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, Aùst 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
òf.... pufte Poppen Trui, lam neer-gesmakt 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 òpgedirkte fabrieksmeiden, stormden 't winkeltje in, luidruchtig en hel. Tènte Neil.... 'n pond swoàre pruym mit 'n rietje.... schertste Trien,.... kaàk.... d'r hei
je de hofdoame auk.... 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
1)
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Loop heen.
Kreng.
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voorbij Neeltjes neringtje. - Sei tippelt en hei f'rdient de bikke ... Kedin ... versmakte
de blonde
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Slentert.
Het brood.
In orde.
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deern met haar helroode lippen, den mond vol dieven-woorden. - Aù! det is d'r tug
sau'n huygeltrien.... die kè je loate laupe.... sau'n pàrmesoàn.... se f'rkaup je soaligheit
1)
feur 'n knuysie poen ... viel Trien bij. Trui, Bet, Daatje, stemden gretig in, stapelden
kolen 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! meint ufes dèt.... Nou, dèn hep ik niks geseid!....- Jeisis! wet is d'r nou àn
de hènd?.... schrok Neel op, toen een storm menschen langs haar stoep joeg. - De
2)
3)
4)
prinsemerei .... twei knopsmeirisse mit 'n keirel.... effe knaàse .... brabbelde de
blonde fabrieksmeid bij de deur uitloerend. Plots stond Neel's stoep belegerd van
jak-vrouwen, meisjes en kerels, rennende menschen vragend en naroepend. - De
Willemstraat dampte in goudlicht. Een walmige nevel stofte van de keien.... - 't Is
Graàse Kaù, de mèseloar fèn de Brauwersgracht,.... hei is fèn 'n staàger gesloage....
- Se hàrses fen mekoar.... - Hei! dikmokkel.... wèt is t'r ingeset?.... - De stemmen
jakkerden en krijschten dooreen; een wilde kruising van vraag en inlichting. - Op
het stoepje van Neel bleven de menschen dringen, met de handen voor de oogen
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 Neil.... d'r goat 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 't Gooi, Enkhuizen, Urk en Vollenhove (met misschien Genemuiden) in Overijsel,
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 hooger 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. Winkler 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 Noord-West-Veluwsch voorkomt; en dat
wij hier dus waarschijnlijk met een oude mengeling van Zuid-Friesch met Hollandsch
Frankisch te doen hebben.

1)
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Geld.
Politie.
Brigadiers.
Kijken.
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De Gelijkenis van den verloren zoon.
De i en u verbeelden hier den bewusten De o o e klinkt als volkomen o met een
vreemden klank.
naslag van o e. De o o a als volkomen o
met een korten naslag van volkomene a
even als in de Friesche steden. Hier
staan de ij en ui voor dien klank.
Tongval van 't eiland Vlieland.

Tongval van het dorp Huizen.

11. Deer was d'ris 'n man, hen die ad
twie seens.

11. 'N mins had twee zeunen.

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 hon
der um hen sin houdsten broer.

12. En de jongste van z'n zei teugen de
vader: vader! geef mij 't porsi van 't
gooed dat mijn tooekomt. En hij deelde
z'n gooed.

13. Hen niet feul tud d'r nee et de jongste
seen halles bij melkaar pakt, hen ij his
fard weg reisd hin 'n freimd land, hen et
deer sin goed deurbrocht hin weelden en
hoverdaad.

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

14. Hen toe ij alles ferteerd ad, kwam
14. En tooe alles op was, tooe kwam d'r
deer 'n groote ongersnood hin dat land, 'n hongersnooad in dat langd en hi begon
hen ij begon hook gebrek te kruggen.
gebrek te lijen.
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.

15. En hi gong vort en voegde hum bij
een van de burgers van dat langd en die
stuurde 'm op z'n langd om de varkens
te weien.

16. Hen ij wou sin buuk fillen met 't
swunnefoer, maar gin mens gaf 't em.

16. En hi begeerde z'n lijf te vullen met
't voer dat de varkens atten en nijt een
mins gaf hum dat.

17. Hen toe ij bij em selvers kommen was 17. En bij z'n zelvers zei i: hoevuul
seed ij: oefeel ierlingen fan min taat
knechs van m'n vader hebben genooeg
ebben hoverfloed fan brood hen hik
brooad en ik vergee van honger.
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.

18. Ik zel opsteen en nee m'n vader geen
en ik zel teugen 'm zegge: vader! ik heb
ezundigd teugen den hemel en teugen
jou.

19. Hen hik bin niet meer weerd je seen 19. Ik bin nijt meer weerd om jou zeun
te eeten; maak me hals ien van je
enoemd te worren; maak mij as een van
ierlingen.
je knechs.
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.

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.
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21. Hen de seen see teugen em: taat!
hik eb sondigd teugen den emel hen
teugen jou, hen hik bin niet meer weerd
je seen te eeten.

21. De zeun zei tooe teugen hum: Vader!
ik heb ezundigd teugen den hemel en
teugen jou, en nou bin ik nijt meer weerd
jou zeun enoemd te worren.
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22. Maar taat see teugen sin knechs:
breng jelui 't knapste pak ier en trek 't em
han, hen geef 'n ring han sin angd, hen
skoenen han sin foeten.

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'n hangd en
schooenen an z'n beenen.

23. Hen breng 't kalf dat we hop 't ok
23. En bringt 't vette kalf en slacht 't; leete
mest ebben, slacht 't, hen laten we heten we ete en vrooalik weze.
en froolik wezen.
24. Wangt deuse min seen was dood,
hen ij his weer levendig worden; ij was
weg, hen ij his fonden. Toe begonnen se
hallemaal froolik te wezen.

24. Wangt deuze zeun van me was
dooad en hi is weer levendig eworren; hi
was verleuren en is evongden. En tooe
begonnen ze vrooalijk te wezen.

25. Hen de man sin houdste seen was
hop 't feld, hen toe die nee iis kwam,
oorden ij 't gezing hen 't gedans.

25. En de ouste zeun was op 't langd en
tooe hi dicht bij huis kwam, zag hi 'n
grooate verangering; ze zongen,
speulden en dangsten.

26. Hen ij wonk (wenkte) ien fan 't folk,
in fraagde wat leven wat dat was.

26. En hi riep een van de knechs en
vroeg hum wat 'r te dooen 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.

27. En die zei 'm: je breur is weer 't huis
ekommen en je vader het z'n beste kalf
eslacht omdat i weer ezongd 't huis
kwam.

28. Maar ij wier fuul(boos) en nidig, hen 28. Mar hi werd vinnig en wou nijt in huis
ij wou niet in iis gaan. Deerom gong sin geen en tooe gong z'n vader nee 'm tooe
taat nee 'm toe hom em te bidden dat ij en bad 'r hum om.
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 geven hom 'ris froolik te wezen met
min maats.

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 bokki egeven om
met m'n vrinden vrooalik te wezen.

30. Maar nou deuse seen fan je weerom
kommen is, die jou goed met oeren en
sloeren d'r deurbrocht et, nou eb jen em
't meste kalf slacht.

30. Mar nou deuze zeun van je thuis
ekommen is, die jou gooed met hooeren
deur ebrocht het, nou hei je 't beste kalf
eslacht.

31. Hen de taat see teugen 'm: kind! je
bint haltud bij me, hen hal 't mine his
jouë.

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.
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De Gelijkenis van den verloren zoon.
De aee klinkt als volkomen e die een
Hier staan e en eu voor de eigenaardige
weinig naar de a overhelt; deze klank is i en u.
niet wel te beschrijven en zeer
eigenaardig. De ò en ò ò hebben een
klank o die tusschen de o van b o t en
b o o m in ligt.
De ü en uu staan hier voor den
tusschenklank.
Tongval van de stad Enkhuizen.

Tongval van het eiland Urk.

11. D'r woonde argens 'n man die arg riik 11. Doar was 'r 's 'n man, in die adde
was en die twee zeuns ad.
twiee zuuns.
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.

12. In de jongste van die beien zeen
tugen z'n toate: toate! gieef mij m'n part
maeaer van 't goed dat m'n toekomt. In
z'n toate dieelde 't goed en gaf 'm z'n
part.

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 daeen is
en daeer èt i al ziin geld, deur brocht,
omdat i daeer zo skriklik zwierig leefde.

13. In niet vuul dagen doarnoa (kort noa
die teed), toe de jongste jonge alles bij
enkanger ezameld adde, ging i op raeze
noa 'n vreemd vaeaergelege laand, in
doar brocht i alles wat i adde d'r duur in
'n overdoadig leven.

14. En doe i nou alles op maakt ad,
14. In toe i 't alles duur ebrocht in
kwam d'r in dat land 'n gròte ongersnòòd verteerd adde, kwam 'r 'n groote
en i begon òòk gebrek te krige.
ongersnood in dat laand, in ij begon
gebrek te lijen.
15. En i gong eene, en i bòòd 'm zelvers
an bi 'n boer van dat land en die stuurde
'm na z'n land om de varkens op te
passe.

15. Toe ging i eene noa ieene van de
minsen van dat laand in veruurde 'm
doarbij as knecht, in die man stuurde 'm
noa z'n laand om op de varkes te passen.

16. En i wou zò graag z'n buuk vulle mit 16. Nou ad i zoo'n onger, dat i graag z'n
't varkensvoer, maar gin mins gaf 't 'm. buk vol eten wou van de kost die de
verkes atten, maeaer gien mins wou 't 'm
gieeven.
17. En doe i over alles 's nadocht, zeiden 17. Toe docht i bij z'n zelf: oevuul
i teugen 'm zelvers: oeveul arrebeiers
knechsen van m'n toate aewen overvloed
van m'n vaders ebbe 'r bròòd, en ik starf van brood in ik vergoon van onger.
van onger.
18. Ik zel opstaan en na miin vader
18. Ik zal opstoon in noa m'n toate goon
toegaan en 'k zel teugen 'm zegge:
in ik zal tugen 'm zeggen: toate! ik aew
vader! 'k eb zondigd teugen den emel en ezundigd tugen d'emel in tugen joe.
teugen jou.
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19. En ik bin nit meer waeerd om je zeun 19. In ik bin niet maeaer waeaerdig om
te ieten; maak me maar net as ien van je zuun eneumd te worren; maak m'n
je arrebeiers.
maeaer as ieene van je knechsen.
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 'm om z'n als
en kuste 'm.

20. In toe ging i noa z'n toate. In toe i nog
'n iel aeaende van 'm of was, zag z'n
toate 'm, in die wordde mit erbermige
over 'm bewoegen, in toeloopende vul i
'm om z'n aals in i poeste '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 waeerd om
je zeun te ieten.

21. In de zuun zeen tugen z'n toate:
toate! ik aew ezundigd tugen d'emel in
tugen joe, in ik bin niet maeaer
waeaerdig om je zuun eneumd te worren.
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22. Maar de vader zei teugen z'n knechs:
aalt 't beste pak kleere r's ier en laeet 't
'm andoen en geef 'm 'n ring an z'n and
en skoene an z'n biene.

22. Maeaer z'n toate zeen tugen de
knechsen: bring ier doadelik 't beste
klieed, in trek 't 'm an, in gieef 'm 'n ring
an z'n aand in schoenen an z'n bienen.

23. En brengt 't vette kalf en dòòdt 't; we 23. In bring 't gemeste kalf in slacht 't, in
zelle pleizier ouwe en vròlik weze.
loat oens eten in blede wezen.
24. Want deuze miin zeun was dòòd 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. En z'n ouste zeun was in 't veld en 25. In d' oudste zuun was in 't laand, in
doe die w'rom kwam en kort bi uus was, doe ij kort bij t'eus kwam, oord'i 't gezang
oorde i 't gezang en 't danse.
in 't gedans.
26. En doe riep i ien van de knechs bi 'm 26. Toe vroeg i an ieene van de knechsen
en i vroeg wat 'r beurde.
wat dat wel betaekende.
27. En die zei teugen 'm; je broer die is
w'rom kòmen en je vader die èt 't vette
kalf dòòdt, omdat i zò bliid was dat i'm
gezond weer tuus kregen èt.

27. In die knecht zeen tugen 'm: je bruur
is wier ekeumen, in je toate èt 'n vet kalf
loaten slachten, omdat i'm gezoend wier
ontfongen èt.

28. Doe werd die ouste zeun kwaad en 28. Maeaer ij wordde kwoad in ij wou niet
i wou nit in uus kòme. Doe gong z'n
in eus goon; toe ging z'n toate noa 'm toe
vader na 'm toe en die bedelde 'r 'm om. in biddede 'm dat i in eus goon zou.
29. Maar i zei teugen z'n vader: kiik! ik
eb nou al zò veul jaeer veur je warkt en
'k eb altiid daeen, dat je me zeid èt en 'k
eb nog nòit niks van j'ad, nag gin bokki
is t'r veur me dòòdt, dat 'k óók 'r 's mit
m'n makkers pret ebbe kon.

29. Maeaer ij zeen tugen z'n toate: zieen!
ik aew je nou al zoov'l joar edieend en ik
aew nog nooit je gebod overtreën; in ji
aewen mij nog nooit 'n bukkien egeven,
dat ik mit m'n vrinden ok 'r 's vreulik weze
mocht.

30. Maar nou deuze zeun van je tuus
30. Maeaer toe die zuun ekeumen is, die
komen is, die jou goed mit oere d'r deur je goed mit oeren duur ebrocht èt, ei je
brocht èt, nou ei je 't vette kalf veur 'm 'm 't gemeste kalf eslacht.
dóódt.
31. Maar de vader zei teugen 'm: kind! ji 31. In z'n toate zeen tugen 'm: keend! ji
bint altiid bi mi en al wat ik eb dat is 't
binnen ommers altoos bij m'n, in al 't
joue.
meenen is 't joenen.
32. Daeerom oorde je òòk bliid te weze;
want je broer was dòòd en i is weer
levendig worden; i was verlore en i is
vonden.

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.

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 tonger: donder, voorkomende klankovergang zich in al deze vier ver
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uiteengelegen streken vertoont. Een nader onderzoek zal moeten leeren, in hoeverre
wij hier met een klankwettig verschijnsel te doen hebben.
En dat nu ook Egmond, Wieringen, Texel en Terschelling 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
toevlucht hebben gezocht. Trouwens het 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.
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Derde hoofdstuk. Het West-Nedersaksisch.
Dit dialect wordt het zuiverst uitgesproken in De Graafschap Zutphen, Salland en
Twente in Overijsel, en het aangrenzend Duitsche gebied. Wij noemen deze
o

streekspraak, inzoover ze klinkt op Nederlandschen bodem 1 . 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, Den Haag 1895. W.
Draayer: Woordenboekje van het Deventersch dialekt, Den Haag 1896. In het
Overijselsch dialekt schreven Heering en Postel hun bekende novellen. Dan volgt
o

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 nòg een verkeersgrens, die het
o

heele gebied in twee sterk gelijkende dialecten verdeelt. 3 . De indringende Saksen
mengden zich verder met de overgebleven Friezen in Fivelingoo en Hunzingoo,
Westerwold (?), 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. Veel beloven op dit gebied de
totnutoe niet immer afdoende onderzoekingen van G. Kloeke: Driemaandelijksche
Bladen Dl. 17, blz. 69 vlgd. Dl. 19, blz. 1 vlgd. Tijdschrift v. Ned. Taal- en Letterkunde,
o

Dl. 39, blz. 261 vlgd. 4 . Een zelfde mengproces zien wij in het langwerpig gebied
tusschen de Lauwerzee en de Noordwest-Veluwe: Nieuwkruisland, Humsterland,
Zeven-wolde met zijn dialecteilandjes, Stellingwerf en Kamperland, waar zich
eveneens een Saksisch Friesch-getint dialect ontwikkelde, dat men het
o

Stellingwerfsch is gaan noemen, en waarbij zich ook de oude Friezenkolonie - a
1420: ‘vrije Vresen’ - te Friezenveen aansluit. J. Gunnink: Het dialect van Kampen
o

en Omstreken, Kampen 1908. Zie ook Regenboogkleuren blz. 134 vlgd. 5 .
Vermengde het Saksisch zich met het Frankisch tot het Zuidoost-Veluwsch, dat o.a.
Arnhem, Doetinchem en de stad Zutphen omvat. Deze tongvallen heetenalleen
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, hebben
ongeveer hetzelfde karakter als de Westfalen. Terwijl zij zich in den familiekring
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. In
tegenstelling der Friezen schijnt zelfbedwang hun aangeboren. Het
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is het klassieke land der groote boerenhofsteden. Hierdoor heeft zich hun groot
synthetisch 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 gelukkige aanleg voor 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,
spaarzaamheid, 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 de stroocartonfabrieken. In
de

het midden der 19 eeuw was er nog tamelijk veel leder- en biernijverheid in
Brabantschen geest. Ook deze groeptalen kunnen dus op de oudere ontwikkeling
van het dialect hebben ingewerkt.
De Steenwijkers en Kampenaars steken scherp bij Drenthen en Tuckers af. Er
zit heel veel Friesch bloed in. Zij zijn vlijtig en koppig, hebben veel koud intellectueel-,
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-
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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 klankontwikkeling
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
Geldersch,
Groningsch.
Nederlandsch. Overijselsch
en Drentsch.
schaap
schòap (skòap) schóap

Stellingwerfsch.

staan

stòan

stóan

stòan

sjt on

jaar

jòar

jóar

joor

jaor, jēr

mijn

mien

nmie

mien

mie n

rijk

riek

riek

riek

rie k

wijf

wief

wief

wief

wie f

vrijer

vrìjjer, vrieer

vrìjjer

vrìjjer

frījər

wij

wì-j

wie, vie

wì-j

wīj, wīē

voet

vóót, Dr. voeot vout

voet, voeot

fou t

boek

bóók, Dr.
boeok

bouk

boek, boeok

bou k (buijkər)

groen

greune, Dr.
gruune

gruin

gruun, grenne

greujn

huis

hoes, huus

hoes (huus)

huus, uus

huus

zuigen

zoegen, zugen zoegen

zoegen

z

zuur

zoer

zoer

zoeër

huren

huren

huren

huren, uën

bruid

Friezenveensch
van thans
(1918).

schòap, skòap sgaoppə
a

e

e

e

e

e

gən

bruud

broed

deel

deel, Dr. deeël, deil, dail
diel

deel

djeil, djellə

bleek

bleeke

bleik, blaik

bliek

bleìjkə

steen

steen, Dr.
steeën, stien

stein, stain

stien

sjtein

vleesch

vleis, vlees

vleis, vlais,
vlees

vlejs

geit

geit

gait

gejte

dood

dóód, daod

dood

dood

dood

oog

oog

oog

ooge

oog

hooren

heuren

heuren

heuren, euën
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gelooven

(g)eleuven

lief

leuven

geloove
(geloof)

əleuvən

lieëf, Dr. leeëf, leif, laïf
lief

lief

lij f

bier

bieër

beir, bair

bier, bieër

bee r

kuiken

kuken

kuken

kuken

duur

duur

duur

duuër

deu r

sturen

sturen

sturen

stuuën

sjteurən

dagen

dage, Dr.
dòeage

dóage

dòage, daege

dágə, graewən

haan

hane, Dr.
hòane

hóane

hòane, haene

haan

hand

hand, haand

hand, haand

haand, aand

haand

dans

dans, daans

daansen

d aansən

oud

òald, old

òlt

a

òald, old

e

e

e

e

a

od, o(l)d

Jac. van Ginneken, Handboek der Nederlandsche taal Deel I. De sociologische structuur der Nederlandsche taal I

65
Algemeen
Geldersch,
Nederlandsch. Overijselsch
en Drentsch.
ik zal

Groningsch.

Stellingwerfsch.

ik zel

ik zal

Friezenveensch
van thans
(1918).

geven

geven, gaeven geben

geven

hart, armen

harte

ha t

herte, a te

paard

peerd, paerd

peerd

pe d

peerd

hemel

hemel, haemel hemel

(h)emel

hjejmel

kind

keind, kiend,
kind

kind, kiend

kiend

kind

ding, dik

dink

ding

ding, dink

djik

vogel

vogel

vogel

vogel

foe gəl

volk

vòlk

vòlk

vòlk

fŏ k

goud

gòald, gòld

gòald, gold

gòld

gōe(l)d

veulen

veulen, vul

vool

voelen

fullə

rug

rugge

rugge, rogge

rugge, rogge

rugg

hond

hound, hond

hond

(h)ond

hond

r

a

ra

(r)

hă t, ajmə

e

(l)

slecht en recht rech, slech?

slecht en recht slecht en recht

gracht

graft

grafte

gra ft

kòft

luchte, kuft

lo cht

tusken

miskien

tusgə

was, Gen.
wasken

wassen

wasgə

lucht, klucht,
kocht

lóch, kloft

tusschen,
misschien
wasschen

wassen

e

e

visch, visschen vis

vis, mv. vizzen, vis
maar visken
(ww.)

os

os

os

osse

ossə

bed

bedde, berre

ber(re)

bedde

berrə

hadden

hadden, harren harren

adden, aren

korst, worst,
dorst

koste

worst

kuste

djurst

kort (ens.)

ko t, kottens

kurt

kurt, kut

kwottəns

je
(vertrouwelijk)

doe, dou, -tə

doe, dou

jelui, u

ì-j, ie, -j

ie, jie, joe

a

ie
jimme, iej(e), 'j du
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wie?

wê, wel?

wel?

wie, welkende?

zich

zik, Dr. zuk

zuk, hom

əm

tegenw. tijd

-t, -t, -t

-n, -t, -n

{-n, -t, -n

verleden tijd

-en, -en, -en

enkelv.
persoonsuitg.
tegenw. tijd.

-ə, -s, -t

meerv.
persoonsuitg.

{Drenthe en
Staphorst, -t, -t,
-t
-, -(s), -(t)

{Kampen -n, -n, əkwem(gekomen)
-n

stòan

stòan

wjest (geweest)

verkleiningsuitgangen -ken, -jen
-ke, -je, -ien
Sall. en
Oost-Velu- we
-ien.

-ke, -je
Goorechten
Kampen
-ien, -chien,
-əchien

-chien, -gien

niet

niet

neìjt

verleden deelw. estòan

niet, nich, Dr.
neet

niet, nait
Westw.nich

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 -ən in een klinkerloozen sonant n: veranderen. Dit leert bijna geen enkele Saks
af; zoodat wij hem daaraan aanstonds kunnen herkennen.
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Ook deze Saksische dialecten moeten nu aldoor meer voor het Nederlandsch 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 Vorden
de overlevenden van het vorig geslacht nog van hoes spraken, praat de jongere
boer thans over zijn huus. Draaijer verhaalt hetzelfde van den ouden tweeklank e i
te Deventer: ‘Het getal vleesèters is er op onrustbarende wijze gestegen en dat der
vleisèters in dezelfde mate gedaald.’ In Zwolle is âu (onderscheiden van ou) pas in
ste

de

de 20 eeuw uitgestorven. In Groningen had zich reeds in het derde kwart der 19
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 ô (klank van tot) uit te spreken, terwijl de Ommelander lange ô (klank
van pop) gebruikt. De stadstaal zegt verder uu voor Nederl. u i, terwijl het
plat-Groningsch nog de o e 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 weer z'n ‘hoes’ af en het ‘huus’ der meiden 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 een
klein stukje uit de Graafschap.

Een boodschap.
Uit de Nederlandsche letteroefeningen van het jaar 1826
‘Hendrik-eum laot den Domeneer g' nach zeggen,’ (al is het ook op den vollen dag)
‘en dat Gerritje-meuje 'n goensdag in 't bedde is gekommen van 'n jonge zeune; 't
kind heef de klem in de bek en is mortslok; de wiezemoer zeg, dat 't wel kapot zal
gaon. Maor de kraomvrouwe 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 meujeliek en deut bie
steurmkes niks as grienen. - De beppe heef eers de ieversen (roodvonk) en doe de
koolde 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 dan nour ens kommen 'n steurmken 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 mien 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 zo
heilig werden en uut de bende springen (driftig worden), dat eur de schuim voor de
bek staot.’
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Het verhaal van Schèle Guurte.
Tongval der Graafschap Zutphen, Uit Leopold: Van de Schelde tot de
*)
Weichsel.
r

A'j den grooten weg gaot, die van den Wildenbarch nao Vo den löp, dan krîg ie an
1)
ouw rechterhand en belt . Dissen belt nûmt ze wel ens Schelleguurtjens belt; en a'j
niet weet waorumme, dan za'k 't ouw 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
2)
3)
enk nog zoovölle last hadden van de vuleken die 's nachens al 't melkgerei 't
4)
onderste bòven keerden en onzuun maakten, doe stind der dicht bij de
5)
Wildenbarchsche mölle en hoes, waor dat völksken nooit kweem. - Now, elk wist
wel dat Winkels Hente en bîster kwaod wief was, en dat Winkel, sint datte zîn eerste
r

6)

vrouw nae Ma ten Eskes ebracht hadde en met Hente Wonnink etrouwd was, de
r

hel in huus hadde. - Om eur zou'j zeggen bleef dat goedjen vo t, 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 weeuwner was van zîn eerste vrouw. En
r

7)

en ao dig puddeken was 't, dat kleine Aoltjen, zoo fîn van gezichte en altied zoo
8)
9)
knap en helder: ie keeken er langer an as rechtuut was, a'j der te mûte kwammen .
Ze drôeg gen kornet as de andere meiskes van zeuvenof achtien jaor uut de buurte,
môeder of liever heur stiefmôeder zei'j, 't was better dat de deerns blootshoofds
r

liepen in den zommer; 's winters kon ze den scho teldoek wel oàver het heufd slaon;
10)
11)
en haozen in den zommer, dat was ook te verdoezaom , eigenlik was de vrouw
12)

r

er te giddig veur. Dat was ok de rèjen, dat Aoltjen nooit met mog nao de Vo densche
13)
of nao de Lindsche karmse . Altîd mos ze maor op de delle bi'j de kôe, 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;
14)
dan mos ze de keune voeren en gres mae'jen veur de geiten. Wat of et was, nooit
15)
deen eur de vuleken wat, en zelfs doe zi'j de iewertsen had, kîk, doe was alles in
den stal en ôveral an kant emaakt zonder dat iemand ezien hadde waor 't bi'j toe
16)
ekommen was. Nou, Winkel had en goed gedoe en en goeje wonte , 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
*)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

î en û zijn lange ie en oe.
B e l t , heuvel.
E n k , een bepaalde streek van bouw- of weidegronden.
V u l e k e n , elven.
O n z u u n , vuil.
M ö l l e , molen.
M e r t e n E s k e s , een reeds lang gestorven doodgraver.
P u d d e k e n , deerntje.
E r , haar.
A ' j d e r t e m û t e k w a m m e n , als ge haar tegenkwaamt.
H o a z e n , kousen.
V e r d o e z a o m , verkwistend, weelderig.
G i d d i g , gierig.
K a r m s e , kermis.
K e u n e , varkens.
I e w e r t s e n , mazelen.
W o n t e , woning.

Jac. van Ginneken, Handboek der Nederlandsche taal Deel I. De sociologische structuur der Nederlandsche taal I

Aoltjen, nee, die had niks dervan te wachten. De vrouw zee ok: ‘Aoltjen mot maor
17)
as meid hier an huus blieven; en karmesvriër zol ze nog wel kunnen krîgen, maor
18)
dat hûeft niet, want daor giét ze niet hen, en er echten vriër? Wel 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.’
19)
Maor vrouw Winkel had et glad mis; want daor was mangs al mennig jongen,
r

20)

die ens nao Aoltjen omekekken hadde, en Ga tjan , den bouwknecht van de sasse,
21)
nee kîk, die kweem Zundagaovends wel ens stille achter an de meente en daor
22)
zat ze dan met eur beyen in 't akkermaol , zoodat de vrouw en de kinder, want die
23)

wazzen ok al fel

r

op eur, der niks nimmendal van zien konnen. Ga tjen zei'j dan,
r

hi wol heerenknecht wo den, dan kon e meer verdiénen, en dan weer zei'j e, hie
wol onder diénst en zich als ramplesant verkoo-

17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

K a r m e s v r i ë r , kermisvrijer.
W e l , wie.
M a n g s , tusschenbeide, nu en dan.
G a r t j a n , Geert Jan.
M e e n t e , wei met bosch (vroeger algemeene weide).
A k k e r m a o l , hakbosch.
F e l , gebeten.
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pen. Maor Aoltjen hadder niks mee op: Ziélverkoopers bunt ziélverleiers, en as
r

Ga tjan now ens koetsier op den Braomel wier, dat was völle better, en ze rekkenden
uut en telden 't op de vingers hoevölle 't wel gaf, maor 't was niét genocht om zoovölle
1)
aover te leggen, da'j der en karremansplaetsken van pachten kont. - 't Bleef zoo
r

2)

bi'j't olde tot den aovend veur ka smisse. Now was de vrouw den hilken dag
3)
onbesoesd hellig ewest, want Aoltjen had en van heur kinder, dat den melkemmer
uut baaren móedwil omesmetten hadde en doe ezegd had dat Aoltjen et edaon
hadde, en drè'j um den kop egèven. Ze had evluukt en ezegd: ‘Van mîn kinder blief
ii af of i'j gaot de deure uut.’ Doe was Aoltjen stil in de meente gaon zitten grînen. Reeren bi'j 't minste, zoo as de kinder van vrouw Winkel, dat had ze nooit edaon,
r

maor now, 't most eruut. Warken wol ze, maor slaog kriegen en uutevluukt wo den,
r

nee, dan liever dood; en 't gink al zoo lange zoo. Ga tjan had ezegd hi wol nog
kommen, zoo tegen tweeduuster. Um wol ze 't klagen, al mosse ook wachten tot 't
nacht wier. Endelik daor was e, en doe zie eur heufdjen tegen zin borste 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.
r

Margen in de karke zol ze Ga tjan nog es ankîken en bewîzen, dat ze niet vergetten
was datte teugen 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 e onder diénst niet zoovölle kon verdiénen,
4)
datte en plaetsken pachten kos - den Olden Brunswieker gaf ummers gôed loon en Aoltjen mos dan maor om den tekst denken en 't nog vîf jaor uutholden. - Doe
Aoltjen thuus kwam, was 't al donker, maor niemand vroeg: ‘Waor kom ie van daon?’
ze deën alsof 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 klaor te maken. - Hendrik Jan,
5)
den oldsten, zei: ‘Aoltjen wi'j efkes nao de eerpelkoelen gaon, daor he'k en mothol
6)
emaakt en daor zit appels in; haol ie der mii ens en paar uut, 't grouwelt er mii te
7)
8)
völle.’ - Aoltjen haolde der twee, maor den stiepert zei nog genens dank oe. En
9)
goed störmken later doe zei de vrouw: ‘Aoltjen, ie mosten es effen nao darp gaon,
'k heb den ôllie 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
r

Wildenbarch nao Vo den - de grintweg waster nog niet, de groote weg was umme
r

10)

en het vóetpad gink dwa s deur de bussche. En nou begost 't ok nog te sni'jen ,
11)
zoodat Aoltjen 't pad bijkans niet kos holden en arg vrusterig wier. Ze kweemp in
darp en gink met den ôllie terugge. Deur de snee wier ze bi'j Grönwels Jan Berend,
waor ze van den enk den weg deur de bussche in mos slaon, 't spoor bîster, maor
ze hiel toch deur de hei hen, zoo zi'j meende op Kamphuuzen an. Op ens daor was
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

K a r r e m a n s p l a e t s k e n , erf van een boer met één paard.
H i l k e n , geheelen.
E n , een.
O l d e n B r u n s w i e k e r , de oude hertog van Brunswijk.
M o t h o l , bewaarplaats.
G r o u w e l t , ik ben er bang.
S t i e p e r t , vlegel.
G e n e n s , niet eens.
S t ö r m k e n , poosje.
S n i ' j e n , sneeuwen.
V r u s t e r i g , huiverig.
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12)

't heur of 't hel dag wier, zoodat ze zien kos, dat zie bi'j de belters was en
Kamphuuzen veurbie. Dag worden - dat kos toch niét, wen 'n störmken eleën had
ze de darpsklokke half twaalf heuren slaon. Now begos de klok op den Wildenbarch
13)
te slaon, dat was twaalf, Godde God , had ze zich zoo verloppen, en now krek met
twaalf uur hier bij Schélleguurtjesbelt! Berend met de honde en Derk met den beer,
r

die zollen now ok wel kommen: 't was ka soavend en dan gink met twaalf uur de
wilde jacht deur de bussche. 't Grouwelde eur al meer en meer, maor ze wol zich
14)
niet laoten lompen deur al die präötjes, der was toch niks van anne. - Met dat ze
den hóek um-

12)
13)
14)

B e l t e r s , heuvels.
G o d d e G o d , goede God.
L o m p e n , op den kop zitten.

Jac. van Ginneken, Handboek der Nederlandsche taal Deel I. De sociologische structuur der Nederlandsche taal I

69
mesliét om oaver Schelleguurtjesbelt op de mölle an te gaon, ziét ze den heelen
1)
barg lös en schitterend van de luchters . 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 Guurte en 'k bin ou goed, nem maor net
zoovölle a'j wilt!’ - Völle, nee, dat wol Aoltjen niét, maor en betjen? Ja, dan huefde
r

Ga tjan niét onder de soldaoten, en ze nam wat veur de hand stind; dat was en
r

zilveren luchte. En doe vo t; met slóeg de leste klokslag en ze was weer in duuster.
r

- Now was ze deruut; met Sinte Peter gink ze trouwen met Ga tjan, want de goldsmid
in Zutphent had zoovölle geld veur deluchte egèven, dat ze der een plaatse veur
r

kost koopen onder Hacfo t, dicht bij 't Smallegoor. - I'j kunt denken, of 't wîf van
Winkel ook sjaloersch was; ze werd mieterig in de hoed van kwaodheid en 't andere
r

jaor met ka smisse wol ze 't ok 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 kwaodheid in en katte, en a'j b'j
r

Schelleguurtjensbelt komt op ka saovend, ku'j Guurte nog zién zitten, maor i'j mot
r

oppassen veur de duuvelsche zwa te katte, die nog altîd daor spookt en ouw de
oogen wil uutkrabben.
J.H. Gallée.
o

a 1870.
Om verder een vergelijking te kunnen maken tusschen de zuivere Saksische
o

dialecten onderling geef ik hier weer drie Verloren Zoon-teksten. 1 . Van Winterswijk
o

voor de Graafschap, 2 . Van Oldenzaal voor Twenthe, beide weer ontleend aan
o

Winkler's Idioticon en dus uit ca 1870, 3 . Van Dalfsen voor Salland, uit Onze
o

Volkstaal II, a 1883.
Tongval van Winterswijk. Tongval van Oldenzaal.
oe = oe, ii = lange ie, ö is è is Fra. è. oe = oe, ö is
kort.
kort.

Tongval van Dalfsen.
ié, eú en óe zijn twee
klanken waarin de
geaccentueerde klinker
domineert i in hi, mi, enz.
is de i van d i t .

11. Doar was ens 'ne man, 11. Eene hadde twee zöns. 11. Een zeker man hadde
die twie zöns hadde.
twee zöns.
12. Den jönksten van die
twie, zae, taegen ziin
vader: vader! ik wol wal
miin kinsdeel hebben. Den
olden man stond die
vroage gans niet bestan;
moar wat zol 'e doen? Hij
1)

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.

12. En den jongsten
daorvan zè tut de vaeder:
Vaeder, geeft mi-j 't diél
van 't goet dat mi-j
tóekump. En hi diélde haer
't góet.

L u c h t e r , lantaarn, lamp, kandelaar.
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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.

r

13. En ko t 'r noa hef de
jonkste zönne alles bi-j
eene gad-dert 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
daor-nao, de jongste
zönne, tóen hi alles
bi-j-ién-ezaemeld hadde,
is wegereisd nao ién vér
laand, en hef daor zien
góet deurebracht,
lèvendeaoverdaodig.
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14. Doe 'e nou alles 'r deur
ebracht hadde, kwam 'r in
dat vrömde land 'ne
zwoaren honger en hij
begon an alles gebrek te
liën.

14. En do 'e alles vertèèrt
hadde, kwam d'r grooten
hongersnood in dat land
en he begon gebrek te
liiden.

14. En als hi alles vertèrd
hadde, kwaamp er un
argen hongersnood in dat
laand en hi begon gebrek
te liën;

15. Dee gonk 'e van doar
eweg en kreeg 'e denst bij
iem'nd, die 'm noa ziin land
stuurde um de varkens te
huën.

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

15. en hi gunk hen en
voegen hum bi-j iéne van
de börgers van dat laand
um de varkens te heún;

16. Nou zol 'e wal geerne
zinen boek vol egaeten
hebben met varkensvoer,
as he dat moar hadde
können krigen, moar
nummes wol 'm dat
gaeven.

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

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

17. Doe kwam 'e tot
noadenken en inkeer en
zae bij ziin eigen, het
denstvolk van miin vader
hef brood in aovervloed en
ik mot ummekommen van
honger.

17. En he dachte in zik
zölfs: wo völle huurleude
van miin vader hebt
aovervlood van brood en
ik vergoa van honger.

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

18. Ik wil noa miin vader
goan en 'k zal taegen 'm
zeggen: vader! ik hebbe
mij bezundigd taegen
Onzen Lieven Heer en
taegen ou.

18. Ik wil opstoan en noa
miin vader goan en ik zal
'm zeggen: vader! ik hebbe
zund' edoan tègen den
hèmel en tègen ou.

18. Ik zal opstaon en tut
mien vaeder gaon, en ik
zal tut hum zeggen:
Vaeder, ik hebbe zundigd
teegen den heemel en
veur oeuw.

19. Ik bun niet meer weerd
dat ij mij ouwen zönne
nuemt; ik bid ou, nemt mij
moar an as ouwen knecht!

19. En ik bin nich mèèr
waert ouwen zönne

20. Hij stond voort op um
noa ziin land te goan. Doe
'e nog 'n end van hoes
was, zag ziin vader, die
boeten was, 'm al in de
veerte ankommen. Den
olden man werde doe
meuielik, en krach groot
maedeliden met ziin
zönne: hij liep hard noa 'm
toe, greep 'm um den hals
en kuste 'm.

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.

19. en ik bin niét mèr
wèrdig oeuw zönne
r
eneumd te wo den; maket enuumt te worden: maekt
mi-j als iéne van oeuwe
mi-j as eene van ouwe
daghuurders!
huurleude.
20. En hi stund op en gunk
tut zien vaeder. En as se
nog vèr van um 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.
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21. Vader! vader! zae toe
de zönne, ik hebbe mij
zwoar bezundigd taegen
Onzen Lieven Heer en
taegen ou; ik bun niet meer
weerd ouwen zönne
enuemd te worden.

21. En de zönne zèè tègen
'm: vader! ik hebbe mi-j
bezundiget tegen den
hèmel en tègen ou en ik
bin nich mèèr waerd
ouwen zönne eneumd te

22. Moar de vader liet 'm
niet oetspraeken en zae tot
ziin denstvolk; hij mot voort
dat olde verslaetene tuug
oettrekken! hoalt 'n nij pak
kleere en trekket 'm dat an;
doet 'm 'ne golden rink an
den vinger en schoene an
de vuete.

22. Maer ziin vader zèè
tègen ziine knechte:
brenget voort 't kistentuug
(de beste kleederen) en
trekt 't 'm an en doot 'm
'nen rink an de hand en
schoo an de veute.

21. En de zönne zè tut
hum: Vaeder, ik hebbe
zundigd teegen den
heemel en veur oeuw, en
ik bin niét mèr wèrdig oeuw
zönne enuumt te worden.

r

wo den.
22. Maer de vaeder zè tut
zien knechte: Brengt
daodelik het beste kleet en
doè 't em an en geeft 'n
rink an zien haant en
schóene an de vóete.
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23. Hoalt ook 't meste kalf 23. En brenget 't gemeste 23. en brengt 't gemeste
oet den stal en slachtet 't! kalf en slacht 't; loa'we
kalf en slacht het, en laot
Loawe aeten en vreulik
èten en bliide wèzen.
ons etten en vreulik wèzen;
waezen.
24. umdat ik minen zönne
wer ekraegen hebbe. Gien
half uur doarnoa was het
aeten en drinken, zingen
en springen, en dat laeven
en gedruus werde wiid in
't rond eheurd.

24. Want dussen miinen
zönne was dood en he is
weer lévendig eworden en
he was verlaoren en he is
weer evonden. En ze
begonnen vroolik te

25. Den oldsten zönne
kwam taegen den oavond
van 't land en heurde, doe
'e nog wiid van hoes was,
al dat gezank en gespuel.

25. En ziinen olsten zönne
was in 't veld en do 'e bi-j
t' hoes kwam hord' 'e 't
zingen en dansen.

24. want deze mien zönne
was dood en is weer
lèvendig eworden, en hi
was verleuren en is weer
evunden.

r

wo den.
25. En zien olste zönne
was op 't veld, en tóen he
bi-j huus kwaamp, heurde
hi 't gezing en gedaans;

26. Doe riep 'e 'n knecht en 26. En he reep eene van
vroeg 'm wat doch al dat de knechte en vroog wat
spiktakel doar in hoes te dat beduden moes.
beduën hadde.

26. en hi reúp iéne van de
knechte en vreug wat daor
te dóen was.

27. Moar toe de knecht 'm
zae dat ziin breur wer
ekommen was en dat ziin
vader 't meste kalf hadde
loaten slachten.

27. En dee zèè 'm: ouw
breur is ekommen en ouw
vader hef 't gemeste kalf
eslacht, umdat 'e 'm
gezond weer in hoes
ekrègen hef.

27. En dié zè tut um: Oeuw
breur is ekommen, en
oeuw vaeder hef 't
gemeste kalf eslacht,
umdat hi hum gezond weer
ekregen hef.

28. worden i zoo nidig dat
'e niet in hoes wol
kommen. Den olden man
gink toe noa boeten, moar
er was niks an te doen.

28. Maer he wurd hellig en
wol d'r nich ingoan. Do
gink ziin vader d'r oet en
bad 'm.

28. Maor hi werd kwaod en
wol niét binnenkommen.
Zoo gunk dan zien vaeder
uut en bidden hum. Maer
hi gaf hum tut bescheid:

29. Ik diene ou al zoo völle
joar, zae 'e taegen ziin
vader, en 'k hebbe ouw
gebod nog nooit
oavertraeën en mij hei nog
nooit en buksken egaeven
um miin vrende te
trakteeren.

29. Maer he zèè tègen ziin
vader: zu(zie)ik deene ou
nou zoo mennig joar en 'k
hebbe nooit tègen ouw
gebod edoan en i-j hebt
mi-j nog nooit 'n buksken
egèven um met miine
vrunde wille te hebben.

29. Zié, ik diéne oeuw now
zoovöllejaoren en
hebbenooit oeuw gebod
niét aovertrèn, en ie-j hebt
mi-j nooit un klein bukkien
egeven om met mien
vrenden is 'n prettig uurtien
te können hebben;

30. Moar noe ouwen
zönne, die ouw goed met
hoerren en snoerren hef
deur ebracht en gien tuug
meer an 't liif het, wer
ekommen is, noe loat ij 't
vette kalf slachten.

30. Maer nou dussen
ouwen zönne kommen is,
dee ouw good met horen
dör ebrocht hef, heie 'm 't
gemeste kalf eslacht.

30. maar as dit oeuw lieve
zönniggien ekommen is,
dié oeuw góed met hoeren
hef deurebracht, zoo hei
um 't gemeste kalf
e-slacht.
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31. Hij zae taegen 'm: och, 31. En he zèè tègen 'm:
31. En hi zè tut um: Kind,
miin kind! doe buste toch kind! dou bis altoos bi-j mi-j ie-j zint altied bi-j mi-j, en
altiid bij mij! Al 't mine is 't en al 't miine is 't diine.
al het miende is 't oeuwe:
dine!
32. Wij mosten 'r
doarumme vreulik en blij
aover waezen dat diin
breur er wer is en wij
hoppen möggen dat 'e ien
wizeren baeter mense
eworden is.

32. Wèze dan bliide! Want 32. ie-j mossen dan bli-j en
diin breur was dood en he op schik wèzen, want
r
is weer lèvendig ewo den dezen oeuw breur was
en he was verlaoren en he dood en is
weerlèvendigeworden, hi
is weer evonden.
was verleuren en is weer
evunden.

Twee proeven van Twentsch taaleigen in den Tongval van Rijsen.
Uit: Onze Volkstaal I.
o

1 . Brief aan de redactie.
J'j wollen wal; da'k ouw ne voes in de hoed zal zetten, nouw i-j 'n waark beginnet,
daar i-j geën slitaozie an 't benul bi-j meutet hebben mèr wal drommels op ouw tellen
meuget 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 staolen 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 nae 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 neet ees of
mien geschrief in ouw booek wat opbreënk en dan scrieven en geelt gaeven dad
kan der bi-j nen 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 haande en teëne nen gosgaanscheliken dag en nag - mer wad schid
mi-j vrumde leu, dee neet ees waetet won karkas ik zin en der ook nooiet nao zeult
vraogen. Mienen gooën wille zak ouw teunen, daorumme steur ik ouw bi-j gaonde
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
e

um gaevet um in den 1 nv. te zetten wat in den veerden mos-, en ummekrenseld
- mèr dat alles waetet 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 maeken 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 nen 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:
snorre-pieperi-jen kui genög van mi-j kriegen, ai mi-j deé lieste mèr steurt, woer ik
alles in meut opteekenen en nö - nogmaals hadie...!
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2 Bruiloftslied.
Al maket den haarfs de beume schrao,
Al zee-i-j mèr hier en daor ne sprao,
Mèr in geen tal mèr zwaeven.
Toch hevve as-was 't nog vrooë in 't Jaor,
Op 't Brulftenfee èn riempken klaor:
(Dad wik ou nou wal gaeven.)
I-j tweë - deé kottes in 't publiek
Zooë plegtig zi-int e-trouwet,
I-j reuilet met geen keunnikriek,
Want 'k weët dat 't ou nooiët rouwet.
Dat kaank ouw be-eide gooëd anzeën,
In leëf en leëd blief-j aaitied één. Het wief ken 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.
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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 konstaant zich, ferm en gooëd.
En zorgt zeé vuur en lëkkermaol,
Heé waket vuur den wi-inkel.
Heé weët: ‘nen lui-jen hef het schraôl,
Nen ievriegen word Si-inkel.
En kaseweel of bi-j geval
Word heé dan nog nen Rotschi-ild wal.
Zeé wad ik öw nöw wuunschen wöl
Is gaauw duur mi-j te scrieven
Dai aaitied aeven leëf en döl
Meugt op mekaandren blieven
Dat moöder 't peutjen nooiët anbraandt
En heërschop boök hoolt met verstaänd. 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.
Daor is en laand - woer 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
Bi-j eene-twintig li-inden.
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 toô
Dèr hen-i-j bei-den 'k wuunsche ôw 't goô I-j het mèr tootetasten!
Nou geët goleufmi-j jaôr op jaôr!
Wad kan 't heur bei-ide maken?
Vuur zukke leu zi-int 't alzooklaor
Wal zaegenrieke zaken.
Nöw ees en knegjen nèt as heé
Dan wier en snuutje nèt as zée.
Nöw meut bi-j alles ooêk en slot.
Alloo', heurt dan mien leste.
Gaot in geen honderd jaor kapot;
En daornaô ö het beste.
Dat is den Hemmel in 't verscheét Daor gëul i-j of daor kaarm i-j neét.
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W. van Wijngaarden.
o

a 1882.

't Kwam oet.
o
Geschreven in den tongval van Ootmarsum, a 1913.
1)

Dieks was daod!.... D'n aovergânk harre 't em edaone. Dieks, dee nog van 't jaor
2)
3)
dartig en van Braobânt met kon praoten, to hee ok nen puuster op de schoeren
e

4)

harre had. Dieks zal hennebracht worr n; de groovenbidders waren al rônd ewest.
- Jens, een van de naobers, mos hem veuren. Meer sîn peerd was drechtig en sîne
vrouw waarschouwde hem um 't peerd nig veur d'n lîkwagen te doone; - hee wus
toch wal - 'n drechtig peerd veur nen lîkwagen, dat gaf nen missen! - Meer Jens
5)
6)
gelöfde nig an dat getöt , dat was jao bo wisse niks as kwakeri'je! Hee was 'n
7)
nögsten naober en ok harre 't belaofd; now wolle de melk nig weer optrekken. 't
8)
9)
Wîf bösselde nog wal töggen, meer gebeuren zol't; met nen helligen kep leupe
10)
naor d'n peerdestal.... - Twee maond later door hè je 't smîten in de glase! 't Vul
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 sîn moore: ‘Mîn besvare hèv ôns aait 'eleerd:
‘Doot nooit 'n drechtig peerd veur nen lîkwagen!’
G.H. Weustink.
Voor 't Drenthsch geef ik een paar ietwat te mooie versjes van A. Steenbergen,
ontleend aan Leopold, Van de Schelde tot de Weichsel.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Besmettelijke ziekte.
Geweer.
Schouders.
Die voor de begrafenis uitnoodigen.
Oudewijvenpraat.
Kletspraat.
Zijn woord terugnemen.
Tegenpraten.
Boos, nijdig.
Vul = veulen.
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Droëvig harte.
o
Tongval van Hoogeveen, a 1880.
Noa 't Oostlaënd wil ik goan varen,
Noa 't Oostlaënd wil ik goan meê;
Wiid oaver de greune weiden,
Wiid oaver de broene heiden,
De broesende zee!
1)

Miin mainje heb ik verlören,
Miin mainje woont hier neet meer;
't Is, zae ze, miin tiid nou van scheiden,
Ik zal oe doar boaven verbeiden.
Och! 't scheiden döt zeer!
Veurbij, och, veurbij is ons zwerven,
Bij zomertijd langes de vleet;
Gien vögelzang streekt meer miin ooren,
En plök ie weer blômen in 't koren,
Veur mij zint ze neet!
Ik plökke gien blom meer in 't koren,
'k Zal langes de vleet neet meer goan.
Gien nachtegoal zal ik meer heuren;
Siert Meimoand et veld weer met kleuren,
'k Bin lang hier van doan!
Noa 't Oostlaënd wil ik goan varen,
Noa 't Oostlaënd wiid oaver zee!
Wiid oaver de greune weiden,
Wiid oaver de broene heiden,
Begraven miin wee!
A. Steenbergen.

Carolus Magnus en Wittekind.
o
Sage (uut 'n olde scholtenkiste). a 1880.
DE KAISER STOLT EN STREVEL VAN 'T MACHTIG FRANKENLAND,
DÊ TRÖK MIT MACHT VAN KNECHTE TO BISBECK UUT SALAND;
TO BISBECK, WAOR Ê SAKSE MIT SIINRE HELDEN STUN,
WOAR HI UUT MEUR EN HEIDEN ZIIN LUDEN REUP RONDUM:
KOOMPT, SAKSEN! EN JOE FRESEN! KOOMPT, KERELS VAN THRIANTH!
SLAOT DERREMEN! BLOAST PIIPEN! GRIIPT BOOGE EN AKS TER HAËND!
BEUT VUREN OP Ê BELTEN, TOT ZWARTE NACHT SCHIINT ROOD;
1)

M a i n j e , meid. De e aan 't slot hoort men zelden meer uitspreken; meestal is het m a i n j '
of m a i n . 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
r

m a a n j e , waarschijnlijk = manneke. (Leopold) Ik herinne ten slotte aan maeken = kindje
in den brief van blz. 72. Cf. Molema in voce.
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DE FRANK WIL IRMIN STÖRTEN, DE FRANK WIL IRMINS DOOD!
2)
BI BANLOE ANDER KULE 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 MENNIG STRIIDBER HELD.
EN WIIDER TRÖK DE KAISER, TO BISBECK AN DER AU,
WOAR WITTEKIND DE SAKSE STUN MIT SIIN LUDEN TROUW.
DOAR WÖRDE EN SLAG ESLAGEN - TWEE DAGEN UN Ê NACHT;
3)
DOAR WÖRDE 'T HEIR VAN FRANKEN TO VLUCHT UN ÖVEL BRACHT.
BEGRAVEN IN Ê HEIDE RUST DOAR ZOO MENNIG HELD,
DAT TUGEN BELT EN STEENE TO BISBECK OP DAT VELD.
A. Steenbergen.

2)
3)

e

B a n l o e a n d e r K u l e , d plek, waar sinds onheuglijke tijden de Landdagen en Lottingen
der Drenthen (Thrianthen) gehouden werden. Men vindt er een menigte tumuli.
Ö v e l , ongeluk, kwaad.
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Van 't Groningsch geven wij eerst een paar stukjes uit het begin der 19 eeuw,
ontleend aan J.S. Swaagmans bekroonde prijsvraag: Commentarius de dialecto
Groningana, Groningae, 1827.
o

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 - heurste?
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.’
o

2 . Ommelandsch. ‘Heur Jaap! doe hest mi vergangen week ja verdolt betrokken:
Doe zeeste dou (toen), dat Vader en Mouder na stad wassen. Onze Trienje en
Klaaske meinden 't zulfst ook, maar heur lutje kiend zee heur, dat 't nijt waar was.
Onze Knellies zit nou stevig ien Mestershoes te kallen en te snorken. Dij zol 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 heur an, den biste mems
potje ook, heur! Mörgen vro geiste mit na Mester Jan bi de Mölen.’

Raare raize van 't Hoogeland naa stad,
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 mien bedrieven
Nouw rais gauw en boukje schrieven.
'k Had het vette vrij verkocht,
't Mijst gewas ien bulten brogt;
En nouw mos we ja rais kieken,
Houw het wel ien stad zol lieken;
Onze vrauw had ien de stad
Nooit nijt nog heur vouten had.
's Mörgens tiedig oet de veeren,
Spande ik onze broene meeren
Veur de neije Fajeton,
't Wief der op, de rais 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 zol 'k mijnen,
Wiede boksen om e bijnen;
't Wief en kanten muts op kop
En de hout mit ploemen op.
't Weer was iesselk moo; - gijn regen;
As en deele alle wegen;
En de meeren, rond ien hoet,
Naiden as de wind er oet.

Jac. van Ginneken, Handboek der Nederlandsche taal Deel I. De sociologische structuur der Nederlandsche taal I

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 mien Fajeton
Veur het Lopster Veerhoes ston.
Mooi! ruip ze al bie 't binnen komen,
Douw ze al de hoezen, boomen,
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 Weichsel, uit ca. 1880 vergelijken.
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'n Gesprek tusken twei maisies.
Tongval van de Stad Groningen.
Aoldien. Mörgn is 't poaschke, nè? - Beddien. Jao. Nou, 'k bin der ook nijt bliede
om, è! - A. Krigst ook paoschkepronk aen? - B. Jao, 'n neie jurk; weist wêl, dat
1)
roedien, 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. Hest er ook 'n schoodien
2)
aen kregen? - B. Jao, wicht, maor heil aander as dienent. Mien moe dij zee, magst
er wel 'n schoodien aen hebben, maor 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. Weist jè wêl, dienent is zoo'n ronde, maor mien moe dij zee,
'n veirkande was veul nuwerder. Das ook mode, zee mien moe. De mevraau, doar
mien moe bij aerbaidt, har ook zoonent kregen, 'n beedien aenders maor. Nou, mien
3)
moe dij zee, dat zak wêl gauw eempies naomaoken; weist wêl, mien moe is zoo
knap met de naele. - A. Jeikers, wat bin 'k neisgierig om dij der met te zein. Komst
gauw ies bij ons om dij zein te laoten? - B. Jao, heur, dat zak doún. - A. Nou, dag,
tot mörgen! 'k Möt deze straode in. - B. (haar naroepende). Dou krigst zeker dien
neie schounen aen, nè? - A. (blijft even staan), 'k Leuf 't wêl. Zast wel zein! O, zit
4)
zoo'n bulde kraok in!
K.L.

Harm Snieders wonderlieke bekeering.
Tongval van Fivelingoo.
Wie hebben hom altemoal goud kend, en wijten dus ook wel, wat veur 'n goie,
eerelke, gedijnstege kerel 't was, dei arbaider dei wie guster begroaven hebben.
Was er ijn van ôns, riek of arm, anzynelk of gering, dei zien dijnsten gebruuken kon,
hij ston klaor. 't Was 'n moudege kerel, dei zulven wel doezendmoal verteld hebben
zel, dat e 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, doar 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 zellen 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 allemoal wel; maar op wat menijr dat ijgentliek in zien wark tougoan
is, hebben de mijnsten van joe zeker nooit heurd. 'k Zel joe dat ijs vertellen: heurt!
't Was in 't natte joar dartig in de harst. Ik har 'n bosschop in stad, en, doar ik 't
zulven nijt best wachten kon om er hen te goan, verzögt ik Harm om dat veur mie
te doun. 'k Zol hom er naturelk veur betoalen. Nou, hij har der wel zin ân. 't Was dei
dag allerberoerdst weer; 't regende en 't waaide van belang. Dou Harm nou, zoo as
e mie loater zee, zien bosschop doan har, doch e, dat 't maar beter was, om weerom
in snik te stappen, omdat e anders deurnat worren zol. Hij gong den mit de dreiuur
snik oet stad; maar de snik was zoo vol goud, en de snikkevoaders harren zoo
waineg hoast, dat Harm besloot om bie Garmwoller klap der maar oet te gaon en
1)
2)
3)
4)

R o e d i e n , ruitjesgoed.
D i e n e n t , het uwe.
E e m p i e s , eventjes.
'n B u l d e , een boel, veel.
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te loopen. Doarom gaf e, dou ze doarantou wassen, de snikkevoader zien geld, en
stapte op. 't Was ondertied al mooi duuster worren, en in 't leste wor 't zoo pikduuster
dat e hoast nijt meer zijn kon, woar 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 voak 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 dou zette hij zien vout op de plank, om er zaggies an over
te loopen. Hij huil de stok veuroet. Hij har nog maar 'n poar stappen op de plank
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doan, dou 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 duisternis liggen? Hij
har nijt lank tied te denken, want dou e nog ijs goud toukieken 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 bijst. Maar wat is 't den? Da's 'n roare
boudel. In alle geval, ik mout er lans, en as dat bijst er nijt goudschiks of wil, den
maar kwoadschiks. 'k Zel hom de stok maor ijs vuilen loaten. Harm sluig, maar zoo
1)
gek har e 't nog nooit zijn: hij ruik niks, en 't bijst 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
2)
'k thoes kom, goa 'k op ber ; ik loat dat bijst bijst, en loop deur de sloot. Doarom lijp
e van 't vonder of, en 'n klain endje de slootswal lans.
Dou e nou zoo deur de sloot loopen zol, keek e touvallig 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 bijst an de bijnen hebben mout, nog lijver
op plank, as in 't woater. Hij lijp weer noa de plank, en dou e der bie was, was 't dijr
der ook weer. ‘Wel bist toe, mensk of 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 dou ik dei woorden zegd har, begon dat ding zoo ofgrieselk te schotteren
van laggen, dat 't mie roar in 't lief wor. 'k Wis nou genog. 't Was, mijnde ik, nijmand
anders as de duvel. Ik docht: nou, mit die ze'k nijt veul proatjes moaken. Doarom
zee 'k allin maar: ‘As dit van de duvel is, zel 't vergoan; maar as 't van God is, zel 't
bestoan.’ Dat zee 'k dreimoal achter 'nkander, en dou 'k nou weer noa de plank
keek, was er niks meer te zijn. 'k Vuilde mit mien stok, 't was weg. 'k Gong verzichteg
3)
over de plank, en 'k was al blied, dat 'k zoo makkelk van dei verziete ofkomen was,
dou 'k op ins ijn noast mie loopen zag. Dat 't gijn mensk was, kon 'k dudelk zijn,
want deur de duusterhaid hen zag ik weer dei beroerde oogen; doarbie har 't ding
hoorns op kop. Ik docht zoo: nou landsman, as toe dien bek holst, ik zel nijt mit die
begunnen; 'k bin hoastig thoes en doe magst zulven wijten, wat kant doe oet mosse.
Maar zoo makkelk zol 't nijt goan. Op ins zee dat schepsel: ‘Harm Snieder, doe
4)
mosse mit mie.’ 't Leek mie roar tou, dat e wis, hou ik hijtte. ‘Wel 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 kwoad, net as toe. 'k Bin
nou 'n gijst, en 'k rais bie oavend en ontied rond, om bedurven zundoars an te
moanen, om zuk te bekeeren. Doe most die ook bekeeren; doe most dien olle geloof
ofzweren, dat nijt goud meer is, en 't neie van doomnie Kok annemen, dat beter is.
'k Wijt veul van die, veul meer as toe wel mijnze; 'k wijt ook wel, dat toe noa stad
west hesse, en veur wel en woarom.’ En hij vertelde mie dat alles hoarklain. Nou
wor mie 't al roar te moude. 'k Begreep best, hou zundig of 'k was, en hou veul der
an mie mekijrde. 'k Wor mit de boudel verlegen. Ik vol op mien kneien veur de gijst,
en zee: ‘Och, lijve gijst, ik beloof joe, ik zel mie bekeeren en Koksioans worren.’ ‘Zie
zoo,’ zee de gijst, ‘da 's 'n goud veurnemen. Meer huif ie mie nijt te zeggen. Ik goa
nou weer vort, om andern op 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. Woar de gijst bleven was, 'k begriep 't nijt. Dit is 't woare
1)
2)
3)
4)

R u i k , roek, raakte.
B e r , bed.
V e r z i e t e , visite.
W e l , wie.
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verhoal 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, dat e
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zuk zeker vergist har, en dat 't allemoal niks as verbeelens was. 't Hulp niks. Altied
zee Harm weer: ‘Meester, 'k heb 't zulven heurd en zijn; ie mouten mie der nijt weer
ofproaten, 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 zel. Dat mouwe
maar hopen.

*)

Freerk Ruter veur de hemelpoorte.
Tongval van het Oldambt.
Wat ik vertell'n wil, is gijn gewoon vertelsel,
Van dingen, dei men hier zoo wel es heurt;
't Is ook hier onder nijt, maor boven maon en steerns,
In ijn woord bie ons Lijvenheer gebeurd.
't Was op 'n Zaoterdag, en drei daog leed'n,
Dat Freerk Ruter was begraoven.
De zunne gong net onder, en 't was zoo stille,
Dat men duudl'k 't luden heurde
1)
In vief, zes lougen te geliek.
Of 't deur dat luden was, of wel dat 't kwam,
2)
Dat hij 't nijt langer harren kon
In 't duuster graf, - maor Freerk ston op,
Nom ofschaid van zien aordse taobernaokel
3)
En gong tou glieks de högte in, naor boven.
Bie mensen zooas hij, duurt zô'k 'n raiz' nijt lang.
'n Dichter gait zoo vaok in d'högte
Mit zien gedachten, dat hij de weg al wijt,
Die tusschen maon en steerns laidt nao d'ijwighaid.
Ons Freerkoom ston den ook al gauw
4)
Veur d'hemelpoorte. Maor - wèl 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.
5)

‘Gôj'n aovent, buie! Waor is d'olle heer?’ vruig Freerk
En wees daobie op d'armstoul, dei,
Nao m'n hom verteld har, van nijmand anders
As van Petrus wezen kon.
*)
1)

2)
3)
4)
5)

Fritz Reuter.
L o u g e n , 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.
H a r r e n , uithouden.
G l i e k s , dadelijk (Hoogd. gleich).
W è l , wien.
B u i e , jongen (Eng.: boy).
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6)

‘Oet kaaiern 's mits? Dou doe mie maor open.
Ons Lijv'nheer mot mie spreken. Hij luit mie 't wijten
Mit d'tillegraof.’

6)

O e t enz., Altemet uit wandelen (kuieren); voor u i heeft dit dialect soms a a i , b.v. lui (traag)
laai, pui: paai; buil, puil: paile.
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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 hemeltaol 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 verstaon ken.’
1)

Nou, ons Lijv'nheer wijt aals, en wôs ja ook al lang,
2)
Dat 't Freerk-oom was. ‘Da's ja 'n schaande!
Is d'r hier gijn ijne, dei platduuts verstait? Dat ken de domste boer ja oet 't Oldamt!’
Hij keek e's rond; - en jao en lijf jongwicht
3)
Dei har 't al maarkt dat zij d'r weez'n mos.
4)
't Was ijne oet Mekklénbörg, 'n nuver kind,
Mit grelblaauw oogen en geel kroeshaor.
5)
Heur naom was ‘Lutje Poedel’.
‘IJn van dien landslu stait daor veur de poorte,
Mien wicht, haol dei e's hier!’
6)
En in 'n ommezijn vloog 't wicht d'r hen.
Maor wat ze opkeek, tou ze zag, wel 't was! 7)
‘Wel, Vaoder, lijve Vaoder! Wel, bin ie 't?
Gaauw mit! Ons Lijv'nheer wacht joe al.
Kom gaauw toch, kom gaauw mit!’
Hier is 't vertelsel oet; en nou wol j'ook wel wijten,
Wat of 't beduden mot. Ik zel joe 't zegg'n:
't Betijkent, dat, suns Ruter bouken schreef
In het platduuts, d'r bie ons Lijvenheer
Ook engels bin, dei het platduuts Ons moudertaol - verstaon.
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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

A a l s , alles.
J a , immers, toch; in Groningen zeer veel gebruikt.
M a a r k t , gemerkt.
N u v e r , aardig.
P o e d e l , ook poudel. ‘Lütt Pudel’ is de hoofdpersoon uit Fritz Reuter's Hanna Nüte.
H e n , heen. In de uitspraak zeer gerekt.
B i n i e 't? Deze vorm wordt steeds door kinderen tegenover hunne ouders gebruikt. Zie nu
hierover Kloeke: Tijdschrift. Dl. 39 blz. 261 vlgd.
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Kraggenburg.
1)
o
'n Vertellige van'n Gellemuniger Skipper, a 1880.
Uit Leopold: Van de Schelde tot de Weichsel.
2)

3)

Aa'j in Gellemuun'n achter op de-nachteweg staon en ie kieken dan in de richtige
van de zee nao 't westen toe, dan ku'j as 't'elder weer is, 'n'îel ende veuruut zien;
4)
en tiene tegen îene daa'j dan vraogen zullen: ‘Wa's tat veur 'n uus gunder in de
veerte? Dat liekt wel midden in de zee te stoan.’ Misskien daa'j tut antwoord zullen
5)
krîegen - en dat is dan ook de waoreid, - dat er an 't ènde van de Kribben wel 'n
6)
dikke aander' aalv' ure van Gellemuun'n of, 'n 'uus stet mit 'n stellaezie der bi-j,
7)
daor 's aovens en 's nachs 'n lôcht op stet. - En 'n brîefien van mi'j dat al mîenige
8)
9)
skipper, mit 'n gevûûl van blie'skôp in 't'ärte 't Upperwezen 'edaankt, 'ef veur de
weldaod van die lanteern op Kragenburg. - Wânt, w' 'oeven mekaere nou niks op
de mouwe te spèllen, maer meense, aa'j daor 's nachs ummedobbern op de groote
10)
plasse, en ie wîeten niet woor o'j binnen, en, ie turen en weer turen in de veerte
11)
nao 'n skientien van 'n boakenvuur, en de zee brôest en skoemt en slät mit
sturtzeeën over boord, dan ... jao dan verskient zo'n lôcht, al flonkert 'et veere in 't
verskîet en mit laange tussenpoozen, dan verskient zo'n lôcht as 'n steern, die daor
veur oe reddige en veur oe be'ôld is neer'ezet, en gleuf mi'-j, vaeke was tat lôcht 'n
12)
bliede bosskôp veur zoo vûûle stumpers van mensen die in de doo's-aangst van
13)
't gemôed al mîenden dat ze 'r graf zollen vienen in de zwärte gôlven. Ie kun oe
zoo verbîel'n, wat 'n vervullige of 't muut wezen, aa'j, bi-j nacht en ontiede
14)
15)
rondzwâlken op zee en e't zûûkend ooge ziet in 't ènde 'et Kragenburgse lôcht
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

9)

10)
11)

12)
13)
14)
15)

G e l l e m u n i g e r , Genemuider.
A a ' j , k u ' j . enz. Aa'j is eene verkorting van as ie, als gij, ku'j van kun ie, kunt gij, d a a ' j
of d a ' j van dat ie, dat gij.
D e - n a c h t e w e g , 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.
W a ' s t a t , wat is dat. De d wordt na de scherpe s altijd t, bijv. ‘Wat is ter?’ voor wat is der
(daar)?’
D e K r i b b e n , de leidammen langs het Zwolsche diep.
B i -j, de ij wordt in bij, mij, hij, wij enz. volkomen als een tweeklank uitgesproken, b i -j klinkt
als b met eene onvolkomen i gevolgd door j.
'n B r i e f i é n v a n m i -j, geijkte term voor eene stellige verzekering.
B l i e s k ô p , blijdschap. ô klinkt als de o in o m, 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 Genemuiders
kunnen ae niet van aa onderscheiden; bv. waeter.
'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. verl. 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.
verl. tijd: ik ware, ie waren, i-j was, wi-j waren, ie waren, zie waren.
W o o r o ' j b i n n e n , waar gij zijt: o'j is eene verkorting van of ie.
S l ä t , slaan. Dit werkw. is in den onv. teg. tijd: ik slao, ie slaon, i-j slät, enz. onv. verl. 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.
V û û l e , vele.
I e k u n , je kant. K u n n e n is in den onv. teg. tijd: ik kan, ie kun of kunnen, i-j kan, enz.;
onv. verl. tijd: ik kon, ie konnen of kon, i-j kon of kôs enz.
Ende; de è klinkt als de Fransche è.
K r a g e n b u r g s e ; de a is gerekt. Kraggen zijn rietzoden.
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flikkeren en daansen op de donkere baeren. Wânt der bin baanken en ondîepten
in de Zuder-zee, en ... z' is wel klein, maer as 't sturmt en onweert en de wiend
16)
zwîept gôezend 'et waeter uut de Noordzee op tut an de Overieselse kuste, dan
is de Zuderzee kwaodaordig, zoo klein as z' is, - en beklaegt dan maer vri-j de
17)
ongelôkkige skippers, die uut de koers 'edreven binnen en over'egeven an de
genaode van de sturmwiend. - As ze mit 'r skeepien an de grond raeken, en der
18)
kump niet gaouw 'ulpe, en 'et skip is niet stärk genocht um laange de furie van de
19)
20)
gôlfslag te weerstaon, dan is 'r doodsstried kurt. 't Skeepien

16)
17)
18)
19)
20)

G ô e z e n d , huilend; zeer gerekte oe.
O v e r ' e g e v e n , de g van het verl. deelw. wordt altijd weggelaten.
K u m p , komt. Komen onv. teg. tijd: ik kome, ie komen, i-j kump enz.; onv. verl. tijd: ik kwame,
ie kwamen, i-j kwamp enz.
G ô l f s l a g . De gerekte onvolkomen o klinkt hier als ao; gaolfslag.
'r D o o d s s t r i e d , hun doodsstrijd, 'r is eene verkorting 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.
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1)

slät uut mekaere... en de stôkken dervan, die 'ier en daor anspûlen , zullen 't gaouw
genocht vertellen dat 'r 'n skip is vergaon! - Vergaon!... Nog gien twie-j-ure van 'n
2)
3)
veilige 'aeven en 'n vrendeluk dörp, woor de meensen in 't ûkien van d'eerd bi-j
4)
5)
menaere kroepen , en bevend luusteren nao de rôkwienden en vlaegen, die deur
de skörstîen gôezen en op deuren en loeken bonzen. Ah!... 't is aekelig aa'j der
6)
goed over prakkezieren! - Dat lôcht op Kragenburg 'ef mîenigîene die de moed al
ontzunken was um ooit weer zien vrenden en bekenden de 'an'en te drôkken, as 't
7)
waore in 't leven terôg érôepen, doe 't um 't zûte gevûûl der 'ope in 't 'ärte gaf. - En
wanneer dan 'n 'aalf uurtien dernao, as zien skip verbi-j de stîenen glooiige van
Kragenburg leveerde, de förse stemme van Sânders 'um in de ooren klunk, die 'um,
8)
boven 't gejoêl van de wiend uut, ét ‘welkom’ toereup , dan kwam die Sânders 'um
veur as 'n Engel, as 'n Engel uut d'Emel. Wânt Sânders dat is de man, die daor mit
9)
10)
de zienen allîenig en veere van de wereld 'èn-leeft op 'n eilaentien, rontumme
umgeven deur de gôlven van de Zuderzee. - 'I-j is 'n fiksche kerel mit vierkânte
11)
skôlders en 'n paer färme 'ân'en an 't lief, 'n kerel van staovast, 'n kerel, die
12)
13)
werächtig veur gien kleen bietien verveerd is. - 't Mag sturmen of regen'n of
'aegel'n, loat 't net doen wat 't wil, - 'i-j is op zien post; 'i-j stek zien löchien op, en
as 't op is, dan skîent 'et, en 'et spîegelt zich in de spîegels, die der um'enne zitten,
veere weg over de zee, en 'et stät er as 'n baoken veur de skipperi-je an d'intreê
van de Kribben. - Sânders is 'n kerel, die meer durft te waogen as 'n ânder; want
jonge, ie muûn der niet gek over dênken... um daor zóó dag uut dag in mit vrouwe
en kienders vurt te leven, mit gien verkeer, mit gien niks, mit gien praot in de lânge
winteraovenden ânders dan mit oe vrouwe en kienders, mit gien stärveling in de
naobi-j'eid veur 't gevâl dâ'j in nood mochen komen, en daorbi-j-altied, um zoo ies
te spreken, in de kaeken van 't gevaor, an âlle kânten in'esleuten deur oe ärgste
14)
15)
vi-jand... ik mîen 't oe , dat is gien gekskeren! Past op ! enz.
H.W. van Dalfsen.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

14)
15)

A n s p û l e n , aanspoelen. De u als in vuren.
Û k i e n , hoekje; evenzoo bûkien, boekje.
V a n d ' e e r d , van den haard.
M e n a e r e , elkaar; ook mehaere.
K r o e p e n , kruipen.
' A n ' e n , handen. Klinkt eigenlijk als aan'n natuurlijk met het meer gemelde keelgeluid. De
uitgangen ook in werkw., klinkt slechts als een gerekte n.
D o e , toen.
T o e r e u p , toeriep. Roepen is in den onv. teg. tijd: ik röêpe, ie rôêpen, i-j rôp, enz.; in den
onv. verl. tijd: ik reupe, ie reupen, i-j reup enz.
'E n l e e f t . 'En is 't Nederlandsche heen en geeft eene voortduring van de werking te kennen,
op eene alledaagsche, eenigszins vervelende wijze.
R o n t u m m e , rondom; komt ook voor in de beteekenis van geheel en al, rontumme gôêd.
F ä r m e , 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.
't M a g s t u r m e n enz. Mogen is in een onv. teg. tijd: ik mage, ie magen, i-j mag enz.; onv.
verl. tijd: ik môche, ie môchen, i-j môch enz.
R e g e n ' 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.
I k m i e n 't o e, ik meen het u = voorzeker.
P a s t o p ! Sterk bevestigende uitdrukking, volstrekt niet.
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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 de waeterplas
Hij wol nog graeg zo'n lekker 'appien
Vêur dat de zunne onder was.
Heer laankbeen was wat al te keurig,
16)
De grootste 'oop 'ef dat gebrek,
Het end 'er van is biester treurig
En zoo gonkt onze reiger krek.

16)

'E f , heeft.
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En doe hij daor zoo leup te kieken,
1)
Zag ij en baors, moar 't leek 'om neet;
Welnou, docht ij, ik laot 'om strieken,
2)
Ik stappe gins ies nao dat reet.
Hij bleef nog altîed loopen drentlen,
3)
En keek zoo toesjoer 't waeter in;
Hij zag en snoek, et was en kokkert,
Maor tog niet nao oom' Kool zien zin.
Hij docht waoromme gien baors 'eneumen,
4)
Dee's tog nog beter as en snoek;
De snoek gonk weg, maor 't worde minder,
Daor kwam en voren 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 komp, dat griep ik wis.
De zunne was al omtrent onder,
5)
Nog 'a de reiger niks 'esnapt;
En doe was 't al maor lammenteren:
6)
‘Och, a'k maor eerder toe 'eäpt.’
Nog even kwam en gruntien kieken,
Maor deur het treuz'len van sienjeur
Gong ook dat maegere beesien schieten;
Dat komp er van van zo'n gezeur.
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.
O! laot tog nooit 'et baorsien glippen
En trek gien neuz' op veur en snoek;
Is dee weer weg, pak dan de voren,
Ligt komp en gruntien uut en 'oek.
In 't leste dien ie toch te nemen
'Etgene dat te kriegen is.
Dan moeij' soms wel de kikkert pakken,
7)
Dee's schraoder as de schraoste visch.
Nou, 'eurders, zuj' tog wel begriepen,
8)
Wat o'k oe 'ier mit zeggen wil;
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

'O m , hem.
R e e t , riet.
T o e s j o e r , altijd.
D e e ' s , die is.
'A, had.
E e d e r ' e ä p t , eerder gehapt.
S c h r a o d e r a s d e s c h r a o s t e , schraler als de schraalste.
O ' k o e 'i e r , of ik u hier.
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9)

10)

En ieje veural wel jonge maechies
Stao bij dit stokkien maor ies still'.

De spokende haese.
En verhael van Boer Leffert. (Dwingeloo en omstreken).
Scholte Balder van 't Hooveene Old Gedeputeerde en Ette Was in 't Leeër veld an 't jaegen,
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! Haesen waeren neet te viene!
Scholte wôrde biister nortig.
En dat mussen honde en veldvlesch
(Ai'j' kunt denken) raer ontgelden.
Scheper Wybrand stun te breiden
Op 'n bulte, mank ziin schoape,
En hij gnees, toe Scholte Balder
Vreug - of hy gien haes wus liggen?
‘Woarum gnies-ie op miin vroage,
11)
Olde lange gniesebiiter? ....
'k vroag en antwoord’, zee de Scholte.
‘'k Weet en haese’, zee de scheper,
‘En ik kan stapans hum wiisen;
Moar wat zalt-oe baeten, Scholte?
Want ie kunt um toch neet vangen.’
‘En woarumme, olde schoapheer!
Zu'k um an ê boks neet kommen?’
‘Um dat nooit’ was schepers antwoord,
‘Um dat nooit zoo'n slimme loeder
Onder 't haesenvolk verkeert hef:
Wiis is hij, jae wiiser, wed ik,
Als partye van ziin jaegers!’
‘Duvelskiind!.... ‘Neet vleuken, Scholte!
'k Zee gien kwoad toch van oe wiisheid,
Moar de ziinde is meer as haesig;
't Geet mit Vos - zoo het ê haese Lang neet to mit rechte dingen;
Hij.. moar kiik! doar komp ê schobbert

9)
10)
11)

I e j e , jullie.
M a e c h i e s , meisjes.
G n i e s e b i i t e r , een, die, terwijl hij schamper lacht, gereed is een vinnigen en valschen
zet te doen. G n i e s e n is grinniken, grijnslachen.
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1)

Rustig, en as was hy nije
2)
Um mit honde ees te buizen ,
3)
Over 't blekker-bossien gloepen!’
En zoo was 't. ‘Nooit’, reerde Scholte,
‘Nooit in al miin levensdaegen
Zag ik zoo'n bertaele, drieste
4)
En anormeliiken langoor!
Moar ik zal hem mores leeren.
Horre, honde! Snel en Blinder!
Horre, hor! en as twee duvels,
Achter dissen duvelkaeter!
Horre, hor!’ En as 'n weêrlocht
Vleugen - Scholte, honde en haese
Over akker, grup en heide.
5)
Vliitig an ziin dreumen wanten
Breidende, zag scheper Wybrand
't Jaegen an, heel uut de veerte, enz.
A. Steenbergen.
Zie Leopold.
o

a 1880.

Breef van nen ingezjàttenen van 't Vreizenvjenne
6)
an zienen zjunne, dei saldot is vuur de Kwennik , eerst op de Cikkedelle
bi'j Antwaaipen, en now te Nimwjágen.
o
Uit den Overysselschen almanak a . 1842.
7)

Leive Vrjàrik! - Um dà 'k kwòttens gein schrieven van ów ontvungen hebbe, wa'k
8)
wal en bjettien bange, dà 'i neit goud gezond zóllen wjàzen. Ik wappe effenwal dà
'k te vergieves 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 nô
ziene òlders; en dòrumme: geine tiedinge, gouwe tiedinge, zeg et sprjàkwôrd. Wi'j
zint ók allemôle nog zoo bi'j 't óle, wi'j lustet van en klàinsten tot en greútsten geerne
wat jàtten. - Wat is 't van 't jôr vuurdeelig met 't verbauw: ragge, boukwàite, gaste,
êerappele, - i kjunt niks bedenken, of et steit allemôle effengoud. Wat zint de luije
9)
vreulik bi'j as vlieren-jör ! 't is êer an te zein in de oogen; dòr is òk vjeúlle meer
10)
ljàvendighàid onder 't volk as ter ewjàst is. Dòr is òk was wappen op sunt Jôpek
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

N i j e , nieuwsgierig.
B u i z e n , omwoelen, stormen, vechten.
B l e k b e r b o s s i e n , blauwbessen-struik.
A n o r m e l i i k , enorm.
D r e u m e n w a n t e n , wanten gebreid van korte eindjes garen, die er na het weven van
wollen stoffen overblijven.
K w e n n i k , koning.
K w ò t t e n s (kortens)binnenkort.
W a p p e , hope.
V l i e r e n j ö r , verleden jaar.
S u n t J ô p e k , Sint Japik, de oogstdag.
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11)

edôn, mêer nów is e doch kwòtbi'j . Wi'j zint zoo dròk met 't waaik, dà'i t'ow neit
begriepen kjunt; wi'j wjettet hôste neit, wa'we eerst of lest zjult doun. Het lóp ons
nòw allemôle te glieke op en hoop, en nów we ów kwiet zint, möute wi'j der bi'j doun,
12)
dàt i ans deên. Nen knecht of ne màgt he we neit; dei denstbwaân he'i ók lange
neit vuur niks, en daghuren kriegen dör geit ók al ne zwôre wieze op; dei kieket ów
13)
's ôvends ók al nô de vingers. Wi'j wòsselt er, met ons eigen volk, leiver vró en
làte op an, zoo goud a'we kjunt, en dà'we, dan neit doun kjunt, dàt lôt liggen; kju'we
dan zoo vjeulle tjurf neit grjáven en zoo vjeúlle vjenne neit hauwen, dàt lôt hen; wi'j
kjunt ók minder tou as dà'we dór zoo nen ballast van volk bi'j menkaâr jaagt, dàt
14)
wòl vjeúlle schjellen ! Nen enkelden greúsmeeijer of nen plaggen-stjàkker, dàt zint
15)
alle daghuren dei wi'j nog ehàd hebbet. Ik zá mi'j wá waren , dà'k mi'j neit lôte
opvrjàtten van 't vreúmde volk. Altevjíelle roet um de hakken dâ 's mi'j ók al gein
16)
dàut wêerd; dei der den pot vuur kwakken zal, dei is dan wier zoo vjeúlle te
dreúkker! ów moeder is dan zoo verljàgen as Job en dàt wi'k neit hebben. - Het
17)
vrauwluijewaaik dà kju'we wa'redden: weijen, vlasbràken, bwatterkanen en zukke
dinge, das mêer nen toutàst; bijzunder vuur onze Gaidine, dàt kan in en ummezéin
18)
19)
zoo vjeúlle doun as mennigeine in nen heelen dag. Het lòp aait nô't waaik dat
um de schjeútte zoo flóddert um de beine. Dàt màchien dôr he'k mennigmôl mien
20)
behàgen an; waveral ku'i tou broe-

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

K w ò t b i ' j , kortbij.
Denstbwaân, dienstboden.
W ò s s e l t , (worstelt) arbeidt krachtig.
S c h j e l l e n , schelen.
W a r e n , hoeden.
K w a k k e n , koken.
B w a t t e r k a n e n , boter-karnen.
A a i t , immer.
W a a i k , werk.
W a v e r a l , overal.
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ken en 't is ók nooit meúije, al hef't ok den heelen dag hen en wier eloopen, en 't is
toch nog mêer zeuventein jôr óóld! Alle luije zàgget ok: wat is dàt en vrauwmensch
1)
nô zienen eúlder! I zjult es zein, a'i wier kwòmt, woer 't eweússen is, 't króp tiiegen
2)
3)
de beume um hooge ; boh 't is nów a'wal nen kòp greútter as zien moeder, en nów
4)
5)
wást et nog vinniger as 't zien ljàvend edôn hef. Zoo duur gekhàid nöumde ze ów
moeder dów ze nog jonk was, wal es: de kroephenne, um dà' ze de greútste neit
is, mêer dôr hef hit gein nood van. - Wat ljàzen leuve ik neit dàt er zien mâister is;
6)
7)
8)
da heele kwôttegissemisse en 't jàveng-jéúllie kan 't ljàzen as en dattein , zonder
9)
10)
stoethaspelen, en dôr hef 't toch ok plàizeer in. De vente sljept er op de kaaimsen
11)
12)
ok al mangs met nô de haaibaaigen en lesten hebt er menkaâr ók al es tweije
13)
14)
umme esljagen, mêer dôr hef um ów moeder de planneete ók es regt nô ràk
15)
waver vuureljàzen; ik leuve neit, dàt zoo'n dinge ligte wier gebuurt. Het zòl wol en
16)
17)
foezelgebed wjazen, mêer dàt lòt doun ; ik wil doch neit hebben, dà'ze menkaâr
18)
blöudige nuezen zjult slôn um onze Gaidine, ik ljà um nog leiver an de
19)
20)
hondekjàt-tene . - Jonge, wat he 'k en verdreit van onze Gaait! Dôr wil e prafwós
21)
trauwen met dat Gjatien, en wa'k et um ók ôfrô dàt helpt mi'j niks; ik kan ów zàggen,
22)
da'k er snachs mangs hôste neit umme slôpen kan. Ik zeije der niks anders van
23)
te möute as aaimoud en sjukkeleri'je; ik vreeze, da'ze nog endeliks met en
24)
25)
26)
biddebuul un de huze möutet gôn. Dei blöude kjunt jô te hoope gein huus
hoolen, dà's net zoo onmuegelik as en stom cràituur sprjakken kan. Ik hebbe der
disse dàge nog wied en breed met um waver esprwàkken, um dà'k zoo gêerne wòl,
dàt e doch neit met zeinde oogen zoo van bwaven in en sloot zòl loopen; meêr wa'k
27)
um ók rô, hij wil nô mi'j neit luster'n. ‘Dôr kwòmt er zoo vjeúlle met ‘waaiken duur
28)
de wereld, dàt kan ik ók; a'k zjàgen hebbe as andere luije, dan kan ‘'k ók net zoo
goud wat te jàtten hebben as en ander.’ Zukke dinge zàg e dan, en wa'k dôr tiiegen
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

W o e r , hoe.
't K r o p t i i e g e n enz., het neemt het in 't groeien tegen de boomen op.
B o h , uitroep van bevestiging.
V i n n i g e r , sterker.
D u u r , bij, in.
K w ô t t e g i s s e m i s s e , katechismus.
J à v e n g j e ú l l i e , evangelie.
A s e n d a t t e i n , als een dertien, als de beste.
S l j e p t , sleept, loopt.
K a a i m s e n , kermissen.
M a n g s , nu en dan.
H a a i b a a i g e n , herbergen.
P l a n n e e t t e , hier: de les, de waarheid (planeten zijn eigenlijk briefjes, waarop iemands
toekomst wordt voorspeld uit den stand der planeten.
N ô r à k , naar raak, van raak, duchtig.
W a v e r , over.
F o e z e l g e b e d (foezel-aardappeljenever) dronkemanszaakje.
M ê e r d à t enz. maar laat dat zijn, zooals 't is.
B l ö u d i g e , bloedige.
H o n d e k j à t t e n e , hondeketting.
P r a f w ó s (parforce) volstrekt.
Ofrô, afraad.
M a n g s , soms.
A a i m o u d , armoede.
B i d d e b u u l , bedelzak.
Blöude, bloeden, stumperts.
T e h o o p e , te zamen, met elkander.
W a a i k e n , werken.
Z j à g e n , zegen.
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29)

próte, dà's mêer bwatter an de galge esmjàrd; i kjunt net zoo goud tiiegen nen
30)
nwaven gapen as tiiegen um próten. Hij is dan stomp op en dwàlweg. Ik wòl, dàt
31)
um eis de oogen wàppen gungen, êer 't telàte is! Ik weet warentig nog neit wat er
32)
33)
der met doun wil; het sleufien kan jò geine kou malken, gein bwatter kanen
geinen panne kouken bakken, of niks van allens wat en boerenwief toukump um te
34)
35)
36)
37)
kjunnen. De djàlle ofkjàren , en schwàtteltien koffi zetten, en kwàllechien in
38)
39)
de stwave doun, dôr, wil alleene den schwastein neit van rooken. Ik kan mi'j ók
ter wereld nog niet begriepen, woer dàt e der zin an ekriiegen hef; dôr is jô niks gein
40)
knappighàid an; het is zoo zwòm-mersproetig um de nueze, het lòp zoo scheif op
41)
de beine - dàt fóddeldinge kan jô den einen vout hôste neit vuur den anderen
42)
kriegen. Nee, 't is niks! 't is nog minder as nummedalle! - Ik blwave um, as hij dôr
met trauwt, dât um dan 't vet neit waver de

29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)

B w a t t e r , boter.
N w a v e n , oven, (bakkersoven).
W à p p e n , open.
S l e u f i e n , sloofje, stumpertje.
K a n e n , karnen.
D j à l l e , deel, vloer.
O f k j à r e n , (afkeren) vegen.
S c h w a t t e l t i e n , schoteltje.
K w à l l e c h i e n , kooltje.
S t w a v e , stoof.
S c h w a s t e i n , schoorsteen.
Z w ò m m e r s p r o e t i g , zomersproetig.
F ó d d e l d i n g e , jong, onervaren ding (f o d d e b o k s , jongen, die pas in de broek is, en
nog wel een luur aan heeft).
B l w a v e , beloof, verzeker.
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1)

2)

stéulpe hen zal broezen. Hit blwaaft um gold'ne bàige mêer as et vuegeltien in
3)
de kawwe 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 wòdt neit eleuft; de leifde is
4)
blind, ons mós e zeúlfs zein kjunnen, dàt 't nen missen is. Het màut mi'j dan
5)
6)
bedrouft, dàt e dôr zoo bedrwàgen wòdden zal. Men zól zàggen: woer kan eimand
7)
8)
9)
10)
zoo onnuezel wjàzen en làggen zien ài dôr zoo in de njettelen? Ziene 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 hôste neit tousprjàkken, mèer dàt kan mî'j niks
verschjellen, ik wil mienen zjunne ten besten rôn, nô mien gouddunken, al wilt ze
ók van hellighaid met en kop tiiegen de beume an loopen, en ów moeder zeg net
zoo. Hé'we dôr gein gliek in, onze Vrjàrik! wat zàg j? As hij dôr met trauwt, dàt er
misschien wal van kwòmmen zal, dan weet ik wa' wisse, dà'ze mi'j met geine zes
11)
12)
pèerde nô de kaaike ment. Ik wil neit zein, dàt hij um 't strop um en hals lat doun,
13)
et dàt um rauwen wil zoo lange as e ljàft. Nô de Bjurgemaister möuk met hen, ans
kan e dôr neit gewòdden, en met geweld tiiegenstôn wi'k um neit; mêer 's zundàgs
14)
nô de kaaike gô 'k neit, dôr wi'k um wal ne pee vuur zetten, en op ziene brul'fte
15)
wi'k nog vjeúlle minder wjàzen, dan kon 'k mien verdreit jô neit verbaaigen. Nów,
16)
hij möut et zeùlfs wjetten, mêer ik hadde nooit ewapt, dá 'k zoo'n verdreit zól
17)
18)
hebben möuten beljàven van den bjeússel van nen jongen. - Dan met zit et dôr
19)
20)
op en klàin kwàtters-stjàchien en hòld ein köuchien , dan zal der wal berauw
kwòmmen, mêer dan is 't telàte:
AÍ KWÒMT TE WJETTEN
DAN ZI'J VERSLJETTEN.
VRUU EDÔN, EN NÔ BEDACHT,
HEF MENNIG IN 'T VERDREIT EBRACHT.
21)

22)

Nów tureluurt e nog wal es mangs um de bussche, mêer ik wil um wikken dàt
23)
um dan nog ne vreúmde wind wàver en kop wil weeijen; hij zal dan den aaim wal
24)
bjàtter uut de mauwe möuten stjàkken as e an 't jàtten wil blieven. - Onze óle gjàlle
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

S t e ú l p e , deksel?
B à i g e , bergen.
K a w w e , kooi.
M à u t , (moeit) verdriet, spijt.
B e d r w a g e n , bedrogen.
W o e r , hoe.
L à g g e n , leggen.
A i , ei.
N j e t t e l e n , netelen.
Z i e n e , hare.
K a a i k e , kerk.
U m , (hem) zich.
R a u w e n , berouwen.
D ô r w i ' k enz., dat wil ik hem wel op een briefje geven.
V e r b a a i g e n , verbergen.
E w a p t , gehoopt.
B j e ú s s e l , bengel, dreumes.
D a n m e t (elders tammet) mettertijd.
K w à t t e r s - s t j à c h i e n , (keuterssteetje) keutersplaatsje, kleine boerderij.
K ö u c h i e n , koetje.
N o w , t u r e l u u r t enz. Nu neemt hij alles nog wel zoo wat spelend op.
W i k k e n , voor vast beloven, verzekeren.
A a i m , arm.
G j à l l e , gele.
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25)

26)

mjàr he'k lesten te Djemter op 't maaik verkoft an nen kêel dei zjà, dàt e bi'j
27)
28)
Wakkesbaaigen van dan was. Het was nog en goud pêerd: ik wappe dàt 't er
29)
den man goud met gôn zal. Het hatte dee mi'j zêer in 't lief, dów e der met vot
gunge; ik dachte bi'j mi'j zeúlven: dôr geit dàt aaime deer nów hen, het hef zoo lange
30)
31)
mien vóór egjatten, miene ploug en miene jàgde etreúkken, en nów möut 't op
zienen ólen dag nog verhuzen, zonder te wjetten, woer dàt 't wier komp of woer dàt
't nôw kriegen zal - ik kan ów zàggen, jonge, ik was bi'j 't grienen of! - 't Is nów drei
32)
33)
34)
wjâkke elien, dów he'k en vaaiken van Bwarne van 't maaik ehaald, en dregtig
35)
36)
37)
38)
möttien ; ik verzjekkere ow dàt dàt vaaikengoud regtevoort betöune is; zij
39)
wjàget tiiegen gòld op: dôr is dan hôste vuur en gemein mensche gein bi'jkwommen
an. Zij kost mi'j tweiëndatig geulen en en dub-

25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)

M j à r . merrie.
K ê e l , kerel.
W a k k e s b a a i g e n , Haaksbergen.
W a p p e , hoop.
H a t t e , hart.
V ó ó r , voer.
J à g d e , egge.
E l i e n , geleden.
V a a i k e n , varken.
B w a r n e , Borne.
M ö t t i e n , motje, zeug.
V a a i k e n g o u d , varkensgoed.
R e g t e v o o r t , tegenwoordig.
B e t ö u n e , zeldzaam.
G e m e i n , gewoon.

Jac. van Ginneken, Handboek der Nederlandsche taal Deel I. De sociologische structuur der Nederlandsche taal I

86
beltien, en 't is nog mêer en klain dink; nów gôt es nô, of dàt ók pjàpper deur is.
1)
Mêer nów wil dat schremmechien goud vrjàtten, dà's wier en touval; a'we um wat
2)
3)
vuurhoold dan vret 't en bwaam van en zomp hôste met op, vuurál áwe um der
4)
5)
en hentienvol raggen-mjàlle waverhen streeijet. En Gouënsdagennacht um twàlf
6)
uur, he'we der niiegen kuechies bi'j ekriiegen, da's liefhebberi'je! zij kjunt zoegen
7)
as tjekken . Ik wappe, dôr zal ók nog wier wat uut te maken wjàzen, as allens goud
8)
geit, mêer ik wil der ein van hoolen tot en vàzelvaaiken , um dàt 't zu'k goud soort
is. - Nòw Vrjárik! hoold ów goud, jonge, en gôt op geine verkeerde wjàge: lôt ów
9)
neit verlàiden tot kwôd, en hoold ówwe wàve-righàid vuur oogen, de tied za' wal
hôste anscheiten, dà'i wier kwòmt.
H. Smelt.
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. Moderne voorbeelden (uit 1918) daarvan
e

a

zijn: kjettel: ketel, jettən: eten, kwammən: komen, d aansən: dansen, t offəl: tafel,
e

stjellən: stellen, kjakə: kerk, bwawə: boven, stwa rk: stork (ooievaar), wamanə:
overmorgen, kwallə: kool, stwave: stoof, kwakken: kooken. 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 ongecondition-neerde 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, zich nu,
naar het woord van Gilliéron als ‘mirages phonétiques’ ontpoppen, daar ze 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 in de handboeken 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
Zuid-Oost-Veluwsch, maar omdat hierin de Frankische bijmenging het eenig
interessante verschijnsel is, verwijzen wij den lezer voor het Doetinchemsch naar
het Leeskabinet van 1862 II blz. 16, het Jaarboekje Erica 1879 blz. 86 en Cosmos
IV 1901 blz. 181.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

S c h r e m m e c h i e n , varkentje.
E n b w a a m . den bodem.
Z o m p , etensbak.
W a v e r h e n , overheen.
G o u ë n s d a g e n n a c h t , Woensdagnacht.
K u e c h i e s , biggetjes.
T j e k k e n , teeken, een insekt.
V à z e l v a a i k e n , een varken om biggen te fokken.
W à v e r i g h a i d , (overigheid) superieuren.
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Vierde hoofdstuk. Het Hollandsch-Frankisch.
Een enkel woord voorop over de drie volgende dialect-groepen te zamen. 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 onderscheiding van de Middel- en Opper-Frankische dialecten van
Duitschland. Daar wij hier echter uitsluitend over Nederland handelen, en wij er ter
onderverdeeling 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
kasteelen afgezet was ook hun nec 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 Boulogne, 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
den naam Franschen hadden gekregen,
Dit is de korte samenvatting der resultaten van G. Kurth: La frontière linguistique
en Belgique et dans le Nord de la France, Bruxelles 1895-98, waar J.L. Mulleners
speciaal voor Limburg nog interessante bijzonderheden aan heeft toegevoegd. Men
zie daarover de: Publications de la Sociétéhistorique 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.
o

1 . -pt.: -ft.: -cht. verknoopen: verknocht, gekocht, graft: gracht, heft: hecht, schiftig:
schichtig, luft: lucht. Hier en daar bleef echter een sporadische f be-
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houden, zoo in Tilburg en Oost-Brabant zoft: zacht. Sliedrecht: zoft, gekoft. 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.
o

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.
o

3 . o e: u u (: u i). 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 o e bewaard, alleen zijn hier op de grensstreken her en der woorden
met u u en u i binnengedrongen.
o

4 . al en ol worden voor d of t tot a u en o u. 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.
o

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.
o

6 . intervocalische d wordt tot spirant j verzwakt, of vervalt geheel. Goede: goeje:
goe. Het Friesch en Saksisch kennen slechts sporadische voorbeelden.
o

7 . egi: ei b.v. magid, megid: meid. In deze g-verzwakking gaat het Friesch echter
nog verder dan wij, maar toont het Saksisch zich onverbiddelijk.
Behalve deze schijnbaar vreemde bestanddeelen 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 Hollandschen
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 groote verhuizingen naar Engeland
afleverde van Saksen en Eucii, Euthiones, ags. IJte, 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 grooter getal 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 positie 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:
o

1 . Het West-Hollandsch van Rotterdam, Delft, Den Haag, Leiden enz. J. te Winkel:
Detongval van Delfland bij Huygens, Tijdschr.Mij.Dl. 18 blz. 161 vgld.
o

2 . Het Zuidoost-Hollandsch in het IJsel-gebied, met het eilanden-Hollandsch in
het land van Vlaardingen en op de Hollandsche eilanden behalve Goeree en
Overflakkee. K.v.d. Zijde: Het Sliedrechtsch Taaleigen. Taal- en Letterbode V blz.
186 vgld. - A. Opprell: Het dialect van Oud-Beierland, Den Haag 1896. - A. Stolk:
Het Dialect van Vlaardingen. Noord en Zuid III. blz. 111 vgld. 182 vgld.
o

3 . Bij 't West-Hollandsch sluit zich aan het dialect van Ameland.
o

o

4 . Bij 't Zuidoost-Hollandsch hoort 1 Het Bildt op de Friesche kust, de mond der
de

oude Boorzee, die in het begin der 16 eeuw onder leiding van vier Hollandsche
edelen, op aansporing van George van Saksen, door Hollanders werd ingepolderd
o

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 grootendeels 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, Gastel, 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.
o

5 . Het Utrechtsch, in de provincie Utrecht, het Westen van Gooiland en
Amstelland, de Vijf-Heerenlanden en het land van Kuilenburg.
o

6 . Het Neder-Betuwsch, dat sterk onder invloed staat van het Brabantsch. Vgl.
J. Groothuis: Woordenlijst van het Neder-Betuwsch dialect. Onze Volkstaal II.
o

7 . Het Noordwest-Veluwsch, in het grootste deel der Veluwe en Eemland. W.
van Schothorst: Het dialect der Noord-West Veluwe, Utrecht 1904.
o

8 . Het Zeeuwsch op de Zeeuwsche eilanden met Goeree en Overflakkee en het
land van Axel in Staats Vlaanderen, dat door Zuid-Bevelanders werd ingepolderd
en bevolkt. H. van Eck: Over het taaleigen der boeren van het
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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.
o

9 . Het West-Vlaamsch in de Belgische provincie van dien naam, het land van
Kadzand in Zeeuwsch Vlaanderen, en in het Oostelijk deel van het Fransche
Département du Nord. J. Vercoullie: Spraakleer van het West-Vlaamsch Dialect.
2

Onze Volkstaal II, blz. 1 vlgd. L. de Bo: West-Vlaamsch, Idioticon , Gent 1892. Guido
Gezelle: Loquela (tot woordenboek omgewerkt), Amsterdam 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, Isegem, Kortrijk, Meenen. Het West-Hollandsch nadert van alle dialecten het
dichtst tot de Algemeene Nederlandsche taal. Vandaar dat beide heel gemakkelijk
voortdurend op elkaar blijven inwerken. Van een beschaafde stadstaal of
tusschentaal kunnen wij hier dan ook eigenlijk niet spreken. In de overige
Noord-Nederlandsche tongvallen van deze groep ontwikkelden zich echter in de
kleinere steden en dorpen weer stadsdialecten van de meer beschaafden die een
middelevenredige vormen tusschen de taal der plattelandsbevolking en het algemeen
Nederlandsch. 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
bewegelijk 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 overeenstemming 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 alle
Nederlanders toegeschreven, is de bedaardheid; een woord dat in zijn volle
Hollandsche 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 minder mooi woord
soms ook starre achterlijkheid moet heeten. Men behoeft niet zoo heel veel te doen,
om in Holland voor ‘haantje de voorste’ te gelden.
De Utrechtenaars hebben bijna hetzelfde karakter als de Hollanders; zelfbewust,
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 Veluwsche boer,
en naar de schets van Schothorst bovendien eng van opvatting, wantrouwend en
zeer conservatief. 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
dronkemansvechtpartijen 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 Zeeuwen bovendien
conservatief gemaakt. ‘GOED ROND, GOED ZEEUWSCH,’ zegt het spreekwoord.
En de rondheid beteekent hier zoowel ruwe oprechtheid als aanhankelijke
gehechtheid. Voor den Zeeuw is de vriendschap iets voor het leven. Eéns gegeven
blijft gegeven. Men denke slechts aan de trouw van de toch zoo speelsche Betje
Wolf voor de stemmige Agatha Deken. Ook de Zeeuwen hebben dus perse
veratietendenz, maar alles toont zich hier meer in 't emotioneele. Zoo zijn ze ook
heel lang ontroostbaar bij een sterfgeval 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, mystieker 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. Rembrandt wijst naar Memlinc.
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 distilleerderijen is weer een eigen sociologische
kring. In 't Oost-Hollandsch gebied komen 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 Weesp,
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 vooral landbouwers 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
k i p p e s voor k i p p e n gehoord. Nu zelden meer, en dan alleen bij de laagste
standen. Sinds vijf en twintig jaar hebben de beschaafde Rotterdammers ook hun
h e i t met h e e f t 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 i e
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
Zeeuwsche en Zuid-Hollandsche eilanden, om van West-Vlaanderen niet te spreken
tiert het dialect nog in welige kracht; en waar het zich aan de algemeene taal begint
te assimileeren, geschiedt dit door geleidelijke aanpassing. ‘Eigenaardig is het, zegt
M. van Weel, dat de overgang tot het beschaafd Nederlandsch, wordt gevormd door
het aannemen van het dialekt van Overflakkee, waarvan de vele ae's in de ooren
der eilanders zeker minder gemaakt klinken dan de aa in woorden als ndl. jaar.’
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Algemeen
Nederl.

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

N.-West-Veluwsch Zeeuwsch

West-Vlaamsch
Br.=Brugsch

schaap

schaap schaep sjaap
schaop

schaep

staan

staan staen
staon

staon

staen, stô

staan Br. staon

jaar

jaar jaer jaor

jaor

jaer

Br. jaor

mijn

main - mijn

mîn

mien, min

mien

rijk

raik Westl. rik
rijk

rîk, rik

rieke, rik

riek

pijp

paip - pijp

puep

puup(e)

pupe

wijf

waif - wijf

wîf

wief, wuuf

wuuf

blijven

blaive - blijve

blieven

bluve

bluve

vrijer

- vrijer -

vrieër

vrieër

vriën

wij

- wij -

wie

wie

wij(lder)

voet

- voet -

voet

voet

vo t

boek

- boek -

boek

boek

bo k

broeder

- broer -

breuər

broeër

bro der, broêre

groen

- groen -

greuən

hroeën

groen

huis

huis - (h)ois
uus

hues

uus, oes

uus

duif, druif

duif doif -

drüf

-

druuf, duuf

zuigen

zuige zoige -

zügen

zuhe

zuge

zuur

- zuur -

zuur

zuur

zeur

bruid

- bruid -

brued

bruud

bruud

deel

deel dêèl -

deeəl

diel

dêel

bleek

bleek blaik
blêèk

bleek

ble k

a

blêek

steen

steen Westl.
stien stêèn

steeən

stieən

stêen

geit, klein

geit gait -

gejt, klejn

hejt

geet, kleen

dood

dood dôòd
doad

dooəd

dòad, dood

dood

oog

oog ôòg -

oog

óóg(e)

oog

hooren

- hoore -

heuəren

hoore

hoore

skaap, sjaap,
schoap
e

u

u

u
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gelooven

gelouve geloove

gleuven

gloove

geloove

lief

- lief -

lief

lieëf

lief

bier

Westl. bier -

bieər

bier

bier

kuiken

kuken koiken
kuiken

kueken

-

-

duur

duur dier duur

duuər

dier

dier

sturen

- stiere sture

stuuəren

stiere

stiere

dagen

dage daege
daoge

dagen

daegen,
deegen

dage

haan

haan haen
(h)aon

haon

aen(e), een

ane, aan

hand

- hand (h)aend haand

oand, a nd

and

ik zal

- ik zel -

ik zal

ək zaəl

'k zal

oud

- oud -

ouwd

owd

o d, Br. o kd

geven

- geve -

geven

heve

geve

aarde

aarde aerde -

eerd

aerde

aerde

hart

- hart -

hart

aerte, a rte

recht, slecht

recht rech rech recht

re cht(e)

a

slicht

hemel

hemel - (h)emel hemel

emel

emel

kind

kind kaind kijnd kînd

kind

kiend

e

u

o

u

erte
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Algemeen
Nederl.

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

N.-West-Veluwsch Zeeuwsch

West-Vlaamsch
Br.=Brugsch

ding

- ding -

ding

dienk

dieng

lid, hitte

hitte hette -

hits(ig)

-

itte, led

vogel

vogel veugel

voegel

veugel

veugel

volk

- volk vollek -

vòlk

vo lək

volk

goud

- goud -

gouwd

howd

go d Br.go kd

veulen, leugen veulen leugen - vullen, leugen

leugen

leugen

rug, rups, brug rug rig, risp -

rug

rig, rik

rig, rips maar
(brùkke)

tong

- tong -

tóng

to ng

hond

- hond -

hoend

o nd

gracht

- gracht -

gracht

gra cht

gracht

lucht

- lucht -

lucht, locht

locht

lucht

schenken

- schenke -

sjenken

schienke

sjienke,
skienke,
schienke

wasschen

- wasse -

wassen

wa sse

wassge

visch

- vis -

vis

vis

vis

korst, borst

- korst -

kurst

ko rste, bost

kort

- kort -

kurt

ko rt, kort

kalf

- kalf -

kalləf

kaolf, ka ləf

kalf, kolf

kwaad

kwaad kwaed
kwaod

kwaod

kwaed

kwaad

niet

- niet nie

nît, nie

nie

en... niet, nie

verkleiningsuit-gangen -je, -ie, jie,
-chie, -jie, -ie

-kə, -jə

-jə, -ie

-jə, -kə, -igə,
-iə, -schə

jij, je

jai, jij, jə

jiej, jə

jie, joe

gij, je, jə

hij, -ie

hai, hij, ie

hiej, ie

ie, ən

hij, jə, ən

zich

(h)em, z'n
hum ejgen, z'n z'n eijge, d'r
eigen, d'r eigen ejgen, d'r ejgen eijge

persoonsuitgan- -, -t, -t; -(t), -(t). -, -ən, -t
gen
-(t); praes.enkelv.

a

u

u

tong

a

oend

a

e

e

a

koste, kuste

a

kort

e

-ə, -t, -t,

əm, z'n eige,
heur eige
-ən, -t, -(t)
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persoonsuitgan- ə, -t of -ə, -ə;
gen praes.
-ə, -ə, ə;
meerv.

-ən, -ən, -ən

-ə, -ə of -t, -ə,

-ən, -t, -ən

verleden deelw. - getweefele -

əbroken

əbroke

gehoord
əhoord, hoord

zwakke verl.
tijd

-dən, -tən

-də, -ədə

-də, -tə, -dədə,
-tədə, -dəgə,
-təgə

-də, -tə; -də,
-əndə -

Juist als in het Strandhollandsch, Zaansch en Brabantsch, heeft ook in het
Oost-Hollandsch, de eilanden inbegrepen, de vierde naamval van eigennamen en
persoonsnamen zonder determinatief den vorm aangenomen van den tweeden
naamval: die op -ər, -ə(n) en klinkers uitgaan den sterken uitgang -s, en alle andere
den zwakken uitgang -ə(n), terwijl de overige zaaknamen, en de door
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den

bepalingen tot appellativum verlaagde persoonsnamen den 4 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. Voor Van der Lindes deur: breng et bij Van der Lindes. Noome
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 mə noom. Ik zal et tege z'n vader zegge’, enz. het lidwoord is den
voor h, b, d of t, 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.
1)

'n Praatje.
Plat Haagsche tongval uit Leopold: Van de Schelde tot de Weichsel.
Twee werklieden, een met een knaapje - zijn zoontje Kees - aan de hand passeeren
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 gebô, hé Kaus en van den anderen kant gezien is 't nog maujer, dan komp
et baiter êût. Maar 'k ben verdêd, as 'k begrêp, wat de graute lêûj doar nô weir mài
doen motte,’ - ‘Bel,’ zegt Koos, ‘'t hiet 't gebô vaur Kunste en Wàitenschappe, zegge
ze. Dat eirste kan ik me verbeilde, zinge en danse daar hôwe ze van, en kunste
make auk, da's te zegge, late make. Maar wat ze nô 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. - ‘Nô, ik zeg niet dat 't er
1)

In 't plat Haagsch wordt aan 't eind der op -en eindigende werkw. 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 b o m maar gerekt. Die klank is door ô 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 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. Voor de r
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. 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 t aan 't eind der woorden en voorafgegaan door p, k, f, ch en s wordt op een enkele
uitzondering na, weggelaten. De eerste persoon eindigt op t: ik gaat. Oudere détails over de
Haagsche en Scheveningsche taal vindt men bij mr. L. Ph. C. van den Bergh:
's-Gravenhaagsche Bijzonderheden. Deel II, 's-Hage 1859. In ‘de Hofstad’ geeft ‘Spuistrater’
Haagsche dialectproeven.
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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 auk
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
kind an je vader zen hand, 't is schande.’ - ‘Nô,’ zegt Kees, ‘a'k mot, ken ik 't helpe?
Laup je 'n endje mài op?’ - ‘Ik dankie lekker, om dei twài ôwelêûj 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: ‘Nô, ik ga schêûven, want as het
den ôwe te lang duurt, krêg ik op me kop.’ - ‘Je bent auk knappies benôd, hàur!’ ‘Benôd, benôd, zau benôd toch niet as jêj. Jêj ben benôd van 'n klêne ioenge. Me
1)
vader het knêûste an zen lêf.’ - ‘Nô, affên, maak maar gàin aksie bezoer!’ - ‘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 wô 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 't in 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 ommers goed.
Vooral ràikene, niewaar? Zeg is: As je 'n gulde hep, hoevàil pond rês van twaalf
2)
cente en 'n klêntje kenje daarvoor kaupe?’ - ‘Ach !’ antwoordt Kees zoo snel, dat
beide heeren, die het vraagstuk nog al moeielijk vinden, hem bewonderend aankijken.
- ‘Nô, 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 jô goed z'n bes doet en hêj gaat auver 'n jaar of twài na de
ambachschaul, dan wortie misschien nog wel architek.’ - ‘'t Zel wat gaive, architek!
nâi, 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 plich en dan mottie later maar goed
werke; as dan 't àin 't ander help, dan komptie der al lich '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 studie-exemplaren uit het oog.
L. Bouman Jzn.

Een praatje over alles en niets.
Schiedamsche tongval uit Leopold: Van de Schelde tot de Weichsel,
o
a . 1880.
1)
2)

A k s i e (actie), twist.
A c h , acht.
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3)

‘(H)Endrik! zeg joo , ga je meê?’ - ‘Waar (h)een?’ - ‘Och, zoo maar een hendje om.
Wille we de Dammelaan gaan?’ - ‘Nee joo! dat niet; want me moeder moet gauw
4)
5)
nog de prak wegbrengen bij Van Ysel , daar werkt me vader, en as ze ons teugen
6)
komt, dan zou ze zien, da'we een riddertje leggen ’ - ‘Ja joo, da' zou gek oitkommen.
Nou, dan

3)
4)
5)
6)

J o o , uitroep, waarschijnlijk uit j o n g e n verbasterd.
P r a k w e g b r e n g e n , middageten naar de fabriek brengen.
V a n Y s e l , van zijne superieuren sprekend, gebruikt de arbeider nooit een titel, doch wel
scheldnamen.
R i d d e r t j e l e g g e n , de school verzuimen.

Jac. van Ginneken, Handboek der Nederlandsche taal Deel I. De sociologische structuur der Nederlandsche taal I

97
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 meester; 'ij kijkt nooit zoo 'eel straf, als 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)aringen; en toen wou die da' 'k
dat zou lezen. Ik dee 't en 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
1)
'oogste klas is kijken, ik zag de deur oop en wip: ik der uit.’ - ‘Je bent 't maar net
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 zel 'k zeggen, da' 'k zoo'n pijn in m'n boik 'eb
ge'ad. Wél ja, 'ij zel 't dan wel vergeten wezen. É, joo, kijk er eis! wat sjouwt die
karel daar? 'ij leit palen over de sloot. Wat zou ie gaan doen?’ - ‘Nee, (H)ein,
2)
3)
opschieten ! ik 'eb al hezien wie 't is. Je kent 'm wel. 't Is die ouwe tijer die an 't
4)
hend van de 'agelstraat 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
5)
komp Gijs den (H)outen . Wat moet die 'ier op de Maasdijk doen, denk 'k?’ - ‘Wel,
'ij zel na de mouterij geweest zijn en weer op zijn poot gespeuld 'ebben, want o 't is
6)
zoo'n sis man voor zen volk, zeit men broer.’ - ‘Zeg, joo, durf jij over die plank?’ ‘Wel ja, waarom niet?’ - ‘Joo, joo! je gaat koppetje onder, 'oor! en dan ben je zoo
nat as kles! Daar 'eb je 't al!’ - ‘Nou, wat zel 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 wou guns is drinken en toe is ie in de sloot gezakt.’
- ‘A, a! ja, dat begrijpt ik. Komp maar 'ier. Je moeder zel '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 zel kommen en je ouders ook. Eén ding is zeker: as 't
7)
examen is, kommen jullie allebei met 'n grooten dallast t'huis, zukke brave jongens!
't Zel met jullie net gaan, as met het meisje van den pomper, die bleef ook telkens
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)

J e b e n t ' t m a a r n e t , dat is slim; dat heb je aardig gedaan.
O p s c h i e t e n , voortmaken, haasten.
O u w e t i j e r . Wijl de fabriekarbeiders vaak om half drie in den morgen aan den arbeid
moeten, worden ze door den k l o p p e r gewekt. Nu moet op zekeren tijd zoo'n klopper aan
een p o m p e r de vraag gedaan hebben: ‘Oe laat morgen ochtend, joo?’ en het antwoord
was: ‘O u w e t i j d .’ Gezegde klopper droeg dien naam op zijne klanten over en noemde ze
voortaan: O u w e t i j e r s .
' A g e l s t r a a t , Hagastraat.
D e n H o u t e n , bijnaam naar het hout, waarin die heer handelt. Eveneens Jan den Yzeren
enz.
S i s , zonderling, vreemd.
D a l l a s t . De naam, waarmee een jongen, die bij 't examen n i e t s heeft gekregen, begroet
wordt, vgl. Bargoensch d a l l a s , armoede.
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8)

stilletjes oit school. Dikkels 'eb ik ze op een stoep zien zitten bonken , 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.

8)

B o n k e n , met bonken, bikkels, spelen.
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Voor het Zuidoost-Hollandsch hebben wij zoowel overeenkomst met het
Strand-Hollandsch als met Brabantsch en West-Vlaamsch te constateeren.

Hoe 'k men Margie kreeg.
Bodegraven en Zwammerdam uit Leopold.
1)

2)

3)

A-je van Boref na Damme mot, dan ken-je net loopen as je wil, want an baie
4)
5)
kanten van den Rain hai-je 'n weg; maar à-je main vrieg : ‘Welken weg loop-ie 't
liefst?’ dan zai 'k: ‘Ik voor main vin 't altaid 't arigste à-je de Lage Zai loopt, want dan
6)
hai-je 'n duivekatersch mooi gezicht op 't water en op Damme. - Nou, à-je dan de
7)
Lage Zai loopt, dan hai-je, as-je 'n kwartiertjie geloopen heb, 'n weg, die rechtevoort
8)
9)
na de Borefsche Maie loopt. Maar, gomme 't is zoo'n end eer je daar bint! En je
10)
11)
12)
ziet niks as gras en knolstoven . En wat 'n hus stof 's zomers, o nog zoo !’
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
13)
14)
loopt is 'n endjen-op. 'k Denkt dà 'k is na Klaze 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: ‘Auw! o Jesis, is dat schrikken!’ en miteen vliegt me der een
15)
voorbai. ‘Wat is-t-er?’ riep ik, ‘he, sta wat!’ Maar jawel, fluiten! ‘'t Laikent wel 'n
maisie’ docht ik, ‘die mò 'k vangen,’ en ik er achterna, loop-i niet, zoo hai-je niet. Al
gauw hà 'k er bai der kladden, maar heerejé! wat zette ze toen een keel op. ‘Dat
16)
laikent onze naaister wel’ docht ik, en 'k zai: ‘Wat! bin jai 't, Margie ?’ - ‘Ja,’ zait ze,
17)
‘en wie bin jai?’ - ‘'k Bin Freek van de Kraiger,’ zeg 'k. ‘Wat scheelt je toch maid?’
- ‘O, Freek!’ zait ze, en daar begint ze me te schraien, nog zoo! - ‘Kom,’ zeg 'k, ‘je
18)
mot waizer wezen! Je laikt wel 'n kind! mot je-n-een babbelaar hebben of mot 'k-i
is kussen?’ - ‘Freek,’ riep ze, ‘hou in Gosnaam op; daar lait 'n kerel op den weg!’ ‘Wel,’ zeg 'k, ‘dan is-t-ie vast niet bij zen positieve of dronkend; la' me n'-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 'm in zen
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

A - j e , als je.
B o r e f , Bodegraven.
D a m m e , Zwammerdam.
R a i n , Rijn, uitgesproken als in 't tusschenwerpsel Ai, doch eenigszins met den ij-klank. Te
Zw. nadert de uitspraak meer de ij dan te Bod.
M a i n v r i e g , mij vroeg(t).
Zeer velen maar niet de meerderheid, spreken de oo uit als oa: broad, moai.
R e c h t e v o o r t , regelrecht: vandaar: dadelijk, onmiddellijk, straks enz.
D e B o r e f s c h e M a i e , de Bodegraafsche Meie, een volkrijke buurt met R.K. kerk en
openbare school.
G o m m e , gommis, basterdvloek van Godmensch.
K n o l s t o v e n , knotwilgen.
H u s , boel.
N o g z o o , versterkende uitdrukking. Vergel.: ‘Als is hij nog zoo goed.’
In de rechte woordschikking van den oordeelenden zin zegt men: ik loopt; in de
omgekeerde-oordeelende en in de vragende: loop ik.
K l a z e , Klaas. Een eigennaam met eene e te verlengen is algemeen.
L a i k e n t , lijkt.
M a r g i e , Marretje; verkleinwoord van Marie of Margaretha. Zelfs op 't bevolkinsregister
leest men: Janniggie, Willempie enz.
F r e e k , Freerk, Frederik.
B a b b e l a a r , balletje (van suiker).
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19)

kraag en zai: ‘Koman, jai stofslikker, mot je niet na je huis?’ - ‘Och Freek, och
Freek!’ kermde-d-i, ‘och God, hoe onnoozel.’ - ‘Freek?’ zeg 'k. ‘Nou, erg bin je niet,
maar wie bin je? - Dà 'k zulke kennissen heb, is meer as 'k weet!’ - ‘Sjonges,
20)
sjonges , Freek! Beste kerel! Och God, waar bin 'k toe gekommen!’ - ‘Klaas!’ riep
'k, ‘jai? jai dronkend? Hoe is dat goskristelaik mogelaik! Jai, die je anders geen
21)
snars in 't laif kost kraigen!’ 't Was Klaze onze arrebaier. - ‘Ja,’ zai Klaze, ‘'k denk
dà 'k gek wor! 'k wou, dà 'k door den grond zonk! Och God, och God!’ - ‘Is er
zwarighaid bai-je an huis?’ vroeg Margie. ‘Is Laisie soms...’ - ‘Nee, Margie,’ riep-i,
‘maar 'k bin 'n dief!’ - ‘Jai? riepen we allebai. ‘Klaze, kerel! jai 'n dief, dat kan niet
waar wezen!’ En toch was 't zoo. Klaze had 'n arig spulletje, waarop-t-ie een koetjie
en 'n schaap kost

19)
20)
21)

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.
S j o n g e s , jongens.
G e e n s n a r s , niets.
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houen; maar-i had 't niet vrai. In 't eerst kost-i de intrest best betalen en deed-i nog
1)
wat of 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
genocht 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
2)
betalen, of dat anders zen boeltje an de plank 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 kammenet
liep, en toe de boer op zen knieën lai om te kaiken, 'n briefie van zestig gulden uit
3)
de laai genomen. Van dezen namiddag had-i zen intrest of betaald en was toe trek
na de kroeg gegaan om zen nare gedachten weg te spoelen. Dat alles vertelde
Klaze ons mit horten en stooten 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 Freek,’ 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,’ zei 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, zei 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,’
4)
docht 'k bai me-n-aigen, ‘'t is perjén 'n arige maid! Wat is ze nou anders as daar
5)
strakkies! Niks bleu as 't er op ankomt! En as 't op '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 miteen 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
6)
groote lui, geloof ik, deklinasie noemen, dan weet je niet recht wà je doet. - Klaze
wou eerst niet 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,
7)
lieten we Klaze in 't boenhok wachten en gingen wullie na binnen, ik mit looien
schoenen, maar Margie kordaat weg. - ‘Dat vrouwegoed is me toch 'n raadsel,’
8)
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 pooten stingen, hoor! Eerst wou-d-i Klaze niet zien en sprak-i
9)
van doodtrappen en ophangen: maar Margie hiel er end vast en toe most-i Klaze
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

O f , af.
A n d e p l a n k , aan 't aanplakbord.
T r e k , direkt.
P e r j é n , basterdvloek ter versterking.
B l e u , bloode.
D e k l i n a t i e . Hij meent: inclinatie.
B o e n h o k , overdekte stoep aan 't water.
Z o m e r h u i s . Een met rietmatten afgeschoten en met planken belegd gedeelte van den
koestal, waar de boer 's zomers woont.
H i e l e r e n d v a s t , hield haar eind vast, stond op haar stuk.
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wel binnen laten kommen. - Goddeloos wat was me dat 'n gezicht! Zoo oud wor 'k
10)
niet, dà'k dat vergeet! Klaze viel as 'n baksteen op den vloer. Margie sprak as 'n
11)
avekaat en as 'n domenie en Kraine wier zoo klain as 'n pasgeboren kind. Kort
en goed: Klaze kon na huis gaan en mocht

10)
11)

B a k s t e e n . Gebakken steen, meer in 't bijzonder een vloersteen, een estrik.
Z o o k l a i n a s ' n k i n d w o r d e n , bewogen worden, gaan schreien.
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de zestig gulden nog houen ok. ‘Maar ast-i ooit 't hart had 'n poot op de Werf te
1)
zetten,’ zai Kraine, ‘dan zoud-i 'm er mit den karhond af laten jagen.’ - Klaze wou
'n heele boel zeggen, maar-i kost niet. Ik brocht '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 'k al maar samenspraken mit Margie in men aigen. 'k Docht: ‘dat kort den taid!’
2)
Maar er zat nog wat anders achter, jòh. 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 't eerst; 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
3)
te kraigen, en toe 'k bai vaders en moeders mît de zaak voor den dag kwam, zaien
ze, dat zoo'n naaistertje me niet laikende, 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
4)
't moment al twee kinders, die er wezen maggen, 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. Knoppers.

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
5)
liepe zukke mooi koeie, en op zijn wurf kippes en ende. En dan die endepiele , 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
6)
vrommes, esturve was. Je kos em 's oches en 's aeves plantijd 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 ƒ1000 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 moar een andere huur opzoeke,’ zai die, ‘ik ken 't werk wel of en dat
spaort geld uit.’ Nou dat was gouw ovvesproke, en met Allereilige stong Eldert
alleenig voor 't werk. Alles gong goed, als Jan oek maor beter opgepast adde; maor
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 Zel 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.’ - Nae lang
1)
2)
3)
4)
5)
6)

K a r h o n d , karnhond.
J ò h , jongen.
V a d e r s , m o e d e r s en m u i e s , mijn vader, mijne moeder, mijne moei in den vierden
naamval.
W e z e n m a g g e n , lett. wezen kunnen, dus: ferm, gezond.
E n d e p i e l e , jonge eenden.
P l a n t i j d , geregeld, steevast.
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proate gaf vaoder toe. Wat keek de uisouster vreemd op; en Elderde 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 bedaord, gaf den eer de ƒ1000 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 pak-n-em
zjuustement bij zijn kraog, en flop! de deur uit. - In 't achteruis
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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 't andje, 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 wel
lang 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 zel
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.
Vaoder 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 oôge niet opslaon. De meester stong al in 't uisie
op zijn bankie en leesden al. Daer kwam den dominé. Nae 't bidde en zinge leesden
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. Iederen dag werkt hij
met Eldert as een jonge vent, en as 't zoo blijve mag, zel Janne weuning weer gauw
de mooiste weze van den eelen dijk.
W. Brouwer.
Schiedam.
Van het Bildtsch wil ik een enkel stukje opnemen uit St. Anna Parochie.

De moskieflap.
1)

Achter huus had ie 'n moskieflap op set. Der waar niks an. Je nam fier klinkerts en
der bouwde je 'n klain husie fan. En dan lai je der een skoin in met 'n houtsie
deronder, dat ie staan bleef. Dan waar der krek 'n kier, wer 'n mosk deur hiene kon.
An dat houtsie bon je 'n draad en om de flap hiene strooide je wat garst os wait. Bol
waar ok goed os eerpelkrumels. Met de draad in 'e han gong je dan sitten achter 'n
muur os 'n hoop steenen. Der sat je dan beskuuld en de mosken kregen je niet in
'e pet.
Nou, so had Jippe 'n moskieflap bouwd. Sien buusdoek had ie achter 'n pereboom
op 'e modder laid en der sat ie op. Anders worde sien broek smerig en dan kwam
der roezie met mem. Want die had een groôt hekel an smeergens. Jippe loerde
maar altied na de flap. Mosken waren der bij de roes. Ze satten in 'e pereboom bij
Jaap Scheltes. Maar del komme, dat waar ho-maar-Pieter! 't Wachten ferfeelde
Jippe bra. Maar bij wou so stommegraag 'n mosk hewwe! 't Sitten begon 'm seer te
doen. Maar je ferroere mocht niet. As de feugels fort flogen, kon je, wie-weet hoe
lang wachte, foor se der weer waren.
1)

De o klinkt als die in vos.
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Ainlijks, der floog 'n mosk op 'n paaltsie fan 'e blaik. Nou nach 'n endsie feerder,
dan siet ie 't eten! Jonge, wat deden se 't heur an tied. So kon je ok sitte bij 't fissen,
as 't niet biete wou. Der kwam nach 'n mosk en weer een en nach een. Nou kwam
der arighiet an 't spul. Gelukkig, der hipte der een op 'e grond. De draad brandde
Jippe in 'e hannen. As der nou maar niet een uut 'e achterdeur kwam, mem os hait
os Harke, om wat uut 't hok os de tuun
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te halen. Der sloeg de toren. Dat waar niks. De mosken bleven op 't selde plak. Nou
flogen der al meer op 'e grond. Se pikten fan 'e krumels. Der hipte der een om 'e
1)
steenen ... hup ... op 'e rand fan 'e flap... Nou der weer o ... en weer der op... effen
der in kieke... Jippe wou 'm wel 'n setsie fan onderen geve, hij kon 'm amper goed
houë!
Hup... der in... en der uut... krek 'n muus... weer kieke... nou met een spronkie
òm en weer op 'e grond hippe... hup, weer op 'e steenen... en in 'e flap! - Klets! der
sloeg de steen del. De mosken fort! Jippe floog hoôsfoetlings na de flap. Effen loere
deur een kiertsie! Nou! hij sat er lekker in! Fersichtig douwde hij sien han onder de
flapsteen en pakte de spartelende mosk. Die beet 'm fenienig in 'e duum. Maar dat
foelde Jippe niet. Op 'e draf stoof ie 't straatsie over en 't huus in:
Mem! mem! een kooitsie! een kooitsie! Ik hè der een! ik hè der een! A. Hallema.
De volgende versjes zijn genomen uit ‘Kriekende Kriekske’ van B. van Meurs in den
Betuwschen tongval. Wat de klanken hier misschien te wenschen overlaten, wordt
door fijn-zoete diep-ware locale stemming ruimschoots vergoed. Zoo IS de
Betuwenaar.

De leste dag.
Het dochterke sukkelde al weken
En kwiem van heur bedje niet af;
Haost was al de Meimaond verstreken
Die nòg maor gen beterschap gaf.
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!’
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.
En ze aoien heur kinneke en koontje
En maoken heur krullekes op
En sieren 'et heufd met 'en kroontje:
‘Nou liekt ze 'en dood kiendje op-en-top!’
Ze trok erst 'en helderwit jekske
Heur bleek, zwaklik dochterken aon,
En lei haor op 't vriendelik plekske
Waor bluuiende meizuuntjes staon.
‘Wâ ligde hier lieflik, mien vrouwke?
Nou binde veul beter, nie waor?
Jao, Zundag dan springde weer touwke...
Daor kommen ze al aon!... kiek is daor!’
1)

o is kort als in vos.

Jac. van Ginneken, Handboek der Nederlandsche taal Deel I. De sociologische structuur der Nederlandsche taal I

De buurmeiskes kommen gevlogen
En roepen: ‘Hao! ze is weer gezond!’
En kieken haor lachend ien de oogen
En dansen um haor ien 'et rond.
Dâ 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.

Onder 't appelen 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 um de taofel daor zitten
Zes kienders - 'en aorige trop!
Ze speulden heel zuut met de pitten,
Went ielk had zien appeltje al op.
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Zij zag op hun wengskes 'en kleurtje,
Deur 't heldere lamplicht bestraold Nee, dacht ze, gen één bellefleurtje
Dâ daor ien de verte bij haolt.
Toen de oudste, het krullige Mientje,
Veur ielk nog 'n appeltje vroeg,
Gaf ze aonstonds weer 'en hallef dozientje,
‘Maor nou, zei ze, nou is 't genoeg!’
Zij had met die zes wâ te stellen!
De zurg van'en moeder is groot....
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 slaop, 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...
En ìelk 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 dâ veur jao op - en pikte
Een appel. - en schoot ien den lach.

't Is met haor gedaon.
De dokter vuult 'et pulske slaon
En duut den vaoder stil verstaon
Dà 't met zien dochtertje is gedaon.
- ‘Wá hêt de dokter oe gezeidt?’ ‘“Hie zei: ge bint' en zuute meid!”’
De vaoder keert zich um en schreit.
B. van Meurs.
o

a 1880.

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.

Jac. van Ginneken, Handboek der Nederlandsche taal Deel I. De sociologische structuur der Nederlandsche taal I

De verloren zoon,
naar J. Winklers Dialecticon.
Tongval der Utrechtsche burgers.

Tongval der laagste volksklasse te
Utrecht.
11. D'r was' is 'n maen, en die ad twee 11. D'r was 'us 'n man, die had twée
zeuns.
zuens.
12. In de jungste zee teugen z'n voajer: 12. De jongste zee: voader! gee' me m'n
voajer! gimme m'n paert van de boel da' urfenis, da' gaai ik de wije waereld in. Z'n
van mijn hoort. In i dilde ze de boel.
voader dee 't.
13. In 'n poassi d'rna paekte de jungste
zeun alles bimmekoar in i trok veer
'nweg: in toe broch i z'n boel d'r deur,
waent i lifde as 'n prins.

13. in 'n hortsi d'r an snée 't jochi uet.
Moar al héel gou was al z'n lieve gelletsi
noa de moan. De grootste porsie hadden
de mooie messies 'm afgevokke, want
13
d'r gong die reiduur noa toe.

14. Toen i de boel d'r deur gelapt ad,
14. Nou dee die z'n bes om iewers an 't
kwaem d'r 'n hongersnoat in 't laend, in werk te komme moar i kon niewers
i begon gebrek te lije.
terech omdat i d'r zoo rottig uetzag.

13

h o r t s i , hortje, een poosje.
r e i d u u r , voortdurend.
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15. In i ging hin, in i ging bij 'n
15. Hij liep lans de hueze te schooie om
burgermins, in die stuurden 'm op z'n arf 'n snéetsi broad. Op 't lange les kwam
om de verrekes te heuje.
die bij iemand, die 'm noa 't land lie
choan om de verkes te hueje.
16. In i wauw z'n buk vulle mit 't voejer
van de verrekes, moar niem'nt gaef 't
16
'm.

16. Da fond i 'n erch lée werk.

17. In toe kwaemd i toe z'n selvers in
17. In i doch in z'n aiges: wa' bin ik toe
zee: hoeveul knechs heet me voajer die gekomme?
volop broad hebbe, en ik vergaai hier van
onger.
18. Ik zel opstoan in noa m'n voajer goan 18. Ik ze' moar weer noa m'n voader toe
in teugen 'm zegge: voajer! ik heb
choan.
gezundig teugen den immel in teuge jou.
19. In ik bin nie meer weerd da' 'k je jo
bin; nim me moar as knech an.

19. In vroage oft i m'n as knech wil
gebrueke, want nou lei ik toch erremoei.

20. In i stong op in ging noa z'n voajer. 20. Zoo gezèèd, zoo gedoan; moar toe
In toe die nog veer van 'm aef was, zag z'n voader 'm an zag komme liept i aìges
z'n voajer 'm, in et spit 'm, in i liep in viel noa 'm toe in huelde van blijskap.
'm um z'n haels in i kusten 'm.
21. In de zeun teugen 'm: voajer! ik heb
gezundig teugen den immel 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 kleere in trek ze 'm an, in
gif 'm 'n ring an z'n haend, in schoenean
z'n beene.
23. In bring 't gemiste kaellef in slacht 't, 23. Hij had net 'n kallef vet gemes in da'
in loate m'n itte en vroalik weze.
mos voort geslach worde in d'r wier 'n
chroot fees gevierd.
24. Waent me zeun was doad in i is
livvend geworde; hi was verloare in i is
werum gevonde. In toe begonne ze
vroalik te weze.
25. Moar z'n ouste zeun was op 't laend, 25. Toe de ouste zuen na hues kwam,
in toe die dich bij 't hus kwaem, toe
docht i: wat zou d'r toch te doen weze dá
hoarden i 't gezaeng in de daens.
ze zoo'n pret hebbe.
26. In i riep een van de knechs in vroeg 26. in i vroagde 't an n knechi.
'm wat 'r te doen was.
27. In die zee 'm: je broer is gekomme, 27. en di vertelde 'm 't héele geval.
in je vaojer het 't vette kaellefi geslach,
omdat i 'm gezund werum het.
16

lee(d), min, slecht; l e e j a s , slecht mensch.
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28. Maor i wier d'r nijdig om, en i wauw
nie binne goan. Doarum ging z'n voajer
na 'm toe, in i het 'm d'r om gebid in
gesmeekt.

28. Toe wierd i erch boos, want i was 'n
rechte léejas. Z'n voader gong noa 'm
toe in zee: jochi! kom nou toch binne,
want je broer, die wech chewees is, is
weer teruch chekomme!

29. Moar i zee teuge z'n voajer: hoar is! 29. Moar i wou nie, in i zee: neen! ik eb
ik heef je al zoo laeng gedient, in je heb alty choed opgepas in je heb nog nooit
nooit niks op me te zegge gehaed, in je 'n geitsi voor me geslach;
heb me nooit is 'n bokki gegeve om
mimme kaeme-meroas pret te moake.
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30. Moar nou die jonge gekommen is,
die z'n boeltje mit de hoere d'r deur gelap
heet, nou heb i veur hum 't vette kaellef
geslach.

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

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 gevonde.
Voor het Noordwest-Veluwsch 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
den

van a: a of ao., î: î of ie, 2 pers.-uitgang -ən, 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.
Of er trots al onze moeiten nog fouten ingeslopen zijn, dan wel of hier de
contemporaine taalgeschiedenis op heeterdaad betrapt wordt - ik laat dit anderen
beslissen - feit is, dat voor de laatste jaren lijn 1 Leusden en Stoutenburg niet

30

s t a n t s i , standje.
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meer insluit, terwijl lijn 9 nu deze beide dorpen wel insluit. De volgorde en de dikte
der lijnen bedoelen een waardebepaling van het voornamere naar de meening van
v. Schothorst, die zoowel het centrale dialect van Barneveld als het periphere van
Lunteren door jarenlange 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
o

elkander loopen. Dit is een gevolg van twee factoren; 1 . zijn de Roemeensche
dialecten betrekkelijk jong. Het Roemeensch is toch als afzonderlijke taal ontstaan
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. 300-400 na Christus de Veluwe binnengerukt.
o

2 . Is de nivelleerende invloed van de algemeene landstaal op het Veluwsch 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 leeger 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).
d1)

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

Dialect van Uddel naar Joh. Winklers
Dialecticon.
11. 'n Mins aargens had twee jongens.

12. En de jongste van de bei zei tege z'n 12. En de jongste van die twee zei tot z'n
vader: ‘Vader, gee mîn et deil vant choed voajer: voajer! je moste me mien
dat mîn toekomt.’ En hie verdeilden et verstaarf langen; en hi dong 't.
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.

13. En 'n hort na datum is die jongen, de
buul in den zak, noa n' veer land egoan
en doar heet i z'n geldje zuuk emoakt op
'n butenspeurige maniere.

14. En, toewie dat alles op emaakt had, 14. En toe hi alles op had, kwam 'r
kwam der 'n groote hoengersnood in dat gebrek in dat veere land, en hi kreeg
laand, en hie begos gebrek te liejen;
aarmoed.

1)

De spelling is zoo dicht mogelijk gehouden bij die van de Nederl. schrijftaal, zoodat b.v. laant
(= land) gespeld wordt met een d, goet (= goed) eveneens, enz. Alleen de beginmedeklinkers
zijn phonetisch voorgesteld. Vormen als 'm, z'n enz. worden uitgesproken als ə m, z ə n ; e
t (= het) als ə t, eheeten (= geheeten) als ə h e e t ə n , enz. De i e = Ned. ie van piet. De î
klinkt tusschen i van p i t en i e van p i e t , en wordt gesproken met den tongstand van i (p i t )
maar met iets wijdere kaakopening. De u e klinkt tusschen u van p u t en u van d u r e n en
wordt gesproken met tongspanning en kaakstand van e in gek, en lippenstand van o e van
b o e k . è is de klank van 't Fransche p è r e . Na alle z.g. l a n g e klinkers late men een vrij
lange g l i d e hooren. W. v. Schothorst. De spelling van den Uddelschen tekst geeft geen
moeite.
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15. En hie ging eweg en hie verhuurde 15. En hi gong 'm verhuren bi 'n burger
z'n eigen bie een van de burgers van dat die doar woonde en disse zond 'm 't land
laand, en die stuurden 'm op s'n laand op om de keuen te hujen.
um de varekes te heujen;
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16. en hie wou greig s'n buuk fullen
middet foer, datte varekes vratten, en
gien mins gavvet 'm.

16. En hi had zoo noar greege met de
keuen meegegeten uut de zunig; likewels
hi kreeg z'n zin nie.

17. En toe die tot s'n eigen ekommen
was, zeidie: ‘Hoeveul knechs fan m'n
vader hen brood sat, en îk fergao van
den hoenger.

17. Hi kweme noe tot are gedachten en
zeide: de daghuurders van miin voajer
hebben brood zad en ik staarve weg van
aarmoed.

18. 'k sal opstaon en nao m'n vader
gaon, en 'k sal tegen 'm zègen: ‘Vader,
ik hè zund edaon tegen den hemel en
tegen joe.

18. Ik zal opstoan en noa huus en noa 't
volk goan en ik zal tot miin voajer
zeggen: voajer! doar ben ik! Ik heb 't nie
zoo best emoakt met den Heer en met
joe!

19. En 'k bin niemeer weerd um je zoen 19. 'T moste aars met me wezen as 'k
eheeten te wurren; neem mîn mer
oew kiind nog was. Geef miin moar wat
azzeen van je knechs an.’
waark en loat me daghuurder bi joe sind.
20. En toe sting ie op, en ging naor z'n
vader. En toe die nog 'n eind fan 'm of
was, zag s'n vader 'm, en die kroeg in z'n
hart meejeliejen middem; en hie liep op
'm of en viel 'm um den hals en hie
kusten 'm.

20. En hi dong wat hi dachte en gong op
huus an. Toen hi nog wiid weg was, liep
juust z'n voajer voor buten en zag 'm. De
olde man was stik beduusd z'n jongen
zoo schooierig weer te zien en begost
van meeliën bikans te lippen. Hi gong op
'm an en kusten 'm.

21. En de zoen zei tegen 'm: Vader, ik
hè zund edaon tegen den hemel en tege
joe, en ik bin niemeer weerd um je zoen
eheeten te wurren.

21. En de jong zei tot z'n voajer: voajer!
ik heb 't nie zoo best emoakt met den
Heer en met joe en 't moste aars met me
wezen sol 'k oew kiind nog sind.

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.

22. Moar de voajer zei tot z'n dienstvolk:
kriig 't beste gery uut de kaste en trekt 't
'm an en steekt 'n ringe an z'n vinger en
loat hi schoenen an doen.

23. En breng et gemeste kallef en slacht 23. En slacht 't vetste van de kuusjes die
et, en laove gaon eten en sjik hen;
we weteren; dan willen we 's hups eeten
en schik hebben.
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
begoste sjik te kriegen.

24. Want disse miin zone was uut de tiid
en i is weer in 't land der levenden; hi was
vort en is weer ekomen. En zi hadden
miserabel veel schik.

25. En z'n ouwste zoen was int feld en
toe die op hues an kwam, en dicht bie
hueskwam, heurden ie ze zingen en
daansen.

25. Toe de oldste jong bi huus kwam,
heurde hi 'n gezing en gewier as van 'n
heele visiit.

26. En toe die een van de knechts bie 'm 26. Hi riep een van 't dienstvolk en vreug
eroepen had vroechie wat of tat te
'm wat die drukte te bedujen had.
bedujen had.
27. En die knecht sei tegen 'm: ‘Je breur 27. En disse zei 'm: oew breur is er weer
is weer ekommen, en je vader heddet en oew voajer was zoo wel te passe dat
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gemeste kallef eslacht, umdat ie 'm
gezoend weer ekregen het.’

hi gezond 'r weer was, dat 't beste kalf
uut 't weterhokke 'r an moste.

28. Mer hie wier vinnig en wou niet in
28. Moar hi wordde niitsch en bleef
huus gaon. Daorum ging z'n vader nao buten, tot in 't leste z'n voajer bi 'm
bueten en neuiden 'm um derin te
kweme en mooi schooide.
kommen.
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29. Mer hie zei tege z'n vader: ‘Zie noe
es an, ik hejje noew al zooveul jaor
ediend en nooit je geboojen overtreejen,
en je hen mîn nog nooit 'n bokjen egeven
um mit m'n vrinden sjik te hen;

29. Hi zei tot z'n voajer: wel! ik diene joe
noe al zoo langen tiid en hebbe joe zin
altiid edoan en miin heb je nooit 'n bokje
egeven dat ik 's met 't jonge volk schik
sol hebben.

30. Mer noe m'n breur tues ekommen is,
die je goed mit hoeren deur ebrocht het,
noe hejje vur hum et gemeste kallef
eslacht.’

30. Moar as disse jong heer ekomen is
die joe goed met slechte fruluie heet op
emoakt, voor hum is 't beste kalf uut 't
weterhokke niet te goe. Dat is nie zoo as
't heurt, voajer!

31. En hie zei tegen 'm: ‘Kînd, jie bin altîd 31. Jongen! zei de voajer, ji were alletiid
bie m'n, en al et mînen is fan joe:
bi miin en al 't mine is 't joeë.
32. En ve mosten vroolek en blie wezen;
went je breur was dood en hie is weer
levend ewurren, en hie was verloren en
is weer evoenden.’

32. Wees niet droa en stiifkoppig, moar
wel te passe en te vreen! Heb schikke,
want joe breur was uut de tiid en hi is
weer in 't land der levenden; hi was zuuk
en is 'r weer.

W. van Schothorst.

A. Aarsen.

o

a 1913.

o

a 1870.

De Öskeskermis
in den tongval der Hooge-Veluwe, (Elspeet, Nunspeet). Uit den
Gelderschen Volksalmanak van het jaar 1836.
‘Ieder land hef zien ägen gebruken,’ zai Knelis de biejeman, daor i ens op en darp
in Holland, waor i en kläne ärfenis van en' olde meuje haolen most, mit en gezelschop
genuuglik bi den haerd zot en eur oaver de vremde gebruken hörde spräken, die
daor 's jaorliks wierden geüfend. - Ieder land hef zien ägen gebruken, zoo oak stoat
1)
'et 'eschaopen in Gelderland, waor ik van daon bin. - ‘Van waffre verschiedene
gedaonte 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' ontdekken, dat zi veurhebben, schoons zi daortoe ni
2)
rechtevoort meugen zien in 'ezet, nämlik om op zäkeren tied de naoburs en vrinden
bi mekaor te brengen, en zoo te maoken, dat de goeje kennisse en vrindschop
bestaon 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 toegaot. - ‘In
eenige steeën en op de darpen veural, höldt min öskeskermis as November, de
slachtmaond in 't land kumt, 't is dan kermis in dat huus, waor en os of koei is 'eslacht.
Dan drinkt min daor erst koffie mit beschuut en daornao brandewien met raozienen
en suker, en en stukske zute koek daortoe. 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
1)
2)

W a f f r e , wat voor
R e c h t e v o o r t , juist.
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uut de naoburs, kennissen en vrinden verzuumt de gelägenhed om bi dit fäst te
3)
4)
zien. Min waert um , wa' min kan, om bitieds 'et huuswerk te rechtvaerdigen .
5)
Mennig een, die waken lank pruustte oaver tandpien of liefzeerte, schient nix te
6)
dären, as hi in dissen tied van 't jaor, al is 't ook nog zo'n stor wärken, deur dun en
7)
dik mot rondkleisteren , om naor de öskeskermis te gaon. - ‘De vrouwkens hebben
dan nie minder schik as de mans. Mennig vrouwke, daor

3)
4)
5)
6)
7)

U m, zich.
R e c h t v a e r d i g e n , afdoen.
P r u u s t t e , klaagde.
S t o r , moeilijk.
R o n d k l e i s t e r e n , met moeite omstappen.
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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 wieshed in pacht had,
wit eur dan zoo heftig zinnig veur te doen, en zonder verlaot, eur mundje te ruren,
da' ze en munnik uut '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
mekaor zoo grappig op te viezelen, da' min er zich oaver bedoen mot. - ‘As dissen
1)
zoo te gank zien, doen oak de mans 'et euren . Zi motten vet priezen, liek zi zeggen.
Daor staot dan en lange schriefplank schrap, 't Veelvuldig gebruuk hef um glad
'emaokt 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 zwaorte 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 en eur aontal maokt dan den
deiler uut. Wat noe de uutkomst oplävert, vergeliekt min dan mit ieder der taxaozies,
die op 'e schriefplank staon. 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
2)
uut'esliept , da' zi zoo biester wänig beesten-verstand tönen te bezitten. - Die te
wänig ponden 'ezaid hebben, doe de schriever eur vrieg, worden er mit verlägen,
3)
want zi daîen 't uut onneuzelhed, en zi worden stik in de biesterbaone 'ebrocht ,
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 niet toe. Zi
gaoven euer muite om 't mist te zeggen, en zi daîen 't uut 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 praoten en priezen en gekken deur. Liek 'et vaok
op kermissen gaot, zoo beurt 'et oak wel ens op d'öskeskermis, dat de maotigheid
nie deur ieder in 't oog 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
4)
of 's anderen daogs 's märgens vugen de kermisgasten eur nog ens in 't slachthuus.
Dan staon zi opmärkend bi de schaol. De slachter wägt dan 't vet en 't vleisch. Dan
wiezen de stukken gaouw uut, wie keunink is in 't raojen; zien naom wordt vaerdig,
5)
voluut mit de zwaorte van 't 'eslacht, tegen en kruushold, beint of balk mit kriet
6)
'eschreven, die daor op staon blieft, en as 'i bi 't huusschumen wordt 'espaord,
wiest 'i nog in den naosten 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 vaststaon veur dunnen en dikken, 't Is een klucht
om te heuren, waffre rädenen hierveur al worden bi 'ebrocht. - 'k Heurde ens ievers,
1)
2)
3)
4)
5)
6)

E u r e n , (hare), hunne.
U u t ' e s l i e p t , spottend uitgelachen.
I n d e b i e s t e r b a o n e ' e b r o c h t van den weg gebracht, in 't ootje genomen.
E u r , zich.
B e i n t , bint.
H u u s s c h u m e n , schoonmaak.
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7)

hoe Giel, de slachter, den scholt pierde , Giel was zoo'n verwierde. De scholt was
en zwaor-lievige vent mit en geweldig groaten buuk, maor en naor klän verstand:
8)
ävenwel 't was en doadgoeje minsch, maor en kerlje, daor nix gin troef in zat. Giel
dräide 't net zoo lank

7)
8)

P i e r d e , fopte.
T r o e f , veerkracht.
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1)

en zoo moai, da' zi um op 'e schaol krägen, en in den tied, dat 'n hen 'en koarn
opnimt, had Giel 't wicht bi de hand. Hie blief al aon 't bizetten van 't gewicht. De
oaverigen begosten al te lachen om 't bedesd gezicht van Giel. Endelik kwam d'
ävenaor in 't huuske. De scholt woeg schraoltjes.... twee honderd zeuventig pond,
old gewicht! ‘Noe kan 'k oe zeggen,’ zai Giel, även as of 't um wonderde, ‘da' 'k al
mennig verken op 'e schaol heb 'ehad, da' zoo zwaor nie en woeg!’ - De scholt wierd
2)
beduusd om de geestighed van Giel. De oaverigen kosten 't nie harden, - pruustten
't uut van lachen, - mochten daordeur bekans de vrinden gin gezond en smaokelik
gebruuk van 't eslacht toewunschen en gingen zoo ieders euren weg. - ‘Noe is de
praot wir aon öllie,’ zai Knelis, ‘ik hef 't miene 'edaon.’
S.
o

Het Zeeuwsch wordt weer onderverdeeld in 1 . het Noord-Zeeuwsch op Goeree,
o

Overflakkee, Noord-Beveland, Schouwen, Duiveland en Tholen; 2 . het
Zuid-Zeeuwsch op Zuid-Beveland en in het Oostelijk deel van Zeeuwsch-Vlaanderen,
o

Axel en Terneuzen; 3 . het West-Zeeuwsch op Walcheren, met volgens sommigen
het Westelijk deel van Zeeuwsch-Vlaanderen, dat wij echter tot het West-Vlaamsch
gebied rekenen. Gelijk Engelschen en Denen, sluiten ook de Zeeuwen in den guren
wind de keel met de tong min of meer af. 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.
Hierdoor 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 klinken
ee en oo vaak als eu en gaat de ie hier zoo licht in de uu over, en omgekeerd.
Opmerkelijk is vooral het achter-naar-beneden halen der tong. Kenmerkend voor
Westelijk Noord-Beveland is dientengevolge de vervanging der gutturale explosiva
o

door een explosie in de glottis - (lekker: Ιεʔər, bakker: bα ər, likken: Ιi ə. Deze
eigenaardigheid die ook te Eecloo in het Meetjesland voorkomt, is de meest typische
uiting der gutturale tendenz. Zie Verschuur.

De jonge vistersvrouwe,
door Aart Admiraal in den Tongval van Goeree.
Daer kwam d'r'n vistertje al van de zeë;
Hi stierde z'n schipje en hi zat in 'n wipje
Op de reê.
3)

't Zuudwestertje stond 'n zoö pas op z'n hoöd,
Z'n buis zag zoö reine in hi was niet te kleine
Of te groot.
4)

Noe leî 'n z'n schuutje an de kaoie vast;
In zei Jan z'n knechtje, ziet, dat j'r op past.
1)
2)
3)
4)

K o a r n , graankorrel.
B e d u u s d , beteuterd.
P a s , netjes, knap.
'N, hij.
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Toen nam 'n uut 'n groôten bak vis,
5)
Vuuf sneëzen , geliek, in hi zong toen 's fris:

5)

S n e ë z e n , twintigtallen.
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Bot, bot, wie mot'r sprienglevenden bot In haap meisien wieren op 't vistertje zot.
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.

De Gelikenisse van de verloren zeune,
naar J. Winklers Dialecticon.
Tongval van Noord-Beveland.

Tongval van Axel in
Zeeuwsch-Vlaanderen.
11. Dir was is 'n man, die twèë zeuns ad. 11. Er was aergens iemand die twee
zeunen oa.
12. En den jongsten van ulder zei tegen
z'n vader: Vader! geef miin m'n posje van
't goed, dat m'n toekomt. En i verdèëlde
't goed.

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 nie lange nae dien as de jongste
zeune alles bi mekare epakt ad, is i op
etrokke naeaer 'n var land, en dir eit 'n
al z'n goed deur ebrocht en i leefde
baldadig.

13. En ni eel veul tiid doarna, as de
joengste zeune zen kiste gepakt oa, gong
i noa en vraemd land, en doar brocht i
zen goed deur; i vertaerde zwichtig veul.

14. En as 'n alles op emaeaekt ad, kwam 14. En toen i bots alles vertaerd oa,
d'r in dat land 'n gròòte ongersnòòd en i kwam er nog een groot oengersnood bi
in die streke, en i begost freet veul
beguste òòk gebrek te liën.
aeremoe te liën.
15. En i giing èëne en giing vraege om 15. En i gong eene en presenteerden em
knecht te worren bi 'n boer van dat land, an en boer van die eigene streke, die em
en die stierden 'm nir z'n land om de
noa zen schure zon om de paerde,
verkens te wachten.
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beesten en vaerkens op te passen en te
voeren.
16. En i wou z'n buuk volle mit
verkenseten, maer gin mens gaf 't im.

16. En i zou groag zen buuk gevuld aen
me' den draf, die de vaerkens vroaten,
moar niemand gaf z' em.

17. En as 'n tot naediinken ekomme was,
zei 'n bi z'n eige: oeveel errebeiers van
m'n vader ae' d'r bròòd en ik vergae van
den onger.

17. Toen gong i an 't noadiinken en i zei
in z'n eigen: oe veul aerbeiers van men
voader aen overvloed van brood en ik
krimpeer van den oenger!
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18. 'K za opstae en nae m'n vader toe
gae en 'k zal tegen z'n zegge: Vader! 'k
ae' kwaeaed edae tegen den emel en
tegen joe.

18. 'K zal opstoane en noa m'n voader
goane en 'k za' 'm zegge: voader! 'k aen
zukke zonde gedoan tegen onzen lieven
eer en nimedal goed me' joe g'andeld.

19. En ik bin nie mir waeaerd om je
19. 'K ben ni meer waerd je zeune t'
zeune te wezen, maeaek me mir net as eeten; loa men jen aerbeier zine.
èëne van j'n errebeiers.
20. En i sting op en i giing nir z'n vader.
En as i d'r nog varre van daene was, zag
z'n vader 'm en i kreeg mit 'm te doen en
i liep nae z'n toe, i vloog 'm om z'n ales
en i koste 'm.

20. En i stiing op en gong noa zen
voader; en toen i nog vaere af was, zag
zen voader em al en i oa biister veul
kompassi met em, en i liep noa em toe
en zei: wellekom, men joengen!

21. En de zeune zei tegen z'n vader:
Vader! ik ae kwaeaed edae tegen den
emel en tegen joe en ik bin nie mir
waeaerd om je zeune te wezen.

21. En zen zeune zei rot em: voader! k
aen zukke zonde gedoan tegen onzen
lieven eer en nimedal goed me' joe
g'andeld en 'k ben ni meer waerd je
zeune 't eeten.

22. Maeaer de vader zei tegen z'n
jongers: aeaelt ier 't beste pak goed en
laeaet 'n dat andoe, en geeft 'n 'n riink
an z'n viinger en schoenen an z'n voeten.

22. En zen voader zei to' de joengers:
brengt em den nieuwen lankrok en doet
em goue knoppen an z'n aemsbiezen en
zuivere broek-stikken an, en schoene
me' gispen.

23. En briingt 't vette kaolf en doe 't dòòd, 23. En wulder zulle koeke loaten bakken
dan zul '-me ete en plezier ae'.
en plesier aen.
24. Want i m'n zeune was dòòd en i is
weer levendig eworre; i was verlore en i
is vrom evonde. En ze beguste plezier 't
aen.

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 moal blië.

25. En z'n ouste zeune was in 't veld en 25. Den oudsten van de zeuns was in 't
as die vrom kwam en kort bi uus kwam, land en toen i dichter bi uus kwam,
oorde i 't ziingen en 't dansen.
oorden i ziingen en spriingen.
26. En i riep éën van de jongers bi 'm en 26. En i weeuwden tot een van de
i vroeg wat 'r omme giing.
joengers en i riep: wat ei da' te
beteikenen?
27. En die zei tegen z'n: je broer is vrom
ekomme en je vader eit 't vette kaolf dòòd
edae uut blischap dat i 'm weer gezond
tuus ekregen eit.

27. En die zei em: je broer is v'rom
gekommen en da ben koeken gebakken,
omdat i gezond van aerten van vaere
v'rom is.

28. Maer i wier ongevoelig en i wou nie 28. Moar in de foare van blië, wier i nidig
in uus komme. Toe giing z'n vader nir z'n en boos en wou ni seffens binnen
kommen. Toen gong z'n voader noa
toe en i soebatte d'r om.
buten en i vroeg et em eigens.
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29. Maer i zei tegen z'n vader: kiik, vader!
'k ae noe al zooveel jaeaer voor j'ewerkt
en 'k ae' altiid edae dat je m'n belast eit,
en j'ei me nooit 'is niks egeve, zels gin
bok voor m'n dòòd edae, om òòk 'is mit'
m'n kammeraas plezier 't aen.

29. En i zei an zen voader: kiik, zei i
voader! d' 's noe miin meening: 'k ben al
zoo lange in je dienst en 'k aen altiid men
best gedoan en j'ei nies bezonders voor
'm overg'ad om plesier t' aen me' d'
and're joengers.

30. Maeaer noe die jongen t'uus
ekommen is, die je goed mit oeren
verkwanseld eit, noe ei je voor ziin 't vette
kaolf dòòd edae.

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.
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31. En i zei tegen 'm: kind! je bint ommes 31. En zen voader zei tot em: bel, men
altiid bi m'n en al wat 'k ae', dat is 't joeë. joengen! je bent alle tiën bi men, en al 't
mine is 't joeë.
32. Dir-om mos je òòk blië weze, want je
broerwas dòòd en i is weer levendig
eworre, en i was verlore en i is vrom
evonde.

32. Moar noe moeten wulder blië ziin en
plesier aen, want je broer was zoo goed
as dood voor ons en i is bi ons v'rom
gekommen goed en wel, en i was gratis
en al verloren en i is gevonden.

Roosje.
Walcherensch uit Leopold: Van de Schelde tot de Weichel. Voor
korreliger en echter Walchersch zie men Regenboog-kleuren blz. 26
vlgd.
D'r was in Zeeland es 'n man;
I âo 'n âordig kind,
'n Meisje dat van iedereen
Om 't zeerste wier bemind.
De man, zo as m'n diinke kan,
Was groos op zokke 'n schat;
To meer - daer i z'n lieve vrouw
Daerbi verloren ad.
Wat nam i Roosje minnigmael,
Al zuchtend in z'n erm,
En kuste mit 'n traen in 't ôag
Eur rooje kaekjes werm!
Dan zei die weeke, goeje man:
‘Je eit geen moeder meer?’ ‘Ja wel!’ zei dan et zoete kind,
‘Bi Onzen Lieven 'Eer!
Dat eit ji ommers zelf êzeid?
Maer waerom giing zi 'een?
Zi âo miin nie zo lief as ji,
Wan zi liet ons alleen!’
De vâoder sprak geen iinkel woord,
Maer kuste 't kleine wicht;
En onder 't kussen, dekte 'n strôam
Van traênen z'n gezicht.
Dit meisje wier wel schilik groot,
Zi was de roem der stad:
Geen vâoder die eur, vor zien zeun,
Ni reeds êkozen ad!
Wa' was dat lieve meisje mooi,
Wat âo-ze 'n net postuur.
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Zo deugdzaam, zo vol vier!
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Zoo vrindlik as de schoone maen
As ze opkomt uut de zee
En op de blanke dunen schiint;
Zo vrindlik was ze meê.
Eur lieflikke ôagen wâeren bruun,
Nie vierig - kwiinend, zacht;
Eur lachje was as 't morgenrood
Dat an de kibben lacht.
En as zi mit de Zeeuwsche jeugd
Een luchje schepte an 't strang,
Dan las ze, op elken tred eur naem
Geschreven in et zand!
Geen joengeliing, die ni veur aer
Mit eerbied was bezield;
Eur ni vor de âolerschoonste blom
Der Zeeuwsche meisjes ield.
D'r leeft in Zeeland in het strang
Een kleine ronde visch,
Die vor der Zeeuwen kieschen smaek
Een lekker voedsel is.
Des zeumers, as de zujewind
Langs kleine golven speelt,
En vrindlik 't gloeiende gelâot
Des nivren landmans streelt;
Dan gaet de jeugd mit spâe en ploeg
Naer 't breeje, vlakke strang,
En ploegt dan vol van vrooilik'heit
Et dorre, natte zand.
Dan griipt, in de opgeploegde veur
Een rappe 'and d'n visch,
En dikkels is de vlugste 'and
Te traeg bi dizzen visch.
Intusschen speelt en stoeit de jeugd
En floddert deur et nat
Dat schu-mend, mit 'n groot gedruus
In mond en ôagen 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.
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't Was es 'n schoone zeumerdag,
En 't puukje van de jeugd,
Giing naer et strang mé spâede en ploeg
En 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.
Een joengliing, die eur 't meest beviel
Bleef immer an eur zi';
I zeide Roosje minnigmael
De zoetste koozeri.
Noe drukt i es eur zachte and,
Daer i een kusje steelt,
En met de lokjes om eur als,
Eur brune lokjes speelt.
Et meisje vriinkt zich los en zeit:
‘Joe stoutert dat-je ziit,
Plaeg noe ôak de âore meissen wat,
Je plaegt mi'n ôak âoltied!
Ai, gae naer d'âore meissen 'een!
En laet me noe mé vrêe.’ ‘Zo je me noe geen kusje geeft,
Dan draeg ik joe in zee.’
Zo spreekt de joengliing, - en zi vlucht,
Zi vlucht al lachend 'een.
I volgt eur nae, en slaet z'n erm
Al lachend om d'r 'een.
Noe roept en schâetert âol de jeugd:
‘Draeg Roosje noe in zee!’
I griept 'r iliings van d'n grond
En lôapt mit eur in zee.
De sterke joengling kust den last,
Dien i zoo gretig tost
En klemt et âolerliefste kind
Nog vaster an z'n bost.
Et meisje roept en bidt vergeefs;
I gaet al floddrend vort,
Et wâeter spat, en klost en bruust,
Dat i eur naeuwliks oort.
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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!’
Op eens, dat i teruggekeert,
Staet i vertwufeld stil:
‘Elp Roosje!’ roept-i, ‘Groote God!’
En Roosje geeft 'n gil.
‘M'n vrinden, elpt me! ach! ik ziink
Ier in 'n drâoikolk nêer!’
Et meisje griipt em om z'n als
En ziinkt mit em ter neêr!
En ziinkt, en draoit voor 't lest eur 'ood
Stilzwiigend naer et strang,
Doch was in 't eigen ôagenblik
Verzwolgen in et zand!
Daer stoeng de jeugd, geliik versteend,
Geen mensch, die zuchtte of sprak,
Tot eindlik, uut eens ieders ôag
Een strôam van trâenen brak.
‘M'n God! is 't waer? Is Roosje dood?
Leit Roosje daer in zee?’
Zoo gilt en klaegt noe iedereen;
De dunen gillen meê.
Wel schilík wier het droef geval
Verkondigd in de stad:
Geen mensch oe norsch oe ard i waer,
Di ni verslâegen 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 maen klom stil en stâetig op,
En scheen op 't âeklig graf,
Waerin et lieve, joenge paer
Et letste zuchtje gaf.
De wind stak evig op uut zee,
De bâeren beukten 't strang,
En schilik was de droeve maer
Verspreid deur 't ganse land.
K. Baart.
o

a 1880.
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Roosje.
Land-Zeeuwsch, uit het Jaarboekje Zeeland, 1853.
Er was in Zeeland is en man;
En ad en aerdig kind.
En meisje, dat van ielikeen
Om 't zeerste wier bemind.
De man, geliik men diinken kan,
Was groos op zuk en schat
Te meer, daer en zen lieve vrouw
Erbi verleuren ad.
Wat nam en Roosje minnigmael
Al zuchtende in zen erm,
In koste, mit en traenend eûg,
Eur rooye kaekjes werm!
Dan zei die teêre, goeye man:
‘J'en eit geen moeder meer.’
‘Jae wel’, zei dan et zoete kind,
‘Bi Onzen Lieven Eer.
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 vaeder sprak geen hienkel weurd
Maer koste 't kleine wicht,
In onder 't kossen dekte en streûm
Van traenen zen gezigt.
Dat meisje wier wel schielik groot,
De roem van eel de stad;
Geen vaeder, die eur veur zen zeun
Niet al gekozen ad.
Wat was dat lieve meisje scheûn!
Wat ad ze en nette leest!
Wat was ze ook aerdig in beleéfd,
Zoo deugdzaem, zoo vol geest!
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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 êugen waeren bruun;
Niet vierig; kwinend, zacht.
Eur lachje was as 't morgen reûd,
Dat an de kimmen lacht.
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 niet veur eur
Met eerbied was bezield,
Eur niet veur de allerscheûnste blom
Der Zeeuwse meisjes ield.
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 golfjes speélt,
In vrindlik 't gloeijende gelaet
Des niivren landmans streelt:
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 omëploegde veur
En rappen and den vis,
In dikkels is de schielikste and
Te traege bi dien vis.
Intussen spéelt in stoeit de jeugd,
In fladdert deur et nat,
Dat schumend, mit en groot gedruus,
In mond in eûgen spat.
De joenkman grijpt en meisjen op
In draegt eur méê in zee;
Et meisje roept in wriengt: - vergéefs!
En draegt eur méê in zee.
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't Was is en scheûne zeumerdag,
In 't puukje van de jeugd
Giing noar et strand mit spaeje in ploeg,
In voelde niks as vreugd.
Et lieve Roósje was er bi,
In ielke joengeliing
Vergat de ploeg, vergat de vis,
As ze an zen zieje ging.
En joenkman, die eur 't meest beviel
Bleef altiid an eur zi;
En zei aan Róosje minnigmael
De zoetste vleijeri.
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 wriingt zich los in zeit:
‘Joe stoutert as je bint!
Plaeg noe ook de andre meisjes wat,
Miin plaegje ook altiid, vrind!
Ei, gae nae de andre meisjes éen,
In laet miin noe mit vréê!’....
‘As ji noe miin geen kusje geéft,
Dan draeg ik joe in zee.’
Zoo spréekt de joenkman, - in zi vlugt,
zi vlugt al lagchend eén.
I volgt eur nae, ip slaet zen erm
Al lagchende om eur eén.
Noe roept in schaetert al de jeugd
‘Draeg Roósje noe in zee!’
I griipt eur iliings van den grond
In leûpt mit eur nae zee.
De sterke joenkman kust den last,
Dien i zoo gaeren torst,
In klemt et allerliefste kind
Nog vaster an zen borst.
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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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, daar i terugge keert,
Staet i vertwufeld stil;
‘Elp Roosje!’ roept-en: ‘Greûte God!’
In Roósje geéft en gil.
‘Men vrienden! elpt miin! Och ik ziink
‘Ier in en draeikolk néêr!’
Et meisje griipt em om den als,
In ziinkt mit um ter néêr.
Ze ziinkt, in draeit veur 't lest eur eût,
Stilzwigend, naor et strand, Maer was, in 't eigen eûgenblik,
Verzwulgen in et zand.
Daer stoeng de jeugd, geliik versteend:
Geen mens, die zuchtte of sprak,
Tot endlik uut en ieliks eûg
En streûm van traenen brak.
‘Bel, God, is 't waer? is Roósje deûd,
‘Leit Roósje daer in zee?’
Zoo gilt in klaegt noe ielikeen.
De dunen gillen méê.
Wel schielik wier dat droef geval
Verteld deur eel de stad.
Geen mens, oe nors, oe erd i waer',
Die nie verslaegen zat.
Ee jeugd giing zwigend van et strand,
In zag gestaedig om:
En-ieliks ert was vol gevoel,
Maer ieliks toeng was stom.
De maene klom noe staetig op,
In scheén op 't aekelig graf,
Waerin het lieve joenge paer
Et leste zuchtje gaf.
De wind stak évig op uut zee,
De baeren beukten 't strand;
In schielik was de droeve maer
Verspreid deur 't ganse land.
A. Sifflé.
o

a 1853.
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Het West-Vlaamsch wordt nog weer in drie onder-dialecten onderscheiden, die,
behalve door veel klinkernuancen, vooral door tempo en muzikale zinmodulatie
o

verschillen. 1 . De tongval in 't Brugsche Vrije en in de Kasselrije van Kortrijk is
o

eentonig en zonder zang. 2 . Die in Veurne Ambacht en 't Poperingsche is zangerig
o

en gezwind. 3 . Die in Fransch-Vlaanderen is nòg vlugger in tempo en heeft een
flauw-zoet toontje als van bedorven kinderen. Hier wordt de sch ook vaak als de
Fransche ch uitgesproken. Behalve het op de kaart aangegeven aaneengesloten
o

stuk van Fransch Nederland: bestaande uit 1 het arrondissement Duinkerken met
65 gemeenten waarvan 4 volkomen Fransch, 41 volkomen Vlaamsch, en 20
o

gemengd; 2 het arrondissement Hazebroeck met 53 gemeenten waarvan 8
volkomen Fransch, 35 volkomen Vlaamsch en 10 gemengd; moeten er nog bij
o

gerekend worden: 3 6 gemeenten in het arrondissement van Ryssel: Bourbecque,
o

Comines, Halluin, Neuville en Forrain, Roucy, Werwicq Sud en 4 bij St. Omer in
o

Lysel, de gemeenten Le Hautpont en Clairmarais met gemengde bevolking; 5 zijn
eindelijk de fabrieksteden Roubaix (Roodbeke) en Tourcoing minstens voor een
derde Vlaamsch. Vergelijken wij dezen toestand met dien van twee, driehonderd
jaar terug, dan zien wij, dat het Nederlandsch hier veld verloren heeft aan de oevers
van de Aa, vooral in den omtrek van St. Omer en in Broekburg, maar dat het veld
gewonnen heeft aan de Fransche oevers van de Leie, zooals te Halewijn (Halluin)
en Werwik, waar het Nederlandsch de vaste omgangstaal is geworden van
volwassenen en kinderen. Boesbeke zelf is Fransch gebleven maar het aanliggende
Basseville is Vlaamsch geworden. Door den oorlog schijnt het Vlaamsch eer
gewonnen dan verloren te hebben, door het verkeer met de hier gelegerde
Vlaamsche troepen.
De volgende stukjes uit Fransch-Vlaanderen zijn ontleend aan E. de Coussemaker:
Recherches sur le dialect flamand de France, Dunkerque 1859.

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 hè vraegde dat. Me zeyde tegen hum:
keer ma weere, ge zyttet al. Dat wos te kleene na Mittes zin, en ze zey tegen Pier:
Pier, ge moe nog a kee goan, en vragen om schapboer te zyn. - Pier gounk en vroeg
dat; men antwoorde nog a kee: keert ma weere, ge zyttet al. - 'T wos nog nie ènoeg
na Mittes zin. Mitte zey nog a kee tegen Pit: Pier, ge moe
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goan 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 blydschap, 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 Vrouwe; m'èn olglyk ol da me vragen. Pier gaet en vraeget. - Gynen
dwaezen man, zeyde me hem, keert weere, ge gaet uyl zyn, en ge zult schreeuwen:
dood, dood, dood: en iun dagen goan nagten zyn, en iun nagten dagen. - Pier kwaem
1)
of, en en hadde twee vlercken; en hè vloog al schreeuwende: ‘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.
1)

't Wos a kee an heere; hen hadde zyn fyne oogen èslegen up an upgeschooten
2)
waele iou'hen 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,
wèye ioun verheuren voor me knecht? - Ja, Mynheer, m a i s wat zal 'k win'n? - Ge
gae vuf kroonen 't jaers h'en en van tyd tot tyd wot drinkgeld. 'k Gaye nog da boven
3)
kleen en reen ma ge moe wel oppassen, en al doen 't gon dan 'k u zeggen zal. 4)
5)
Z'is wel, Mynheer, ze ben content, ze zal, met de graez Gods, wel oppas. - Zegt
nu, hoe is iou name? - Mynheer, ze heet kelijk myn peeter. - Hoe heet iu peeter? Kelijk ik. - 't Is al wel, ma om ye gon roepen om t'eeten of an'hers, hoe moeme ye
6)
roepen? - Og mynheer, ky zalse hier toe habyl kenoeg zy, ky moet daer veur niet
vrees. - Den heer moeste 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 F r i c c o wos. - Nae
den eesten nagt in 't huys van zyn heer èslapen t'hen, hè stoeg snugtens nie op.
7)
Den heer peysde in zijn eigen, winne det dat te zeggen wos. Hè kink up de trappen
en riep: Jan Fricco! Den iou'hen antoorde: Mynheer, ky moete my kom klee en ree;
ze heb al lang 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 heure èzeyd hadde.
8)
Hè gonk al lachen vors ; 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.

De duivel pavey.
Tongval van Caestre.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

( H ) e n , hij.
J o u ' h e n , jongen.
K l e e n e n r e e n , kleeden en reeden.
Z ' i s , 't is (Fr. c'est).
Ze, 't Fr. je.
H a b y l , bekwaam.
W i n n e d e t , wat dat.
V o r s , voort, heen.

Jac. van Ginneken, Handboek der Nederlandsche taal Deel I. De sociologische structuur der Nederlandsche taal I

Over veele jaeren der wos a boer, die snavens loate laote hadde bluiven drinken.
En hadde a wagen méé die èloan wos; en hè moeste duer an slegte stroate
9)
passeeren, en 't wos donker, donker lyk an hoven . Osten a lytje areen hadde ol
roazen, hè rogte versteld. Hè begunde toun te zweeren, en te wenschen, seggende
dat den duivel dae olleene 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 an nem te zyn die d'rover zou
10)
gaen; de boer teekede, en satan verdwyn. S'an'herdags 't volk wos stief verouwert
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
11)
12)
verbitterd, datten regtuyt de pavey dastweerde . Me vinkt nu nog koschie-steens
die over èbleven zyn van die pavey.
o

a 1859.

9)
10)
11)
12)

H o v e n , oven.
V e r o u w e r t , verwonderd.
D a s t w e e r d e , destrueerde.
V i n k t , vindt.
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de

In min of meer zuiver West-Vlaamsch is in de 19 eeuw een literatuur ontstaan: L.
de Bo, K. Callebert, Ad. Duclos, K. De Gheldere, Em. Lauwers, V. Huys, J. Samyn,
J. de Corte, L. van Haecke, van Coillie zijn buiten hun geboortestreek wel niet ver
bekend geworden, maar Guido Gezelle, H. Verriest, en A. Rodenbach, die 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 Nederlandschen stam.

Menheere de Mòne.
Brugsche vertelling uit Leopold: Van de Schelde tot de Weichsel.
1)

2)

Der was e keer en soldòot en je kreeg zen congé. En je gink zo verre, zo verre,
toe dat hij noch huis, noch stake meer en zaeg. En ôs 't begost avend te worden,
je kwem an en speloenke. - Der stond dòr en oukd' iffrouw' an de deure, en je vroeg:
3)
- ‘Iffrouwe, zou 'k hier van den nacht nie kunnen slapen?’ - ‘Ba jò je, men vriend,
zij mò zo goed van binnen te kommen.’ - 't Was winter en koukd, en de soldòot was
4)
5)
moê; zo iffrouwe leeded' hem in en kamer, wòr dat er e groot vier brangde en ze
6)
gaef hem hertelik t'eten en te drinken en en keesse en en boek om in te lezen. Os hij hertelik geeten en gedroenken hade, je begost in zen boek te lezen, en der
7)
8)
kaem dòr e kleê mannetje vooren : - ‘Meester, wa blief je?’ - ‘En beuze mè gald ,’
9)
zei de soldòot. - Zo 't mannetji gink deure en 't keerdet' e letji dernòor weêre met
en beuze mè gald. De soldòot staek zin zen zak, en' je gink nò ze bedde. - 's
Anderdags 's nuchtens òs hij geeten en gedroenken hae, je bedankted' iffrouwe,
en iffrouwe zei: ‘Men vriend, moe je gij nog verre gòon?’ - ‘Ba ja 'k, iffrouwe, 'k moen
nog wal hoengderd duist uren verre gòon.’ - ‘Os je gij nog zo verre moe gòon, je zò
gij men broêre de Dagsterre, en men broêre de Mône, en men broêre de Zunne wal
zien; en doet hunder de compelmenten van hunder zuster, die in de speloenke
10)
weunt, en zegt dat 't nog òlsan wal mè me gòot.’ - De soldòot beloofde van 't te
doene, en je kreeg nog en zak mè gald, en je bedankted' iffrouwe, en je gink voort.
- Zo ôs hij gheel den dag zo zeere, zo zeere gegòon hae, je kaemp 's navens an
en schoone stad. Je gink d'een stròot uit en d'ander stròot in, toe dat hij an en
hemelsblauwe poorte kwaem met en zalver sterre derup geschilderd, en der stand
11)
er boven te lezen: - ‘Hier weun menheere De Dagsterre.’ - De soldòot kloenk en
12)
't meisse kaem voort .
‘Is 't hier da menheere de Dagsterre weunt?’ ‘Jò 't.’ ‘Zou 'k hem nie kunnen e kèe
spreken?’ - ‘'k Zòl 't e kèe gôn vragen.’ - ‘Menheere de Dagsterre, der is dór en man
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

De ò en òo in deze vertelling hebben den klank der o in het Fransche or.
J e , i e , hii, hij.
B a , b e , b e l , wel.
Z o , algemeen aanwijzend woord, dat dient om eenig verband tusschen de zinnen te brengen;
te vergelijken met ons e n t o e n , dat meer bepaalde beteekenis heeft.
Achter de n wordt een zwakke keelklank gehoord.
K e e s s e , keers, kaars, b e u z e , beurs.
V o o r e n , te voorschijn, voor den dag; bijw. als buiten, binnen enz.
G a l d , geld; in Vl. zeer gewone overgang van de e voor de l.
D e u r e , door, ervan door, weg; als voorz. deur.
O l s a n , als aan, al aan, reeds.
K l o e n k , klonk, belde.
V o o r t , voor.
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13)

die je geeren zou spreken.’ - ‘Zegt dat hij mò binnen en komt.’ - De soldòot kaem
binnen, en òs hij zen hoed òfgedòon hadde, je zei: - ‘Menheere de Dagsterre, j'hèt
de compelmenten van je zuster, die in de speloenke weunt, en ze lòot weten, dat
't nog òlsan wal met heur gòot.’ - ‘Ha, ha, ha! Is ze dòr nog e kèe met heur
compelmenten? 't Is effen hoenderd duist jòor da'k nog e kèe de compelmenten
ghed hên. Wè je gij hier eten?’ - ‘Hè ba ja'k, menheere,’ zei de soldòot. - ‘Meisse,
dekt de tafele.’ - 't Meisse brogt e tafeltji lik e puppetafeltje, en 't was òl eve kleene;
14)
de taljoren wòren lik kleene teeltjis, de brôon

13)
14)

Mò en, vergel, 't Fr. ne que; bij Huygens; ‘al en was 't maar wind op zij.
T a l j o r e n , teljoor, tafelbord, ontleend aan 't ofr. tailloir juist als 't Hd. Teller.

Jac. van Ginneken, Handboek der Nederlandsche taal Deel I. De sociologische structuur der Nederlandsche taal I

121
1)

wòren lik mokskis , de glòzetjis lik vingerhoên, en je kost wal drie stikken vleesch
2)
gelijk in je moengd steken. De soldòot en 't meisse z'haên zijnder zo en grooten
hoenger, ze staken òlsan gheele brôon in hunder moengd. - ‘J'eet gijnder zo vele,
je zou 't gijnder wal òllemòlle upeten!’ - ‘Hè, menheere,’ zei 't meisse, ‘'t is da me
mijnder zo en grooten hoenger hên.’. - Os ze gedôon haden met eten, menheere
de Dagsterre vroeg an de soldòot: ‘Wè je gij van den nacht hier slapen?’ - ‘Hè ba
ja 'k, menheere,’ zei de soldòot.- Zo de soldòot bleef dòr slapen en 's anderdags 's
nuchtens òs hij gedroenken hade, menheere de Dagsterre vroeg: ‘Men vriend, moe
je gij nog verre gòon?’ - ‘Ha wal, ba ja'k, menheere, 'k moen nog wal hoengderd
duist uren verre gòon.’ - ‘Os je gij nog zo verre moe gòon, je zò gij men broêre de
Mòne en men broêre de Zunne wal zien, en doet hunder de compelmenten van me
en zegt dat 't nog òlsan wal mè me gòot. - ‘'k Zòl 't doen,’ zei de soldòot. 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 òs 't begost avend te worden, je kwaemp an
3)
en hemelsblauwe poorte met en goukde mòne derup geschilderd, en der stond
derboven geschreven: ‘Hier weun menheere de Mòne.’
De soldòot kloenk; 't meisse kaem voort en je vroeg: ‘Zou 'k menheere de Mòne
nie kunnen spreken?’ - ‘'k Zal 't e kèe gòn vragen.’ - 't Meisse gink weg en kaemp
4)
e letji dornòor weêre en ze leede de soldòot bij menheere de Mòne. - ‘Dag men
vriend, wat is er van jen dienste?’ - ‘Menheere de Mòne, j'het de compelmenten van
je zuster die in de speloenke weunt, en van jen broêre de Dagsterre, en ze lòten
weten dat 't nog òlsan wal met hunder gòot.’ - ‘Hoe, hoe, hoe! Zijn ze dòr wêeròl
met hunder compelmenten? 't is effen hoengderd duist jòor dat ze nog e kèe de
compelmenten gedòon hên. Wè je gij mè mijn eten?’ - ‘Ba ja 'k, menheere,’ zei de
soldòot. - ‘Meisse, dekt de tafele.’ - 't Meisse dekte de tafele. De glòzen wòren zo
5)
groot òs eemers, der kaemp e gheel kòlf up tafele, de brôon wòren zo groot lik
6)
7)
wagewielen, de kannen mè bier wôren zo groot lik hòlven , en de soldòot hae rooi
dat hij en hòlve boetrham aet. - ‘Hè je gijnder geen hoenger dè?’ vroeg menheere
de Mòne. - ‘Hê ba ja me, menheere,’ zei de soldòot, ‘mò 't is dat 't òl zo e groote
stikken zijn.’ - Zo òs ze gedòon haden met eten, menheere de Mòne vroeg an de
soldòot: ‘Wê je gij van den nacht mè mijn gòn schijngen?’ - ‘Hè ba ja 'k, menheere,’
zei de soldòot. - ‘Meisse, gò, kijkt e kèe òs 't klòor weêr is.’ - ‘Menheere, 't is
overtrokke lucht.’ - ‘Men zòn e letji met de kòorte spelen.’ - Os z'òl lange gespeeld
haên, en dat de soldòot hòost òl menheeres gald gewonnen hae, 't meisse kaem
8)
zeggen dat 't klòor weêr was, en ze kropen alk in e ledekantji en der schoengen
dien nacht twee mònen. - Os 't begost dag te worden, en dat de soldòot gheel de
wereld gezien hade en òl de steên, en de busschen, en de kerken, en de kasteelen,
de ledekantjis kamen òlsan leeger en leeger, toe an menheere de Mònes poorte,
en ze trokken dòr binnen. - Os ze binnen wòren, menheere de Mòne vroeg: ‘Men
vriend, moe je gij nog verre gòon?’ - ‘Ba ja 'k, menheere, 'k moen nog wal hoengderd
duist uren verre gòon.’ - ‘Os je gij nog zo verre moe gòon, je zò gij men broêre de
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

M o k s k i s , eigenaardige koekjes.
Z i j n d e r , ze haên zijnder, zij hadden zijlieden; zoo ook zijlder, gijlder, gilder, gijlieder,
gijlieden en wijlder in gelijksoortige vormen.
G o u k d e , gouden even als koukde voor koude en oukde voor oude.
L e t j i , weinig tijd, vergl. luttel, Gron. lutje.
K ò l f , kalf.
H ò l v e n , halve tonnen.
R o o i , moeite.
S c h o e n g e n van schingen, licht geven: Fr. luire, in beteekenis onderscheiden van
verschijnen, Fr. paraître.
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9)

Zunne wal zien, en doet hem de compelmenten en zegt, òs hij nog e keer iklips
kom maken, da 'k hem zòl slòon 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 soldòot
gink deure. - De soldòot ginkt voort, en je kwaemp tegen

9)

I k l i p s , eklips.
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1)

avend an zo en dònege schoone stad, dat hij nog nooit zo geen schoone gezien
en hade. En òs hij òl lange gegòon hade, je kaem dòr an en goukde poorte met en
diamangte zunne derup geschilderd, en der stond boven de poorte: ‘Hier weun
menheere de Zunne.’
De soldòot kloenk, 't meisse deê open en je vroeg: ‘Is menheere de Zunne nie
thuis? zou 'k hem nie kunnen spreken?’ 't Meisse gink nò binnen. ‘Menheere, der
is dòr en soldòot die je geern zou spreken.’ - ‘Zegt dat hij mò binnen en komt.’ ‘Menheere zegt da je mag binnen gòon, mò je moe jen zakneusdoek voor jen oogen
2)
doen, vàn menheer de Zunne is te klòor, je zou kunnen blend worden.’ - De soldòot
gink binnen, en òs hij goên dag gezeid hade, menheere de Zunne vroeg wat dat er
van zen dienste was. - Menheere,’ zei de soldòot, ‘j'hèt de compelmenten van je
zuster die in de speloenke weunt en van jen broêre de Dagsterre, en ze lòten weten
dat 't nog òlsan wal met hunder gòot. En j'hèt ook de compelmenten van jen broêre
de Mòne, en je lòot weten, òs je nog e keer iklips tegen hem kom maken, dat hij je
zòl slòon mè zen ijzer hangdschoe.’ - ‘Keer gij weêre nò men broêre de Mòne,’ zei
menheere de Zunne, ‘en zegt hem da 'k nie benauwd en zijn, en òs hij me kom
slòon mè zen ijzer hangdschoe, da 'k hem zòl slòon mè men ijzern hangdboom. Wè
je gij van den nacht hier slapen?’ - De soldòot bleef er slapen en 's anderdags 's
nuchtens je kreeg en geheele zak mè goukde gald en je vertrok. - De soldòot gink
gheel den dag en kaemp 's navens an de poorte van menheere de Mòne. Os hij bij
menheere de Mòne gekommen was: ‘Menheere,’ zeid hij, ‘j'hèt de compelmenten
van jen broêre de Zunne, en je lòot weten, òs j'hem zòl slòon mè jen ijzer
hangdschoe, dat hij je zòl slòon mè zen ijzern hangdboom.’ ‘'k En zijn nie benauwd,’
zei menheere de Mòne, ‘wè je gij hier eten en van den nacht mè mijn gòn schijngen?’
- De soldòot was seffens content, en z'hielen dien avend kerremesse. Os ze gedòòn
haên met eten, 't meisse gink gòn kijken hoe dat 't gink met de lucht, mò ze was
nog e keer overtrokken en ze zetten hunder weêr an 't spelen met de kòorte. - Os
z'òl 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 soldòot staek òl
dat hij hade in 't zijne en der schoengen nog e keer twee mònen. Ze schoengen
gheel de weereld deure, toe an de stad wòr dat de soldòot weunde. ‘Is dat dòr joun
huis?’ vroeg menheere de Mòne. - ‘Jò 't, menheere,’ zei de soldòot. - ‘Os dat dòr
3)
jen huis is, 'k gòn ik joun ombleege lòten an je vòders deure.’ - En je liet het
4)
ledekantji neêre juist up 't plankier . De soldòot pakted'er òl ze gald uit, en je naemp
5)
òfscheed van menheere de Mòne, en je zetted'hem up de zille . 's Anderdags 's
6)
nuchtens òs de vòder wakker wier, je voenk zen zeune dòr zitten en ze wòren òlle
twee àl eve blije da ze mekander zagen. Ze droegen 't gald in huis en ze leefden
7)
nog stijf lange, en ze wòren de rijkste en de gelukkegste van de stad.
Zoo hebben wij dan in den geest de kusten van Elburg tot Duinkerken doorloopen,
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 Nederlandschen stam voor
de meest begunstigde gehouden. Vooral deze tak is het geweest, wiens zaden, op
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

D ò n e g e , danig, buitengemeen.
V a n , 't zelfde ‘van’, dat voorkomt in daarvan = daardoor.
O m b l e e g e , om(b)leeg, omlaag.
P l a n k i e r , stoep, trottoir.
Z i l l e , sulle als Fr. seuil, ontleend aan Lat. solea, drempel.
V o e n k , vond.
S t i j f , zeer.
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een storm van handelsdrift gedragen, zijn meegevoerd naar Zuid en West en Oost:
en juist deze tongvallen zullen wij dus aan de kusten van overzee in de heterochtone
dialecten moeten wedervinden.
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Vijfde hoofdstuk. Het Brabantsch-Frankisch.
Het Brabantsch-Frankisch is zoo goed als zeker de voortzetting van de oude taal
de

der Salische Franken. Deze zijn in de 4 eeuw uit Salland opgerukt, toen de Saksen
er binnen trokken, en lieten misschien 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 der vijfde
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 dialecten 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:
o

1 . Het wegvallen der h. Dit komt weliswaar ook in het Groningsch Stellingwerfsch,
Flevisch en een gedeelte van Zuid-Holland en Zeeland voor, maar nergens is het
zoo algemeen als in West-Brabant en Vlaanderen.
o

2 . In deze dialecten is oorspronkelijk de uu tot ui en de ii tot ij gediphtongeerd,
om later in de algemeen-beschaafde taal, en door deze weer in andere dialecten
door te dringen.
o

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 Franschen 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.
o

4 . Nominatief en Accusatief vallen samen vooral bij het lidwoord en bijvoeglijk
naamwoord, maar ook hier en daar bij de zelfstandige voornaamwoorden. In het
algemeen verdwijnt in alle Frankische dialecten de slot-n na een toonlooze-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 b, d, g begon, behouden nu
in deze dialecten het lidwoord en andere attributen op -en, zoowel in den Accusatief
als Nominatief 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, m of n.
o

5 . de herhaling van persoonlijke voornaamwoorden vóór en na den
werkwoordsvorm: ik-ekik, ons-ons, -ə-gij, ze zae enz.
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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:
o

1 . Het West-Noord-Brabantsch, dat reeds begint in den Tieler- en Bommelerwaard
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.
o

2 . Het Antwerpsch, waarbij verschillende gemeenten van Noord-Brabant
behooren, 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.
o

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 hiervoor leveren volgens
de Bo ‘de naslepende e, de eentonigheid van tongval en de oude i en uu voor ij en
ui’, die hier nog her en der voorkomen. J. Bouchery: De Gentsche tongval. Verslagen
en Mededeelingen der Koninkl. Vlaamsche Academie voor taal- en letterkunde,
1907, blz. 618 vlgd. J. Jacobs: Klank- en vormleer der middelvla. dialecten. Gent
1911. L. Schuermans: Algemeen Vlaamsch Idioticon, Leuven 1865-1883. Joos:
Waasch Idioticon, Gent 1902. Is. Teirlinck: Zuid Oostvlaandersch Idioticon, Gent
1907.
o

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.
o

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
grens vormt naar het Limburgsch. L. Goemans: Het Dialect van Leuven. Leuvensche
Bijdragen II, 1897. L. Goemans: Leuvensch Idioticon, Gent 1912. Ter algemeene
oriënteering in de klankverwantschap volgt hier eerst weer een tabèl.
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Algem.
Nederl.
schaap

West-BrabantschAntwerpsch Oost-VlaamschAalstersch Leuvensch
schaop

schaop

schoap

schôp

schoep

haak

aok

aok

oak

ôk

oek

staan

staon

staon

stoan

stô n

stôn

jaar

jaor

jaor

joar

jóor

joer

mijn

mijn

main

mijn, maen

moaen

moan

rijk

rijk

raik

rijk, raek

roaek

roikj

vrijen,
rij(d)en

-

-

vraeër, rijjen -

vroan

blijven

blijve

blaive

blijve,
blaeve

bloaeven

bloaven

wij

wij

wai

wij, wae

wajer

-

voet

voet

voet

voet

voet

voet

boek

boek

boek

boek

boek

boek

broeder

-

bruur

-

-

-

groen

groen, gruun gruun

groene

grien

grien

huis

uis

ois

ais

ois

oeës

zuigen

zuige

zoige

zaige

zoigen

zoeigen

zuur

zuur

vuur

-

zier

zier

huren

hure

-

hure

-

ieren

bruid

bruid

-

braid

broaed

broeëd

deel(en)

déəl, del

diel

diël

diël

diël(en),
dalen

bleek

bléək

bliek

bliëk

bliëk

bliëk

steen

stéən

stien

stiën

stiën

stiën

geit

gaet, geit

-

giët

goaet

gaat

dood

dôəd

doed

duëd

doeüd

doeëd

oog

ôəg

oeg

uëge

oeüg

oeëg

(be)hooren

heure, hôre oere

uëre,
bejuëre

oeüren

oeëren

gelooven

geleuve,

geloeve

gluëve

geloeüven

geloeëven

lief

lief (gelôve

-

lief

lief

lief

bier

bier

-

bier

-

bie(r)

kuiken

kuike, kieke koike, kieke kieke

kieken

kieken

duur

duur, dier

-

dier

sturen

sture, stiere sture, stiere stiere

stieren

-

dier

dier

o
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dagen,
dragen

dage

draoge

doaən,
droaən

drôgen

droegen

graven

grave

groave

groave

grôven

groeven

haan

aon

-

-

oon

oen

baard

baord, bord baort

board, bord boord

boed

laat

loat

loat

loot

loet

hand, land

aând, laând îd, lîd

ând, lând

and, land

and, land

dansen

daânse

dînse

-

dâsen

dans

oud

oud, aud

aud

aud, aewd

aad

aud, oeud

geven

geve

geve

geen

geven

geven

aarde

aerd

jaard

erde, irde

eerde

jeer

hart

art

art

erte

aert

aet

recht

recht

-

-

recht

rechjt

hemel

emel

emel

emel

emel

emel

laot
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Algem.
Nederl.
kind

West-BrabantschAntwerpsch Oost-VlaamschAalstersch Leuvensch
kijnd, kind

kiengd

kìnd

kienjd

kjiend

ding, ring

dienk

dienk

daenk, denk dieng

dinGj

hitte

ette, itte

-

-

iette

ieten

vogel

vogel

vogel

-

voegel

voegel

boven

bove

bove

bove

boeve(n)

boeve(n)

volk

vollək

-

-

volk

vollək

goud

goud

gaud

gaud, gaewd gaad

goed

veulen

vulle

veule

-

velen

velen

leugen

leuge

leuge

-

legen

legen

(b)rug

brug

brüg, rüg

brugge,
bru?ə

rigge

brig, rig

gerust

-

-

brigge

gris

gris

rups

rips, rups

-

ruspe, rispe -

-

honger

onger

oenger

-

onger

oenger

tong

tong

toeng

-

tong

toeng

hond, rond

ond

ongd, rongd -

ond

ond

korst

korst

köst

kuste, kiste

kist

kjist

worst

worst

wöst

wuste, wiste wist

wist

kort

kort

-

kort

kirt(kis=korts) kjit

gracht

grâcht

-

gracht

grecht

grecht
locht

lucht, dacht locht

loecht, doch -

locht

schrijven

schrijve

-

schraeve

schroaeven schroaven

schenken

schenke

-

schaenke

schienken

sjienken

tusschen

tusse

wensge

tusgen

ties(ch)en

tiesen

wasschen

wâsse

wasse

wasgen

was(ch)en

wassen

visch

vis

vies

vis (visger)

vies(ch)

vies

kwaad

kwaod

kaod, kwaod kwoait

kôod

koed

verkleinings-uitgangen -kə, -skə, -jə -kə, -skə,
-tsjə

-kə, -skə,
-sə, -tsə

-kən, -skən, -kən, -skən,
-jən
-kjən

mann. bijv.
demonstr.

deuze(n),
die, dieën

die(n)

deze(n),
diene(n)

dezen,
diinen,
doaenen

dezen,
doanen

zelfst.
demonstr.

den deze,
den dieë

dei deze, de den deze,
dees, den
den diene
die

den deze,
den diinen,
den
doaenen

den dezen,
den doanen
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ik, jij, hij (-ie) ik, gij, hij
(-zie)

əkiekə, əgai, əkik, gae,
gaa, ai,
əjae
aa(əm)

əkieke,
goae,
dae(ən)

əkjiekjə,
goa, oa,
(əm)ən

wij, jullie, zij wij, gullie, zij wai, wole,
gole, zole

mə, -wae,
wajər, gajər, woalen,
əgae zəzae zejər
goalen,
zoalen

persoonsuit-gangen -, -(d/t), -(d/t) -, -t, -t
enklv.

-ə, -(d/t),
-(d/t)

-, -(d/t), -(d/t) -, -(d/t), -(d/t)

persoonsuit-gangen -ə, -(d/t), -ə
meerv.

-ə, -t, -ə

ə(n), (-d/t),
-ə(n)

-ən, -(d/t),
-ən

-ən, -(d/t),
-ən

verled.
deelw.

gə-, g-

gə-, g-

gə-, g-

gə-, g-

gə-, g-

verleden tijd -də, tə

-də, -tə

-dəgə, -təgə -dən, dəgən, -dən, -tən,
-tən, -tegen -əndən
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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 tweelettergrepigen uitgang 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 plus nog het Flevisch en het
Westfriesch (Spierdijk b.v. en Texel) hebben met het Brabantsch nog een andere
merkwaardige overeenkomst, namelijk de vervoeging van ja. Het is namelijk alsof
j a (trouwens een oud relativum) een voegwoord was, als het Nederlandsche o f.
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 n e e soms die heele vervoeging over. Ook dit is in 't Indo-germaansch 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 autres 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 Nederlandsch 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 woordkeus al langer hoe meer tot het algemeen
Nederlandsch 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, juist als het
Stad-Friesch voor de Friezen, de voor-loopige brug wordt, waarop zij de
Noord-Nederlanders ontmoeten, met hen verkeeren, en allen zich gaande weg bij
hen aansluiten. Want dat Algemeene Vlaamsch is, wat ook de eerbied afdwingende
kunstenaar Hugo Verriest hier-
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over idealiseeren mag, nog zeer arm. Hoe gebrekkig is het huiselijk dialect, hoe
ellendig de krantentaal, hoe potsierlijk de verfranschte omgangstaal! 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 gangbaar is.
Daartegenover staat nu telkens de overal verstane en klare Fransche term. Om een
concurrent daartegen te hebben, grijpt men nu natuurlijk naar den
Noord-Nederlandschen 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 Provençaalsche, 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 Fransch-getint taaltje schrijft. - En laten wij nu maar aanstonds de
hoofdmoeilijkheid onder de oogen zien, die hier het probleem van den Franschen
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 behooren 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 Vlaam-
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sche 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. 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.
Als een buitenstaander de Fransche bestanddeelen in de Nederlandsche 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 voor-teekenen 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
gedulde en 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,
eer de overdreven Fransche contagion mentale de Vlaamsche beweging 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 Gallicismen
opvallen. - Wie deze verzameling met die van de Vreese vergelijkt, zal zien, dat wíj
veel toegeeflijker zijn dan hij. Zie W. de Vreese: De Gallicismen in het
Zuid-Nederlandsch, Gent 1899. Het is toch een feit, dat uitdrukkingen 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 ontwikkeling onzer hedendaagsche woorden en
uitdrukkingen in al hun beteekeniswisselingen heeft trachten te volgen, dan begint
men van lieverlede zoo duidelijk 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 een 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 Nederlandsch niet
voorkomen, maar door de Vlamingen naar Fransch model zijn gevormd
Fransch.
faire partie de

Vlaamsch.
deel maken van

Algemeen Nederlandsch.
deel uitmaken van

en-tête

hoofding

titel

égoïste

ikzuchtig

zelfzuchtig

dérailler

ontrichelen

derailleeren

mot d'ordre

ordewoord

wachtwoord

remercîment

bedanking

dank

chaque fois

iedermaal, iederwerf

telkens

recommencer

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 opnieuw te doorleven
herleven

mention

melding(en)

vermelding

compléter

volledigen

voltooien, aanvullen
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porter une lettre à
quelqu'un

een brief naar iemand
dragen

iemand een brief brengen

dès lors

van dan af

van toen af
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Fransch.
par là

Vlaamsch.
langs daar

Algemeen Nederlandsch.
daarlangs, langs dien weg

maintenant que

nu dat

nu

aussitôt

zoohaast

zoodra

une fois qu'il

eens dat hij

toen hij eenmaal

à peu de temps, à un mois op weinigen tijd, op eene
maand

binnen kort, binnen een
maand

sous ce point de vue

onder dit oogmerk

uit dit oogpunt beschouwd

parmi les soldats

tusschen de soldaten

onder de soldaten

ressembler à

gelijken aan

gelijken op

comparer à

vergelijken aan

vergelijken met

au prix de

aan den prijs van

tot den prijs van

indifférent à

onverschillig aan

onverschillig voor

manquer à

te kort komen aan

te kort schieten in

chevalier d'industrie

nijverheidsridder

fortuinzoeker, oplichter

des esprits forts

sterke geesten

vrijdenkers

faire eau

water maken

lek worden

tenir à

houden aan

hechten aan

s'attendre à

zich verwachten aan

rekenen op

voter une loi

een wet stemmen

vóór een wet stemmen een
wetsvoorstel aannemen

jouer à vue

op zicht spelen

van het blad spelen

je ne sais que dire

ik weet niet wat zeggen

ik weet niet wat te zeggen

pour avoir assisté à

om het hebben bijgewoond omdat hij het bijgewoond
had

lettre recommandée

aanbevolen brief

aangeteekende brief

détacher

afhechten

detacheeren

prendre en aversion

in afkeer hebben (nemen) eenafkeerhebben(krijgen)van

être d'accord

akkoord zijn

het eens zijn

aller seul

alleen gaan

van zelf gaan

autrement (frappant)

anders (treffend)

veel treffender

comprendre

begrijpen

omvatten

se promettre

zich beloven

verwachten, zich vleien
met

se promettre

zich zelven beloven

zich voornemen

aimer quelque chose

iets beminnen

ergens van houden
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déterminer

bepalen

veroorzaken

prêt

bereid (in het Ned. alleen gereed
v. personen)

atteindre à

bereiken

evenaren

privations

beroovingen

ontberingen

célébrité

beruchtheid (in het Ned. beroemdheid
alleen in ongunstigen zin)

en disponibilité

in beschikbaarheid

op wachtgeld, op
non-activiteit

se présenter

zich aanbieden

zich aanmelden

indiquer

aanduiden

aanwijzen

abbé

abt

eerwaarde (Heer)
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Fransch.
dépendances

Vlaamsch.
afhankelijkheden

Algemeen Nederlandsch.
aanhoorigheden,
toebehoor

être aux ordres de
quelqu'un

aan iemands bevelen zijn tot iemands dienst zijn

être conservé

bewaard worden

behouden blijven

un particulier

een bijzondere

een particulier, een
gewoon (ambteloos)
burger

rester

de eenige vooruitgang die overblijven
nog 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

schielijk weer voor
hemoprees
faire une allocution

een aanspraak doen

een toespraak houden

faire une visite

een bezoek doen

een bezoek afleggen
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

couper le passage à
quelqu'un traverser

iemand den doorgang
iemand den weg afsnijden
afsnijden - de Eikpoel werd doorsneden
door een beek doortrokken

portée

dracht

notenbalken

porteur

drager

houder, toonder: De
Nederl. Bank betaalt aan
toonder

pression

vrij van alle uitheemsche
drukking

invloed

solidité

waarborgen van
duurzaamheid

deugdelijkheid, deugdelijke
waarborgen
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une fois pour toutes

eens voor allemaal

voor eens en altijd, eens
voor goed

la propriété

de eigendom

het buitengoed

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 le même ordre
d'idées

in dezelfde gedachtenorde in denzelfden
gedachtengang

les esprits

alles is in wanorde, de
geesten en de zaken

de gemoederen

être tout indiqué

geheel aangeduid zijn

natuurlijk tot iets
aangewezen zijn

(in)connu

(on)gekend

(on)bekend

charger quelqu'un

iemand met iets gelasten belasten
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Fransch.
se charger de

Vlaamsch.
zich gelasten met iets

Algemeen Nederlandsch.
zich belasten

sans pareille

zonder gelijke

zonder weerga

je le crois bien!

ik geloof het wel!

geen wonder! ik wil het
graag gelooven

tout(e) fait(e)

gansch gemaakt

pasklaar

faire grâce de quelque
chose à quelqu'un

iemand genade doen van het hem schenken, het
iets
hem kwijtschelden

jouir de son....

zijn vol verstand genieten bij z'n volle verstand zijn

assez

genoegzaam

nogal

rimé

gerijmde psalmen

berijmde psalmen

un raisonnement serré

een gesloten redeneering een klemmend betoog

en nombre

in getal

bij de vleet!

être en nombre

in getal zijn

voltallig zijn

le salle donne sur le jardin 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

donner sa démission

z'n ontslag geven

ontslag vragen, ontslag
nemen, z'n ontslag
indienen

donner une conférence

een voordracht geven

een voordracht houden

conscience

als hadde hij het verstand bewustzijn
en het geweten verloren

donner la loi

de wet geven

iemand de wet stellen

ça lui donne sur les nerfs dat geeft hem op de
zenuwen

dat maakt hem
zenuwachtig

consciencieux

gewetensvol

nauwgezet

l'usage, la pratique de la
guerre

de romeinen alleen
waren vertrouwd met
bezaten de gewoonte des waren gewend aan
oorlogs

faisant autorité

gezagmakend,
gezagvoerend

gezaghebbend

état de santé

gezondheidsstaat

gezondheidstoestand

brillant

dat een glanzende rol
gespeeld heeft

schitterend

le fond et la forme

de grond en de vorm

inhoud en vorm

le fond d'un roman

de grond van een roman

de kern

le fond des yeux

de grond der oogen

het diepst der oogen
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in der oogen klare diep
au fond de la salle

in den grond der zaal

achter in de zaal

faire la haie

de haag vormen

langs den weg geschaard
staan

prendre quelqu'un en
haine

iemand in haat krijgen

haat tegen iemand
opvatten

ai-je besoin de vous dire
cela

heb ik noodig u te zeggen moet ik u dat (nog) zeggen
waartoe zou het dienen?

attaché

een oefenschool die aan
de kweekschool gehecht
is

verbonden

lever la séance

de zitting heffen

de zitting opheffen de
vergadering sluiten

eh bien

eh wel

welnu, wel

tenir à quelque chose

aan iets houden

er aan hechten er prijs op
stellen
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Fransch.
tenir de

Vlaamsch.
hij houdt iets van Jan
Steen

Algemeen Nederlandsch.
gelijken op, aarden naar

tenir un (certain) rang

Caspar Netscher schijnt
ons den derden rang te
houden

te behooren tot de
schilders van den derden
rang

je le tiens de lui-même

ik houd het van hem zelf

ik weet (heb) het van hem
zelf

marier M. à M.

iemand aan iemand huwen uithuwelijken

deux années de fer(s)

twee jaren ijzers

twee jaar gevangenis

chemin de fer

ijzeren weg

spoorweg

intime

de innige bouw der
organische elementen

de innerlijke

en congé

in verlof

met verlof

italique

italiek

cursief

le quai

de kaai van den spoorweg het perron

le revers du coteau

de keerzijde des heuvels

de premier ordre

een kunstenaar van eerste van den eersten rang
orde

de seconde classe

van tweede klas

l'heure a sonné

het uur klinkt, nu had het geslagen
uur van vertrek geklonken

couronné

gekroond met een gedicht bekroond

laisser quelqu'un

laat mij, astublief

le vide

de afkeer van het ledig, dat van de leegte van de
zulk een besluit in zijn
leemte
leven zou te weeg brengen

regarder dans le vide

in het ledig staren

dans notre âge

in onzen levenstijd (leeftijd) in onzen tijd

mettre aux voix

in stemming leggen

de helling

van den tweeden rang

laat mij alleen

in de ruimte staren

in stemming brengen over
iets laten stemmen

mettre à l'étude une pièce een nieuw stuk ter studie
nouvelle
leggen

een nieuw stuk (laten)
instudeeren

préférer

liefkozen

verkiezen, de voorkeur
geven aan

écrire des lignes

voor straf lijnen schrijven

regels schrijven

les lignes

de lijnen

de gelederen

faire un choix

een keus maken

een keus doen, z'n keus
maken
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pour ne pas faire de jaloux om geene jaloersche te
maken

om niemand jaloersch te
maken

un florin vaut cent cents

een gulden maakt 100 cent een gulden is 100 centen

faire des élèves

leerlingen maken

leerlingen vormen

faire la paire

een paar maken

een paar vormen

prendre en pitié

in medelijden nemen

medelijden krijgen met
medelijden opvatten voor

le mètre

de meter

het metrum, de versmaat

leur milieu

hun midden

hun omgeving, hun kring

administration centrale

het middenbestuur

het hoofdbestuur

déposer un projet de loi

een wetsontwerp
neerleggen

indienen

que prendrez vous?

wat zult ge nemen?

wat zult ge gebruiken?

prendre intérêt à

belang nemen in

belang stellen in

prendre à gauche

links nemen

links afslaan
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Fransch.
prendre la défense de
quelqu'un

Vlaamsch.
iemands verdediging
nemen

Algemeen Nederlandsch.
iemands verdediging op
zich nemen

être nommé

genoemd worden

benoemd worden

avoir sous la main

onder de hand hebben

bij de hand hebben

être sous presse

onder pers zijn

ter perse zijn

soutenir la conversation

een geprek onderhouden een gesprek gaande
houden

entrepreneur

ondernemer

des personnes de
distinction

personen van onderscheid aanzienlijke lieden

distingué

onderscheiden

deftig, voornaam,
uitmuntend

distinction

onderscheiding

fijnheid, netheid,
voornaamheid

découvrir

in twee woorden had Frans meedeelen
aan Clara de heele
geschiedenis ontdekt

rencontre

ontmoeting

gevecht

les déclassés

de ontschikten

een gedeclasseerde

démissionnaire

ontslaggever

de gewezen, de
ex(minister)

échapper

fijne eigenschappen die
ons ontsnappen

ontgaan

recevoir, être recu

leerlingen ontvangen

aannemen

développé

'n werk in negen tafereelen uitgewerkt
ontwikkeld

insaisissable

een onvatbaar geruisch

nauwlijks hoorbaar

involontaire

een onvrijwillig gebaar

onwillekeurig

soin de tous les instants

zorg van alle oogenblikken voortdurende zorg

public

hun openbare vijand

ouvrir sur

het venster opent op de
het venster ziet uit de deur
straat de deur opent op de komt uit
straat

ouvrir une enquête

een onderzoek openen

instellen

ouvrir un concours

een wedstrijd openen

uitschrijven

ouvrir un chemin

een weg openen

een weg aanleggen

avoir une explication avec een opheldering met
quelqu'un
iemand hebben

aannemer

hun openlijke vijand

iemand over iets
aanspreken
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des attentions

opmerkzaamheden

voorkomendheden

faire sa toilette

zich opschikken (in het
zich kleeden zich
Ned. alleen in ongunstigen wasschen
zin)

cabinet de toilette

opschikkamer

successivement

opvolgend leeraar te Gent, achtereenvolgens
te Mechelen en te Arlon

successif

de opvolgende
verbouwingen

achtereenvolgend

excité

de geesten waren
weerskanten hevig
opgewekt (Ned. alleen in
gunstigen zin)

opgewonden

excitation

opgewektheid (Ned. alleen opwinding
in gunstigen zin)

recherches

opzoekingen

nasporingen

passer en revue

in overzicht nemen

nagaan

toiletkamer
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Fransch.
place

Vlaamsch.
plaats

Algemeen Nederlandsch.
plein

coupable

uw gedrag is plichtig

misdadig

jeter de la poudre aux yeux iemand poeder in de
de quelqu'un
oogen gooien

iemand zand in de oogen
strooien

carte postale (Duitsch:
Postkarte)

postkaart

briefkaart

(carte-correspondance)

briefkaart

kaartbrief

une oeuvre de prix

een werk van prijs

van waarde

attacher grand prix à
quelque chose

veel prijs hechten aan

iets op hoogen prijs stellen
veel waarde hechten aan

prendre rang

rang nemen

z'n plaats innemen z'n
plaats krijgen

les classes dirigeantes

de heerschende klassen

de hoogere standen

rendre compte

rekening geven

verslag doen, verslag
geven

se rendre compte

zich rekening geven

zich rekenschap geven

tenir compte de

rekenschap houden van
iets

met iets rekening houden

rail

richel

rail

composer

't waren niets dan
huurlingen die dit leger
samenstelden

waaruit dit leger bestond

la composition

de samenstelling van een de compositie, de
schilderij, een roman
schikking de aanleg, de
opzet

pas l'ombre de

geen schaduw van

geen spoor van

on a beau dire

men heeft schoon te
zeggen

wat men ook moge
zeggen, je hebt mooi
praten

mettre par écrit

te schrift stellen

te boek stellen, opschrijven

seulement

slechts 50 jaar daarna; de
boekdrukkunst die slechts
gedurende de 16de eeuw
een aanzienlijke uitbreiding
kreeg

e e r s t 50 jaar daarna;
p a s gedurende de 16de
eeuw, gisteren pas kwam
ik terug, wij eten pas om
zes uur

étoile

zijn kwade star

zijn kwaad gesternte

mettre quelqu'un au ban

iemand in den ban stellen iemand in den ban doen

mettre fin à quelque chose een einde aan iets stellen ergens een eind aan
maken
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mettre quelqu'un au
courant

iemand op de hoogte
stellen

iemand op de hoogte
brengen zich op de hoogte
stellen

mettre en ordre

in orde stellen

in orde brengen

mettre ordre à quelque
chose

orde in iets stellen

er voor zorgen

mettre en vente

in veiling stellen

te koop bieden

se mettre au travail

zich aan het werk stellen
(wel Ned. is: alles in het
werk stellen)

aan het werk gaan

se mettre en chemin

zich op weg stellen

zich op weg begeven.

sciences exactes

stellige wetenschappen

wiskundige vakken

rester silencieux

hij bleef stilzwijgend

bleef zwijgen

caresser l'espoir

de hoop streelen

de hoop koesteren

compter sur quelqu'un

tellen op iemand

op iemand rekenen
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Fransch.
revenir

Vlaamsch.
ik zal hierop niet meer
terugkeeren

Algemeen Nederlandsch.
terugkomen

à titre d'essai

ten titel van proef

bij wijze van proef

à titre provisoire

ten voorloopigen titel

voorloopig

à double titre

ten dubbelen titel

in tweeërlei opzicht, om
twee redenen

appartenir

de kerk waaraan hij
toebehoorde

waartoe hij behoorde

parvenir

uw uitdrukkelijke wil is ons is te onzer kennis
toegekomen
gekomen ons ter oore
gekomen

permettre

dit werk laat ons toe een
meester te bestudeeren

stelt ons in staat

adresser des reproches à iemand verwijten toesturen iemand verwijten, iemand
quelqu'un
beleedigen
tiré à 300 exemplaires

op 300 exemplaren
getrokken

in 300 exemplaren gedrukt

entre eux

tusschen hen bevond zich onder hen

entre quatre yeux

tusschen vier oogen

onder vier oogen

étouffer un scandale

een zaak uitdooven

stilhouden, zorgen dat het
zaakje niet ruchtbaar wordt

exprimer le désir, l'espoir

den wensch uitdrukken

den wensch uitspreken

déclamer

uitgalmen

voordragen

déclamation

uitgalming

voordracht

extérieur

wat zijn uitwendig betreft

zijn uiterlijk

aptitudes

al zijn vatbaarheden

al zijn talenten zijn
vermogens

changer (de voiture)

veranderen

overstappen

changer la conversation

het gesprek veranderen

het gesprek een andere
wending geven, het
gesprek op iets anders
brengen

élargir

hare gedachten waren
verbreed

verruimd

la défense dit

de verdediging zegt

de advocaat zegt, de
pleiter zegt

se perdre en conjectures

zich in gissingen verliezen verdiepen

je n'ai pas perdu un mot de ik heb geen woord verloren mij is geen woord ontgaan
l'entretien
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soupçonner de

zij vermoedde hem van
lauwheid

verdacht hem

renouveler ses ordres

hij vernieuwde hun de
onderrichtingen

herhalen

permettez!

veroorloof!

met uw verlof

rejoindre quelqu'un

toen hij mij kwam
vervoegen

opzoeken

il nous rejoignit près de la hij vervoegde ons buiten
ville
de stad

inhalen

rejoindre son régiment

hij vervoegde zijn regiment hij begaf zich weer naar...

renvoyer

de cijfers verzenden naar verwijzen
de bladzijden
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Fransch.
inconciliable

Vlaamsch.
de democratie is niet
verzoen-baar met den
monarchalen
regeeringsvorm

Algemeen Nederlandsch.
niet overeen te brengen

venir trouver quelqu'un

iemand komen vinden

komen opzoeken

chair

een vleesch als melk zoo een gezicht van melk en
frisch
bloed

être en vogue

in voege zijn

in zwang zijn

mettre une armée sur pied een leger op den voet
brengen, te voet roepen

op de been brengen, onder
de wapens roepen

la plante des pieds

de voetplant

de voetzool

réservé

dit geluk, slechts aan
weinigen voorbehouden

voor weinigen weggelegd

tous droits réservés

alle rechten voorbehouden onder voorbehoud van alle
rechten

place réservée

voorbehouden plaats

besproken plaats,
gereserveerde plaats

avec réserve

met voorbehouding

met omzichtigheid

mettre un précédent

een voorgaande stellen

een precedent stellen

faire du progrès

voortgang maken

vorderingen maken

esprit de suite

geest van voortzetting

standvastigheid,
volharding, consequentie

conditions

in zeer slechte
voorwaarden

omstandigheden, toestand

une carrière bien remplie

een welgevulde loopbaan een rijk leven, een
welbesteed leven

faire son chemin

zijn weg maken

vooruit komen, door de
wereld komen, z'n weg
vinden

peser sur quelqu'un

de koning schijnt op het
ministerie te wegen

invloed, druk uit te oefenen

être dans les voeux

het ligt niet in de wenschen het is niet wenschelijk

jeter un pont

een brug over de rivier
werpen

slaan

hors de la loi

wetteloos verklaren

vogelvrij

l'affaire d'un moment

de zaak van een oogwenk het werk van een
oogenblik

et dire que

en zeggen dat...

en als men dan bedenkt,
dat
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mission

de zending der kopersnee roeping
sedert de laatste
volmakingen der
lichtteekening

se mettre en chemin

zich op weg zetten

zich op weg begeven

je vois d'ici

ik zie van hier

ik begrijp heel goed

vous voyez cela d'ici

dat ziet ge van hier gij ziet dat begrijp je, ge kunt u
van hier, welk...
voorstellen, welk...

chanter

De Koninck heeft dit eens bezongen
in een welklinkende
improvisatie gezongen

cette somme s'élève à

beloopt, bedraagt tot

porter pour titre

zijn boek draagt voor titel is getiteld... draagt als titel..

fêter quelqu'un

iemand feesten

bedraagt, beloopt

iemand vieren
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Fransch.
rappeler

Vlaamsch.
Algemeen Nederlandsch.
zijn schilderwijze herinnert herinnert aan Rubens,
Rubens, de heerlijke
waaraan wij u herinnerden
beelden die wij
herinnerden

il ne compte plus parmi
les vivants

hij rekent niet meer onder
de levenden; onder de
vijanden van het rijk
rekenen de Fransche
koningen

hij is niet meer onder de
levenden
behooren...
telt men...

voter des remerciments

bedankingen stemmen

een adres van dank
aannemen

pour ce qui me concerne

voor wat mij betreft

wat mij betreft

différer de

verschillen

il ressemble à son père

hij gelijkt aan zijn vader

hij gelijkt zijn vader, of op

renoncer à quelquechose aan iets verzaken

iets verzaken

cela est difficile à faire

dat is moeilijk om doen

dat is moeilijk (om) te doen

ceux qui désirent se
joindre à

degenen, die wenschen
zich aan te sluiten

degenen die zich
wenschen aan te sluiten

il désire pouvoir lire cela

hij verlangt dat mogen te
lezen

hij verlangt dat te mogen
lezen

il y réussit

hij gelukt erin

hij slaagt er in, of dat lukt
hem

je suis d'accord avec vous ik ben het daarover met u dat ben ik met u eens
là-dessus
eens
il se mit à courir

hij zette zich op een loopen hij zette het op 'n loopen

se fonder sur ce
raisonnement

hij steunt zich op dat
bewijs

hij steunt op dat bewijs

c'est moi, toi

't is ik, gij, enz.

ik ben het, gij zijt het

je m'y attendais

ik verwachtte mij daaraan dat verwachtte ik; daarop
rekende ik

maison à louer, à vendre

huis te huren, te koopen

huis te huur, te koop

invoquer l'exemple de

het voorbeeld inroepen
van...

zich beroepen op het
voorbeeld van...

il sent le besoin de se
reposer

hij gevoelt de behoefte om hij gevoelt behoefte aan
te rusten
rust

il ne put s'y résoudre

hij kon er zich niet toe
besluiten of beslissen

qu' est ce qui serait
capable de

wat zou er nog bekwaam wat zou er nog in staat zijn
kunnen zijn om
om

exclusivement

uitsluitelijk

hij kon er niet toe besluiten

uitsluitend

Jac. van Ginneken, Handboek der Nederlandsche taal Deel I. De sociologische structuur der Nederlandsche taal I

élection

kiezing

verkiezing

distribuer des prix,
distribution de prix

prijzen deelen, prijsdeeling prijzen uitdeelen,
prijsuitdeeling

partager l'opinion de qlq.

iemands zienswijze deelen in iemands zienswijze
deelen, of ermede
instemmen

laisser à désirer

dat laat te wenschen

dat laat te wenschen over

donner le ton

den toon geven,
toongevend

den toon aangeven,
toonaangevend

intercaler

tusschenlasschen

inlasschen

apporter des arguments

redens bijbrengen

redenen inbrengen

un coup d'oeil

een oogslag

een oogopslag
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Fransch.
Vlaamsch.
sous le rapport de langue onder opzicht van taal
tenir compte de

Algemeen Nederlandsch.
uit het oogpunt van de taal

rekening van iets houden rekening met iets houden

prendre conseil auprès de bij iemand te rade gaan
qlq.

met iemand te rade gaan

charger qlq. de qlq. chose iemand met iets gelasten iemand of zich met iets
se charger de
zich gelasten met iets
belasten, of iemand iets
gelasten
sous presse

onder pers

ter pers, op de pers

interroger qlq. sur

iemand ondervragen op

iemand ondervragen over

au sujet de (touchant)

betrekkelijk de waarheid

betreffende de waarheid

professeur d'histoire

leeraar van geschiedenis leeraar in de geschiedenis

à l'université

in, uit de hoogere school

l'Université de Gand

de hoogeschool van Gent de hoogeschool te Gent

donner un extrait de qlq.
chose

een uittreksel van

een uittreksel uit

l'introduction à

de inleiding op...

de inleiding tot...

traduction de l'allemand

vertaling van het Duitsch

vertaling uit het Duitsch

félicitations

gelukwenschingen

gelukwenschen

M. est-il visible?

is M. sprekelijk?

is M. te spreken?

cela saute aux yeux

dat springt in de oogen

dat valt in de oogen óf
springt (valt) in het oog

imagination

inbeelding

verbeelding (inbeelding =
hersenschim)

bien portant

welstellend, welgesteld

gezond

examen oral

mondelijksche of
mondelingsche examen

mondeling examen

un homme très connu

een goed gekend man

een zeer bekend man

un état d'âme

ziels-, geestestoestand

ziels-, geestesgesteldheid

faire l'éloge de qlq.

den lof van iets maken

iets prijzen

op, van de hoogeschool

destituer un fonctionnaire een ambtenaar afstellen

afzetten

mettre en mouvement

in beweging stellen

in beweging brengen

n'est pas viable

is niet leefbaar

kan niet in leven blijven

l'enterrement

de begraving

de begrafenis

des pommes de terre
réchauffées

verwarmde aardappelen

opgewarmde aardappelen

utiliser

iets benuttigen

zich iets te nutte maken

en rang

in rangen

op een rij
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constater

bestatigen

vaststellen

attelage de deux

een dubbelspan

een tweespan

tout d'un coup

al met een keer

op eens, eensklaps

envoyer chercher qlq.

iemand zenden halen

iemand ontbieden

comment l'apelle-t-on

hoe heet men hem

hoe noemt men hem of
hoe heet hij

(dans cet) ordre d'idées

gedachtenorde

gedachtengang

être atteint, affligé d'une
maladie

door ziekte aangedaan

door ziekte aangetast

il vient regulièrement ici

hij komt regelmatig hier

hij komt geregeld hier

au plus vite

zoo haast mogelijk

zoo spoedig mogelijk
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Fransch.
cet ouvrage est épuisé

Vlaamsch.
dat werk is uitgeput

Algemeen Nederlandsch.
dat werk is uitverkocht

grâce à lui

dank aan hem

dank zij hem

je lui dois 2 frs.

ik moet hem 2 frank

ik ben hem 2 fr. schuldig

vous vous trompez

gij bedriegt u

gij vergist u

mention honorable

eervolle melding

eervolle vermelding

il étudie le droit

hij studeert het recht

hij studeert in de rechten

argent ouvré

gewerkt zilver

bewerkt zilver

ne pas vouloir de

wij willen van geenen
klassenstrijd

wij willen geen
klassenstrijd
wij willen niets weten van
een

il est nommé professeur

hij is professor benoemd

hij is tot professor
benoemd

je le croyais un imbécile

ik geloofde hem een armen ik hield hem voor dom
knecht

déclarer mensonge

zij verklaarden dat alles
zij verklaarden, dat alles
kwaadsprekerij, (Ned. is laster was
iemand schuldig, vervallen
verklaren)

supposer connu

zijn bekend verondersteld worden geacht bekend te
zijn

l'éloquence qu'on lui
connaît

de krachtige taal die wij
hem kennen

die wij van hem gewoon
zijn

la politique fait du Czar
l'allié de la France

de politiek maakt een
Franschen bondgenoot
van den Czaar.

maakt den Czaar tot een
bondgenoot van Frankrijk

dormir d'un sommeil de
plomb

hij sliep van een slaap als hij sliep als een roos
lood
hij sliep den slaap der
rechtvaardigen

je parlaisle Français aux
élèves

ik sprak den leerlingen
altijd Vlaamsch

(tot) met m'n leerlingen
sprak ik altijd Hollandsch

les gestes dont il
de gebaren waarvan hij
waarmee hij zijne woorden
accompagnait ses paroles zijne woorden vergezelde begeleidde
supposer

het lot dat hij hun
veronderstelde

dat hij het hunne dacht

concilier une chose et une aldus zijn woord en zijn
autre
eerlijk geweten
‘overeenbrengend’

z'n woorden met z'n
geweten overeenbrengen;
zoo iets is met ons begrip
van plicht niet over een te
brengen

c'est ça

ziezoo

't is dat
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eau potable

drinkbaar water

drinkwater

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. Daarentegen hebben ze op de
Noord-Nederlanders 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 algemeene 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 messentrekken. 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-Vlaamschen 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. - Voor de literatuur leverde West-Noord-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 landbouwers, 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 vinde hier zijn plaats. Het is nog al
omvangrijk, maar het geeft ons tevens zóó'n diepen kijk op de sociologische en
psychologische structuur van den Vlaamschen landbouwersstand 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
van Stijn Streuvels uit: 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 onweerbaarheid 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 voordeelen, die opleiding
en geleerdheid hem verschaffen zouden - geen vertrouwen dus in die voordeelen.
Zijn denkkracht strekt niet verder dan de gewone zaken uit zijne onmiddellijke
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 gezien 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 houden en waarop hij steunt - hij heeft zijn eenvoudigen godsdienstzin, gelijk hij
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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 kruis 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 eenvoudigsten 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 tusschen 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 't open 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 blooten 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 schreeuwen niet als een wanklank in die omgeving; 't gebrek
en de armoedigheid is er niet gedoken of deftig aangekleed, met een schijn van
bedriegelijken welstand. De kleeren die de landman draagt, zoowel als de schikking
en 't gerief van heel zijne omgeving, 't eene gelijk 't andere is in éénklank met het
werk en de bezigheid van den bewoner, - er is geen bedrog, geen schijn van
nutteloozen praal, - 't is het natuurlijk noodwendige en het eenvoudige landelijke
leven. - Wat is er, dat hem hier zoo aantrekt, dat hij met die armoedige 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 zal lijden en liever zijn lijf gaat afbeulen met zijne
kinderen op de hofstede, dan zijn hoekje grond te verlaten en beter leven te genieten
in volkrijker gezelschap van een neringdoende dorp?
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 notelaar, die 't schamele dak van zijn huis beschermt, is
hem onbewust, een rijke tooisel. De zonnebloemen en de stokrozen die van
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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
onmiddellijke betrekking, de nauwe omgang met de natuur, het rechtstreeksche
aanvoelen van de groote elementen - de bronaders van het algemeene 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 platslaan, 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 teederheid der duisternis, neerzijgt over de
wereld, als alles rond hem slapen gaat. De morgen die daarop daagt, is weer het
ontsteken van licht, het opkraaien 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 eene onmiddellijke 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 schoonen 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
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lijke menschen van elkander afleeren 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 buitenmensch? De schoone avonden in 't voorjaar, als de eerste
zoelte de eerde aan 't gisten brengt en de groeite overal begint, als 't geluchte
effen-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 algemeene dingen die in elkaar
versmelten en één worden, ontstaat in eens de nieuwe tooverklaarte der maan. De
schoonheden die hij ziet tracht hij niet op te sommen of te bepalen - onbewust geniet
de landman en ondergaat den grootschen indruk van dien eendlijken samenhang
der dingen 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 gewerkt, 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 gesteld 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 't een 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 hovetje; er wordt gekout, stil, fluisteren gelijkt het
- in 't genot van den onzeglijk schoonen 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 boomen en tronken, gelijk 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 eischt 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 gesnebber 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 stemme hoort weergalmen in de wijde
lucht, waarin het lachen klatert uit de verte. De jonge, ongehuwde werkman heeft
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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 forschen 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 schouwtooneel. - 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 kleeren 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 straatbengel laten
beleedigen. Maar als hij in bende is, in gezelschap van makkers, dan wordt hij
brutaal, wild en begaat baldadigheid.
II. '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
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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
o

noodzakelijk zijn grond, zijn dorp of zijne streek verlaten moet. (1 .) Alzoo, bij streken,
hebben de landenaars, elk volgens de mogelijkheid, hulpe gevonden 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 ambacht 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
o

te spinnen. Als het daarmede gaan kan, acht men zich gered. (2 .) 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 omgang, 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
o

ze meer ‘mensch’ geworden zijn. (3 .) Een ander slag, meest onder de jonge kerels
met wilden aanleg, trekken in benden uit voor onbepaalden 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 vallen en 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 doken 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 hun 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, overal leven en geruchte houden,
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eten als ze 't krijgen en 't geen ze krijgen, altijd drinken en nooit dronken zijn, altijd
werken zonder ooit vermoeid te worden.
o

(4 .) Van veel tammeren aard zijn de Vlaamsche arbeiders, die uit nood of goesting
naar hoo-
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er 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 werklieden lang uitgestrekt liggen en hun slaap inhalen, dien ze thuis
niet voluit mochten genieten; 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 samenzijn 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 moedig 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
huiselijken 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 aanschijn 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
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hij den geur opsnuiven der
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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.
III. Een laatste soort onder de bevolking van het Vlaamsche Land zijn de arbeiders,
o

die nooit den veldarbeid kenden. (1 .) 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 werkplaats. Menschen, die van ver den
loop der dingen en de gebeurtenissen der wijde wereld volgen en er ver af blijven,
o

als 't hun eigen belang of 't belang van hun stiel niet betreft. (2 .) 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 Iseghem, de wevers en zwingelaars
van Zuid-Vlaanderen, de zeeldraaiers, mandenvlechters, vellenbewerkers, van 't
Land van Waas en de Dendervallei. Al 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 algemeen 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 persoonlijken vijand hebben zij zelf den werkgever niet of den fabrieksbaas dien
ze verwenschen 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 medebrengt. 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 bewerken. Hunne ellende
drukt dubbel zwaar, omdat zij in hunne onbeholpenheid niemand hebben, 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.
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
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die recht heeft op het leven en recht ook op de wederhulpe van het land, dat het
heeft rijk gemaakt en vermaard in 't aanzien zijner geburen.

Jac. van Ginneken, Handboek der Nederlandsche taal Deel I. De sociologische structuur der Nederlandsche taal I

151
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 aanspraak 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!
Stijn Streuvels.
Over het West-Brabantsch dialect en de verschillende invloedssferen, die hierop
hebben ingewerkt, en de isoglossen die hiervan het gevolg waren: zie men nu De
Regenboogkleuren blz. 67-69 en blz. 36 vlgd.

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
1)
ze hebbe der daor noat 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 bedronke waor. De katte pakten'um aon en ze daanste mee'um
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. Tun 'i er tegenover waor,
2)
kwaampen er ook verschaaie katte vur den dag: ze spronge vur 'um en ater 'um;
mar d'n slaachter haai zen groat slaachtersmes bij 'um, en hij begon der mee da
mes 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, 'k weet 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, én 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 'um aomaol aternao kwaampe; mar hij bleef ze toch veur. Mar Kees Kuik gonk
3)
laoter niemar nève den kattekuil. - Smenke zeggen oak, da de katte sommetije ne
4)
krombussel in de kuil in braand steke en der dan aomaal rond gaon staon daanse.
Nou tegeworrig hoarde daor niemar van; nou gaon der de meense gerust vurbij;
mar vruger, tun zou der 's naachts nie gauw ne meens vurbij zen gegaon.
1)
2)
3)
4)

N o a t , nooit, voor ooit, altijd.
A t e r , achter.
S m e n k e , sommige.
K r o m b u s s e l , bussel stroo.
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P.H. de Vlam.
o

a 1880.
Het nu volgende verhaal van Conscience in den Antwerpschen tongval bewerkte
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, maar ben daarin slechts half geslaagd.
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De giest.
Antwerpsch dialect.

De giest.
Aalstersch dialect.

't Spoeëk
Leuvensch dialect.

în en ân zijn neusklanken
als Fra. in an. De ie en uu
in gesloten lettergrepen
zijn meestal zeer kort. è en
ò zijn de gewone doffe e
en o van zeggen, lokken.
G is de Duitsche g.

Gelijk boven, staat ao ook
hier voor den langen
doffen klank tusschen a en
o; hij zweemt hier echter
meer naar de o, en is
daarom in de tabel met ô
gespeld. Daarentegen is
oa een duidelijke
tweeklank met een sterke
ò en een onduidelijk
tweede element dat
opzettelijk in de tabel door
ae, maar hier door a wordt
voorgesteld. Ook oi en ei
zijn tweeklanken maar de
i verbeeldt hier
respectievelijk een o- en
e-achtigen naslag; ân, în,
ên zijn neusklanken; ì, è,
ò korte doffe vocalen.

De oe verbeeldt de
Fransche vocaal van oeuf;
kj is een duidelijk palatale
k, oeë en ië soms ieë
geschreven, zijn de Nederl.
oe en ie met een doffen
naslag; oa is ook hier weer
een tweeklank, bestaande
uit ò en een nog dofferen
naslag dan in 't Aalstersch.

Antwerpsch. K o b 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. - B a l t e . Die kan ekiek. - F r a n s . Iez datte die van Ao nefroejke? S u s . Neeje, zule! Wette tan al nie mier? Dor komd-em-betoeverd kornain ien,
datiem briev oebdien tore draogt, on de priengses fan Amereka. Kuunde gai die
nie, Balte? - B a l t e . I kan ekiek alles, i kan ekiek Malle gais, van 't smietsje Veraole,
Guuldentop, van Siengte Pieter, Aa lampe ver nief; 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 înder, az ekiek se mor waa vertelle. - F r a n s . A wel, lot-ong
streuj kentrek doeng. - K o b e . Oerrao, 't iez ongzem Balte. Toe, van doktoor Fosiuus,
ò fan de kelder ongder de vierschaor. - S u s . Doe ta nie, Balte. Vertelt liever ies
fan den duuvel, ò fan toeverekse ò fan spoeke.
B a l t e . 'k Sal ollen iez en
echteg fertelseltje vertelle,
da chebeurd iez ubde
klay-mart, em bietsje
varder az de Kornainepaip
ien 't frîns chezeet: la pieb
de lapîn.

B a l t e n . Awil 'k sal ajer e
woor verozjeke verteln, da
chebeerd iz ob de klen
mert, em bitje verder az de
kornoanepoap in 't Frâns
chezet ‘la pipe de lapin’.

B a l t e . Awil, ik sal aalen
e vertillingske vertille, da
chebeet iz oeb de klaan
met, e bikje vedder az de
konoanepoap, in 't Frans
cheziët ‘la pipe de lapin’.

K o b e . Lapîn? Daz eng
kat, ge zè mies.

K o b e n . Lapin? dad iz
eng kat, ge zigget mis.

K o b e . ‘Lapin’? gezoad
abies, dad iz eng kat.

B a l t e . Oer taor, wa
stoemeriek. Lapîn iez eng
kat! neeje zule, poez iez
eng kat in 't frîns. Ze riepen

B a l t e n . Zi, da flaa
beschiet. ‘Lapin’, is dad
eng kat? Nie, poez iz eng
kat in 't Frâns. Ze riepen

Balte.ê doe flaabesjiet!
Lapin iz dad en kat! Nië
poez iz en kat in 't Frans.
Ze riepen immez altoa tege

n
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oemez alte tege dien aawe
frînsman oite
Mannekestrot, voleur de
poes, de kattendief. Da
wiel tege may frîns spreke.
Wa kastekiengdere! Edde
2)
golle oebde zaot
chewarekt? eed olle
3)
vaoder gardesjoe gewest,
ee? In den tait fan de
mariene?

1)
2)
3)

allever atè tegen dien aa
Frâsmaan oete
mennekestraot: ‘voleur de’
poes de katndief. Da wil
tege moa Frânsprekeng!
1)
O gi sjieriepem ! ei-è gajer
ob de ‘chantier’ gewerkt?
eed ajer voar ‘gardechou’
geweest, indn toat fan de
Marjanne.

doanen aave Fransman
uëte menneke stroet:
‘voleur de poes’ kattendief.
Da wil tege moa gon Frans
n

klappe! ê doeë koeë
joeng! idde goa van ze
lieven im Brissel gewèrekt?
iëd oe groeëtvoer saldoet
cheweest, in den toat fan
de Franse?

Tsjilper: domme musch.
Scheepstimmermanswerf.
Garde-chiourme.
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Zwaigt na: zulle, want 'k
chon oeptenievd begiene.
Ien die straot stoeng der
iez en ois mè fier steuzjes
songder de zolder, zoe
groet en zoe schoen as 't
palais van de keunink.

Zwoach na zei è, wand G
begin van erreert.
Awil, in dè strôt ten stont
er en ois miffier stozje
zonder de zolder, zuu
groeíít ê zuu schoeíín as 't
paloas fan de Keenink.

zwoich na zille want ik
begin oepenief. - Awil, doe
stonttan in doa stroet en
oeës mee vier steuzje
sonder de zolder, zoeë
groeët en zoeë schoeën az
et paloas fan de kjenink.-

Mor in dad ois
wildenoemes na niemant
ni woene, en jaore lank
bleev et leeg ston, want et
spoekten er ien.

Maor dor en waa nimant in
dad ois ni woeünn in 't
bleef jaore lank leech
staon, want 't spoektn drin.

Moe doe waa niemand in
dad oeës ni woeënen,
inned bleef joere lank lieg
ston, want et spoekten er
in.

S u s . O, dachò schoen
zen!

S u s . Aa, da sa schoeü
zoan.

Sus. Aa! dassal schoeën
zoan.

B a l t e n . Stilâns, aavd
ajer koes! Awil op 't slach
fan twellev iere kwamper
iedre kier ne giest, tie 't ois
van onder tod boevn afliep,
en az da ten lank
chenoe-chedierd oa, ten
kwamb de giest tegen 't
slach fan den ien achter de
straotpoeürt staon im
begos suu injelek 't oiln in
te schrieën datter iedrin
kompasje mi kreech.

Balte. Silâns! oed oeë
monje toe. Awil, oep slach
fan twellev iere kwamp er
iedere kie e spoeëk die ed
oeës fan onder tobboeven
afliep, en az dattan alank
chenoech chedietaa, dan
kwamp et spoeëk tegen
iën ier achter de poet fan
de stroet ston in begost
soeë diërloikj 't oeëlen in
te schrieëve, datter
iederiën kompasse mee
kreech.

1)

B a l t e . Stilâns aud ewe
smoel. A wel, oep slach
fan twellev ure kwamp er
iedere kier ne giest, dienet
ois fanongdere toed boven
afliep, en az datan lank
chenoeg cheduurd od,
dang goeng de giest oep
slach fan den ienen achter
de poert ston, en begoster
zoe warecht' oilen en
teschrieuwe, datter
iederendien kompasse mè
kreech.

K o b e . Zedde gay da
K o b e n . Zedde goa da,
Suus, die der ont suuchte Soeíí, di tor ne zicht lot?
zet?

K o b e . Zoade goa da,
Soeë, die doe zicht?

F r a n s . Ee, ajis bang, aa S u s . È, èjjiz benaat; è
beeft, 'k fuul et; aa wa
beeft, 'k wer et chewaor;
kieke!
aj, wa kieken!

F r a n s . Ai! o ië ferviët ;
oe beeft: 'k widdet chewoer
wanne labbekak.

B a l t 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!

B a l t e . As Koebe z'ne
mont ni toe en oe, 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!

B a l t e n . As Koebe zène
mont ni toe en aat, stomp
ek im van dem boagank.
Awil, 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'n ziel.

2)

Dor wier dan gezeet-en 'k Dor wir tèn gezèt, en ik
Doe wi tan geziëd, in ik
cheloev ekieG dat oek,
cheloeüv et oeíík, datte ziel cheloeëv ekjikj dat 't soeë
1)
2)

Contaminatie van stil en silence.
Hij heeft (is) vervaard.
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-dade te ziel was fan de
lesten ier, der et ois fang
gewest ot, en dien oit
chirichat ne groete schat
of wegchestoke, en ge
wètadaz iemant stareft mè
zoewiet up seng
konsjengse, dattem dan
zoelenk in d'el moed
brînde toeta se gelt
chevongde wurt.

was fan de listn ier va wie
dat ois was, in datn diën oit
chieregèt ne groeííte schat
wech-estoeken oa; in ge
wit wil aster iemant sterf
missikke gilt op sin
kônsênsje, datn tèn in d'ille
moe bloavem brann totta
ta chilt chevonne wert.

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 estoeken aa. In
ge wit wil, asser iemant
sterref mej ewèch estop
jeld oep sin konsiense,
dattem dan zoeë lank in d'il
moed bloave branne, totta
ta cheld chevonne wit.
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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
stamenee gezeet tat em
ver niet en niemendal, oem
zoe te zegge, ver ze
plezier, ne nacht in da leeg
ois soo slaope, assem
ongdert frang oep foerînt
waawe geve. Den oisbois,
die zee soe tege Jan: iez
da waor? Darevde gai in
dad ois slaope?

Az da na, azuu al
giellankchedierd oa,
kwamp-er însj n'n aa
sadaot fan de
merremietn-oerloch.
Darme sadaot oate sterke
Jaan, in è oa gezed in 'n
erberg, 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?

Az da naa zoe al iel lank
che-diet aa, kwamp er ne
kie nen aave saldoet van
den oerlocht. Doane
saldoet iëte sterreke Jan,
in o aa geziët in en
èrre-bèrrech, dattem vej en
4)
kjiz 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
5)
woe? Tèed-ego in
dadoeëssloepe?

Wel jao, zee Jan zoe, 'k
1)
feeg on alle spoeken en
duvels. Da chod bewaort,
das choe bewaort.

Joak soa Jaan, want ek
feeg on alle spoeken en on
alle doeíívels. Da chod
bewaort, is wil bewaort.

Joe zeekjer, zaa Jan, want
ik fiig mem botte, zaa em,
on al de spoeëken en on
al de dievels fan den iële
wiërelt. Etcheen dat Chod
bewoed, is wil bewoed.

A wel, zeet en oizbaos,
soe geft m'en înt, zeet em
zoe, me zen takkoord. Wat
moet ekiek a geve,
kameraot?

Awil zoa dem baos, geef
mè d'ant-orrop, wè zen t'
akkoert. Wa moet ek a
geven?

Awil, zaa dem boes, jif me
doe en ant oep, mezin tod
akoet, wa moet ek oe
jeve?

Oert zee Jan, geft me mor
al oem te begienen en
2)
wiez bukenaut eng
kloempekes, 'n dozain
flesse wain, 'n fles mè
3)
kwak , ne koekpot fol mè
spaiz en 'ng goej pan oem
er m'ng koeken in te
bakke.

Oeíírt soa Jaan, geef mè
mor iest eng goei vrecht
aat, en dozoan flesse
woan, ne pot fol meetieg
in 'n goeipen om meng
koeken in te bakken.

Oeët, saa Jan, jif me moe
al vee te bejinnen, en goei
vracht chekapt oet, e
dozoan flesse woan, en
fles sjenoavel, ne pot fol
diig in en goei pan vee m'n
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.

Da sijj-emme, zoa dem
baos; in assen im da
chegeven oa, trok Jaan
tegen d'n ovet missem
proviezje 't oiz in.

Da sild imme, zoo dem
boes, in assem im da
chejeven aa, trok Jan tege
den oevent, mee z'n
proviezen ed oeës binne.

As 't na vier uren ot
As 't na vier iere geslegen Azzet naa vier iere
cheslaoge, droech em z'n oa, dreech en zen aat ên gesloege was, droechem
4)
5)
1)
2)
3)

Korst.
Durf je.
Ik veeg m'n schoenen af aan.
Een wis.
Jenever.
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aut en ze ne koekpot mè
spaiz en 'ng kaomer oep 't
ieste, dor nog 'n taofel
stoeng mi twie stoele.

zenne pot mit tieg in'n
komer obdieste stozje,
worda nog en tofel stont
mit twie stoeln.

zen oet in zene pot mee
diig in en koemer oeb
d'ieste steuzje, woe datter
nog en toefel stont mee
twië 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 de
spais te doeng oepchon.

È begos tor e vier te moke,
gelek om 't oiz af te bran'n
in dorneve sitn'n è zenne
pot om d'n diech doen te
gaon.

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.

Terwail datte spais na jon
't oepchon was, begost Jan
de flessen ien ver ien de
nek te breke, en a kreeg
oeb den duur e stuuk in
zene kraoch, chelak
nenaauwe Zwitser; mor a
was toch ni fan zene
sengter af, en a wiest iel
goet wa tatem zee-jen dee.

Tswoalez dat'n diech na on
't chôn waz, begos Jaan de
flessn în vir ien de nek te
kroken; în è kreeg opt'in e
stik in zen krooch, chelèk
nen aa Polak; mor è was
2)
toch ni fa zem berreken ,
in è wis chiel goet, wa ta tn
dee.

Terwoalen tatte diig na on
't chon was, begos Jan de
flessen ien ver ien de nek
te kroeken, in oa kreech
me dee den dier estikj in
zene kroech, chelak nen
aave Zwitser; moe oa was
toch fan zene senter ni,
zille, en oa wist iël goe
wat-tattem dee.

2)

Berdeke, plankje.
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Da was na goet, mor
assem na lank chenoech
chedroenken ot, begost
1)
senem beer te dînse. A
zette dan zem pan oep 't
fuur en a lapte der ne
goeje pollepel spaiz ien.
Dan ont kiesse datte
plezier was; et rook er zoe
lakker az on de deur van 't
lînts-wel-vaore; zoe nen
roek chelak fan en
restoraose.

Da was mè goet; mor as e
na lank chenoech
chedronken oa, begos
sennem bèer te dânsen; è
zitte zem pen op 't fier in è
laptn der ne goeie polleper
dieg in. Naa begosttekoek
te kasn; in 't roek su
vrinjelek asnoenez on de
killervênster van e roak ois.

Da was naa goet; moe
assem naa allank
chenoech chedroenken aa,
begos senem biër te
danse, oa zattan s'n pan
oep et fie in oa lapte doe
ne goeje polleper diig in.
Naa begos te koek te
kjesteren en et roek er
zoeë foan as snoe-nez on
de kjildervinster van e roik
oeës.

A wel, da was na goet; de
koek fan Jan was langsten
iene kînt schoem broin
gebakken en a goejden em
oem-oech in de schaa,
oem em oem te kiere.

Awee, das was no goet;
Jân zenne koek was lanks
ten iene kant schoeíím
broan gebakken, in è
3)
roedn im omoeííg in de
schaa om im om te kieren.

Awil, daddis naa goet; Jan
zinne koek was lansten
iëne kant schoeën broeën
gebakken, in oa smeetem
emoeëg in de schaa vej
em oem te droeë.

Mor gelak em na wer oep
't fuur stoeng, valter oep
înz iet oite schaa, en
pardoef, in Jan z'm pan, en
de koekembak in d'asse.

Mo gelek e na weer op 't
fier stont, valter mee op
iene kier iet oate schaa, im
perdaf, în zem pen, in de
koek in d'asgen.

Moe gelak em na wej oep
et fie stont, valt er m'en
iëne kji iet oeët te schaa;
in 'pardaf! 'n z'm pan, in de
koek in d'asse.

Antw. Wel ongdertuzet! 'k weet ni watte! 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 aíge; 't ies na toch soe, 'k sal mor ne nieve pollepel spaiz im
m'm pan doeng, oep choe fal et oit. - Na, a doe ta, en wer on 't kiese da ch'r de
giewoenger van zoo gekregen emme, al was ta chien gien drai daoge gien ete ni
mier ot hat. - Mor Jan die lotte steel van de pan los, en a pak ta tienk oeb 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
maoken offer de zot t'aawe? Dan zen ze goe chelevert mèjjiem pèrde poete! Al
4)
goejde ze nai unen iele prospot teur de schaa, dan gav ekiek er nò 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 ni-j-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 îns 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 gaon? Wad iz da na wer, woor da se mè che goeid
emme? Da's chiene klaine paoter-noster! 't is seker de ruugegraot fanne klai veuleke;
oe flaa, dattie manne toch sen! Ze kuune 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
1)
3)
4)

Beslag.
Gooide hem.
Knekelhuis.
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greuzelemengte vanien sloech. - A goeng dan bai z'm pan zieten en sloeg er van
taitoetait ne nieve spaiz ien, mor
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iedere kier as em de koek
oite pan waa pakke, viel
der'tien of 'tînder
doedzbien ien, en
dat-tuurde zoe lank, toeta
t'r oep 't leste n'n doetskop
in viel. Jan die schot in 'n
frînse kolèren en goeide
d'n doetskop soe vaar az
dattem waa vliege. Dan
begost'm geruuste bakken
1)
en a-j-od al'n taloer mè
koekebakken oeb de taofel
gezet oem te gon ete.

Iedre kier da Jaane koek
oate penne wilde pakke,
viel der t'ien oft'ander
mênsembien in, in
dattierdn totta ter op 't list
en dossjoeíít in viel.
Jaan die schoet mè in ên
Frânse kolèr, in è roedn
tossjoeíít suu ver ast fliege
waa. Naa begosten gris te
bakken, in è oa al în
schoetel vol koeken ob de
tofel gezit om te gon eetn.

Iedere kjië dach Jan ne
koek oët te pan waa
pakke, viel er d'iën ov
d'ander minsebiën in da
tiede tottatter oep 't leste
n'n doetskop in viel. Jan
die schoet in 'n Franse
koleeren, in oa wireb den
doetskop soeë veer az
dattem vliege waa.
Naa begost em gris te
bakken in ò à al en
schoetel vol koeken oep
toefel gezit fee gon 't ete.

Assem na goed on taofel
zat, en lakker on 't
knabbelen en on 't soige
was, komt-er oep îns ne
slach. Jan die teld-en 't
was twellev ure.

As è na goet on tofel zat,
ing gesmokelèk on 't
knauwelen in on 't soage
was, oeíírden op iene kier
ne slach. Jaan tildn, in 't
was twellev ieren.

Assem naa goed on toefel
zat in smoekeloik on 't
knabbelen in on 't soeige
was, oeët em iëne kjië ne
slach. Jan tilden in et was
twellev iere.

En Jan dien eft s'n oegen
oep, en a ziet-tor in den
oek, wor dattem de biene
gegoeid ot, e lielek
cheremte staon.

Mor Jaan if sen oeíígen op,
in è zietor in dn oek, wor
da tn de biene geroed oa,
è lielek geromte staon.

Moe Jan zied emoeëg in
oa zie toe in den oek woe
dattem de biëne gesmeten
aa, e lilek cherimte ston.

Antw. Want oep slach fan twellev ure waore de bienen allemol onieng 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 aa noch mier gezieng èm. Staodega
nie-j-ien Siengt Wielebers mè 't sielen-oktaof? Ge ziet er înders mor aremoeieg oit,
Jan Stek. Sie zoe ne koek ov drai, en zoe'n fleske, da soo-we-wînderz 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'înders wilt meedrinke, muute
mor aon-ziete zule. - De giest ie sprak nie, mor a dee-j-'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 moest iez 'n valling oepschare. - A sa, mor zegd is, wa taol sprekte-gai? Zech!
is 't fan parlee frânsè kongter alle mengse? Oek al ni? Gò ta mor teruug nor e
doetskiest, droechsak,
Zeede vang Got, sprekt;
zee-de van den duuvel,
1)

Komde va got, sprikt;
komde van d'n doeíível,

Komde va Got, sprikjt!
Komde van den dievel

Telloor, bord.
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vertrekt. Mor de giest ie
bleef staon en dee
nie-j-înderz az mè zene
vienger tieke doeng,
oemda Jan zoo bai em
kome. Mor Jan, die goeng
geruust foert mie-j-eten en
zag in 't hiel nim'r nor 't
spoek.

vertrekt! riep Jaan. Mor de
giezd bleef staon, în en
dee ni as tieken doen
missen vingeren, da Jaam
bè ì mos komm. Mor Jân
gonk foersj mì eetn, in ê
zach nor 't spoek nimmer
om.

vertrikj! riep Jan. Moe de
giez bleef ston, in ò en dee
nied as tiik-jen doen mee
z'n vinjere, dach Jan bò im
mos koeme. Moe Jan
goenk foets mej eten, in oa
zach noe et spoeëk nemi
oem.
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Antw. 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 alte
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'in înt wasser, sebiet 'n iel blain gebrînt. Wel
nongdedoeme, riep Jan, wieldegai zoe kennes memme maake; 't schain-tache
warem înden èt, gebuur! Mor zoe zemme ni chetraut zule; 'k sal ekiek a da wel iez
1)
afliere. Are dastieste koefke . - En Jan die sloech nor 't spoek mè-j-'n fles, zjuust
oep 't scheel van zene kop, mor a rokte de giest nie, want a sloech elak oeb de
wiengt.
Dan wier Jan iest fer
engoei kwaot. A welde de
giest fast-pakken en'm oeb
de grongt smaite, mor da
choeng ni, want soe ta-j-az
dattem doch, tattem de
giest fast ot, vuul-denem
niemendale.

Naa wirt Jân vir goe kaod;
è wildn de giest faspakken
in ob de gront slaon, maor
dang gink ni mee; want
assen mandn datn im vast
oa, en voeldn è
nimmendaaln.

Naa wit Jan ver goe koet;
oa waa de gies faspakken
in oeb de gront sloege;
moe dad en goenk nit;
want assem mände dattem
em vast aa, dan vilden en
niksmandalle nemië.

Pastoep, sule, riepem, da
tuurt na-j-allank chenoech;
ge kuunt mor ies chaa gon
zegge wa ta che vammai
muut emme. Worroem
komdegai ier ruze zuken
ee? 'k emm-e kiek oemes
chien afères mè jaa of mè
jew iel famiele. Lomme dan
geruust en god aon.

Pas op, riepm, datier na
alank chenoech; ge kin
mor înz agaa zigge wa ta
che va moa moed imm.
Worom komde gè ie rizje
moken, èn? k'en im ekik mì
aa of mi a famile gin
affèren. Lot mi tên grist ên
god aon.

Past oep, riepem, dat tie
na allank chenoech; ge
kind ie moe a gaa ne kjië
zèe, se, watta che va moa
moet imme. Woevee komd
e gò ie rieze ziekje de? 'k
en im ekjikj mej aa of mej
oe famile jien a f f a i r e .
Lot me dan grist en goed
on.

Mor de giest tee ni-j-înderz Mor de giest en dee nie as Moe de gies tee nid as
as tieke doeng en mor nor winken ì nor de deer
winkjen en noe de dee
de deur waize.
woazen.
woaze.
Jan die pakte zene
kîndelèr en zee tege de
giest: allee lot sien wa ta
che vammai muut emme,
allee, goffeur, 'k sal ekiek
achtere gon.

Op 'tinne pakte Jân zenne
kandelèr, ê zoa tegen de
giest: Alla! lot sien wa ta
che moed im'm. Gao
feeren op, 'k sal a volgen.

Dee den dier pak Jan
zinne kandeliër in oa zië
tegen de giest: Ollò, lot i
sien watta che moet imme.
Goe fer oep, ik sal oe
vollege.

't Spoek deete deur open
en wees Jan nor den trap,
mor Jan die was slumer az
da, en zee mor altet: go
sule feur, want assem was
feur gegon, dan at ta

't SpoeG dee de deer
oepen, ên wees nor
benèen; mor Jân was feel
slimmer, in è zoa altet: go
sil feeren; want oann oa dn
ieste gegaon, 't spoek oa

Ent spoeëG dee de dej
oepen in weer noe benee;
moe Jan was feel slimmer
az dat, in oa zà altoat: goe
sille fejaf, want à oa den
ieste gegon, dan à et

1)

Daar, dat is 't eerste klapje.
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spoek em zeker de nek
chebroke.

im giel zeker de nek
chebroekn.

spoeëk em iel zeekjer de
nekj chekrokt.

Zoe kwaome z'oeb den
duur benejen in de gînk,
en dor lach ne zarek
mennen aizere rienk,
diener in vast was.

Te lange liste kwampe ze
tog benèen in de gank, in
doar lach ne zèrek minnen
oazere rink, die ter vast ì
was.

Te langeliste kwampe ze
dan tog benèen, in de
gank, in doe lag ne zèrek
mee nen oa-zeren rinkj, die
dervast in was.
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't Spoek weez om Jan
dattem die zarek moest
oepeffe, mor Jan die begos
te lachen en a zee: Jo,
g'aut m'ier wa fer den aop,
bruurke. As che gine
mekaniek in aawe zak èt,
zuul-de noch allînk meuge
rongt loepe. Eft sellev de
stien oep, want iekan
ekieG da ni.

't Spoek weez ò Jaan, da
tn die zèerk most op iffen.
Mor Jân di begos te
lachen; jân, zoann g'aaf
mè zeker vir de zot. As che
gè giene mikkanik in ane
zak en it, zijje gè nog
allank mege ront loeíípm;
if chè zilv de stien op, want
ik 'ng kân da ni.

Et spoeëk weez on Jan,
dattem doane zèrek most
oepiffe. Moe Jan die begos
te lache: jaa, zaa'm, g'aaf
seekjer mee moa de zod;
1)
brikje! As che jië geriev in
oe tèz en it, dan zilde goa
nog allank mege wachte.

De giest-tie-n-efte de stien
oep, en dor ongder wasser
ne groete puut, wor datter
drai groet aizer potten in
stoenge me chaawe gelt
ien.
En zoe tay as Jan da chelt
chezieng ot, begos ta
spoek te spreke. Ziede ga
da chelt? vroeget on Jan.

De giest iftegen de stien
op, in doronder was er ne
groeííte pit, worda troa
groeíít oazere potn ì
stontn, vol mì chaa gilt.

If ne kjië zellev de stiën
oep, want ikj en kan da nit.
De giest ieft de stiën oep,
in doe onder wasser ne
groeëte pit, woe datter
droa groeêt oazere potten
in stonte vol gaave jelt.
En gelak as dach Jan et
jelt chezien aa, begost et
spoeëk te spreekje: Zied e
da-cheld? vroeg ed an Jan.

Wel gai vieze lîntsman, ge
sprekt gelak floms? Na
beginneme makîndere te
verstaon. Frîns kan-ekiek
toch oek, sule, want'k èm
vaif jaor gediengt! en viva
Nampolejon! Jao, 'k siem
ekiek zoe-w-ied blinke da
noggal goed oep
stuukskes fan twiengteg
frang trekt.

Wil, gè vieze potriot! riep
Jaan, ge sprik lek floms.
Naa beginneme
makkanderen te verstaon.
Frâns kaan ik tog oeíík
sijje, want 'k im voaf joar
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.
Naá bejinneme
malkandere te verston.
Frans kan ek tog oeêk
zille, want ik im voaf joe
gedint, im vievat N apoljôn!
Jaa, ik sien al ied blinkje,
da da noich trikjt oep stikje
van twintech frang.

De giestie-n-olde de drai
potten oite puut, en zee
mè-j-en olle stem.
Dassen drai potte mè
chelt, die 'k ot wech-estoke
veur daddieG doet was.

De giest oldn de droa potte
gilt ti tn wich chestoeken
oa, ierda tn doeíít was.
Da senn droa potte gèlt ti
'k wichchestoeken oa, ier
dak doeíít wa, soann.

De giest ulde de droa potte
jelt fee den dag die em
ewech estoeken aa vee
dattem doeët was. Da sen
droa potte jelt tie ek
ewech-estoeken in vee
daG doeët was, saa'm.

Veur 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

Ier da che doeíít waort!
riep Jaan giel verwondert
zedde gè doeíít? Dad en
zoje ni siggen; 'k cheloeííf
da che mè iet obdroat.
Mor de giest en loasterdn
dor ni naor, in è zoa: 'k im
in d'ille zuu lank moeten

Vee da che doeët wot! riep
Jan iël verwondert. Zoad e
goa doeët? Dadden zodde
ni sè, zille; 'k cheloeëv da
che me doe it woas mokt.
- Moe de giest en lusterde
doe nied énen, en oa zaa;
'kj'im in d'il zoeë lank

1)

Broertje.

Jac. van Ginneken, Handboek der Nederlandsche taal Deel I. De sociologische structuur der Nederlandsche taal I

emmekiek in d'el mute
brînde zoe lank toe ta tie
potte zoowe gevongde
weure, - ennaw edde gai
m'oit'el verlost.

braan 'n totta ti potte
moete branne, totta toa
gevonne wieren - in in go potten gevonnen widen it me na oeët 't il verlost. goa it mè na oat 't ille
verlost.

Emm-ekiek aaw oit' el
verlost?

Im ekjikj a oeët 't il verlost! Im ekik a oat 't ille verlost?

Jac. van Ginneken, Handboek der Nederlandsche taal Deel I. De sociologische structuur der Nederlandsche taal I

159

riep Jan; dor èmmek na
spait fan. Ge zenne
schoene joenge. 'k Sal er
mor van zwaige, want
mem bloet kokt al.
Naa brînd-ekiek ni mier,
zeeta spoek; are, dor is
m'n înt. Vuult, naw
iss'ielemol kaut.

riep Jaan. 't Spat mè
noach. Ge zenne
schoeííne jongen. 'k
Sammer zwaogen want
mem bloet koekt aal.
Naa'm bran ek ni mier, zoa
de giest. Alla, daor is men
ant; voelt ter aon, 't is kaat.

riep Jan. Doe im ek na
spoat fan, se. Ge zoa
nogal ne schoeëne joeng.
Ik sal moe zwoige, want
me bloed begind al te
koeke. Na en brannek
nemië, zaa de giëst.
Arè, doe is men ant; tas ter
iz on; 't is koet.

Mersi ver de goetat, zee
Jan, au de pikkelbientsjes
mor stillekes tois. Zoe
wainech komplemengten
as meugelek.
Ie kenn-e vogel, ge zetten
duvel te plat.

Bedank fan a goetèt, soa
Jaan, aavd a pikkele mor
stillekes toas. Zuu litter
kompleminten as megelek,
e kin a, voegel, ge zetten
doeivel te plat, hoa.

Ge zoa bedank fan oe
goetoat, saa Jan, aavd oe
polleper moe stillekes
toeës. Zoeë woanech
komplementen megeloik. I
kjin oe, voegel, ge zoat ten
dievel te plat, choa.

Si, zee 't spoek, van die
drai potte mè chaut,
verzuuk-ek aa da ch'er
iene van on den areme
geft, ienen on de karek
oem misse ver m'n ziel te
doeng, en...

Zie, zoa 't spoek, van di
droa potte gaat, verzoek
ek a van der ien'n onden
èremen te geven, ien on
de kèrk, ò missen te doen
vir men ziel, in...

Se, zaa 't spoeëk, fan doa
droa potte goet, ferziekj ek
oe van er iënen on den
èreme te jeven, iënen on
de kjèrek, vee misse te
doen vee m'n ziel in...

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
trinkchelt overschiet, dan
zal-ekiek-etoen. - Ge zè
cha-w-oemes toch raik
chenoech, al godde zoe
slecht chekliet in 't puteke
van de wiengter. A wel, wa
segde?

Ola, riep Jaan, g'itter de
kompleminte van. Ben ekik
ane knecht? Ge mok tor'n
schoeíín rekenink; in wa
sol ekik ten imm? Nie, 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. - Awee
wa sigde?

OEla, riep Jan, da sied e
van ie. Odde me jistere
2)
gied , ikj aa van doeg oeë
knè cheweest. Ge mok toe
'n schoeën riikeninj; in wa
sal ekjikj dan imme? Nië,
moe as er e klaa bikje
drinkjelt oeversjiet, dan
zallek et toen. Ge zoat toch
3)
roik chenoech, alwoeten
ta che zoeë slè chekliët
loept, in da nog al in de
winter. Awil we segd e de?

Den darde paot, zeete
giest, dien ies feur aa.

Den derde pot, soa de
giest is fir aa.

Den derden pot saa de
giëst, is fej aa.

Veur mai, riep Jan, zoe blai
as ne karmisfogel, wel
siemenies, d'r weur-ekiek
noch staopelzot fan. Komd
ier, 'k sal ew ies kuussen
oepe poste-laine kaoke.

Vir moa, riep Jaan, vol
blaschap, wil ziemenisen
toch! 'k wer der zot fan.
Kom ier, 'k sal a îns kisn
op a poezje-loane koken.

Vee moa riep Jan, zoee
4)
bloa az iet; wil sjië menee
toch, ik witter zot fan.
Komd ie, ik sal oe is kissen
oep oe posse-lane koeken.

2)
3)
4)

Gehuurd.
Al ware 't.
Jezus, Maria.
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En Jan die sproeng oep
1)
fan areuze ; mor a
struunkelden en a viel in
de puut en ze licht oit! 't
sloech zjuust ien uur. - Na
was Jan ien den doenkere.

In Jaan spronk op fa
plezier; mor a stroakeldn ê
zè licht waz oat. 't Sleech
sjist ien ieren. Naa zat
Jaan in d'n donkeren.

In Jan sproenk oep fan
plezier; moe oa
stroeikjelden, in ze lich was
oeët. 't Sloech sjist iën ier.
- Naa zat Jan in den
doenker.

Pietsje de doet! riep-em
zoe-w-art az dattem kost,
wor zedde - ee spoekske
lief, komd iez ier! 'k emm
ekiek aaw oit'el verlost, na
meugde-gai mai oek wel
iez oit eze puut ferlosse.

Pietn de doeíít, riepm, zuu
ert as en morren kost, wor
zedde? èe spoekske lief!
kom înz ier; im ekik aa oat
't ille verlost, ge mee chè
moa oeíík wil oat teze pit
ferlosn.

Pikje de doeët, riepem zoe
èt as dattem moe kost,
woe zoade? Eela
spoekske lief! komd iz ie;
im ekjikj oe oeët 't il verlos,
tan meegd goa mò oeëk
wil oeët teze pit ferlosse.

1)

Blijdschap (heureuse?).
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- Mor 't spoek was wech. Jan die kroop meffeul
moeiten oite puut, en ropte
z'ng kers oep.

Mor 't spoek was wich.
Jaan di kroep tè mì feel
moeit oat te pit, in roptn
zeng kèezop.

Moe et spoeëk was
ewechj.
Jan, die kroep dan mee
veel moeten oeët te pit, in
ropte z'n keez 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. -

È gonk im'm bitje
wèremen, in as e noch twie
flesse woan oat
chedronken oa, vieln in 't
sloop.

Oa ginkj em ebikje
wèremen in assem da
noch twië flesse woan
oeëtchedroenken aa, viel
em in 't sloep.

'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.

Tsanderdoogz dee Jaan
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 ò iel ne pot vej im.

En Jan die woenden iene
groet ois, en a-j-ielt fetuur
em pert, en a sliep ienem
1)
floerem bet, en a droenk
wain, en a goeng alle
daogen oep stamenee. En dor kwamp e vareke
menne lange snoit, en 't
fertelselt-sjen iz oit.

In Jaan woendn in e groeíít
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 do kwamp e
verke minne lange snoat
im mè verozjeken iz oat.

En Jan woenden in e
groeët oeës, en ò iel koets
en pjèet, en oa sliep oep e
floere bet, in oa droenk
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 niet 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.
2)
Veur nen appel in 'n ei brijnge z'i van 't Seleskest naor de Brigsche puërte.’ - ‘'k
Wil da 'k et zoage, zei den blende.’ - ‘Ha, ge geluëf me nie? Awel, kom dan mee
3)
mee mij!’ - Cies en Mie weundegen in e klein (h)uizeke op Ticheldrije . Ze trokken
4)
over 't sluizeke lanst 't Bèweluëleitse 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
1)
2)
3)
4)

Velours.
Heilig Kerst(-kerk).
T i c h e l r e i , straat aan het water.
Baudelooilei-tje.
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zitte; dad es doar d'iëste ploatse, en da kost nen (h)alve kluit dierdere. Veur vijf cens
zulle me der uëk wel geraoke.’ - Den ontfanger kwam veur de pinne. - ‘Geef ons ne
kiër elk veur vijf cens 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! Allee, koetsier, rij moar deure!’ ‘Wel Onze lieven Heere,’ zei-se zij, ‘wa rij ta tjink 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 sekere! Me rije deur de Sarlekijnstroate.
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Kijk, ginter verre stoa Sentane op 't Arteveldeplein.’ - ‘Ei, 'k geluëve da me ziërder
rijen of den avapeur! 't es goet da 'k nie te vele g'ëten hè, anders zoe...’ - ‘Wil de
wel 'n beetse zwijge mee al iwe prietproat! - 't Es gelijk, ge meug zegge wa da che
wilt, dienen tram es toch 'n schuën uitvindijnge. Kijk ne kiër, zoe de zegge da me
nen birg oprije? Joa, joa mijns, me zijn al op tsenpietersplein.’ - ‘Es da doar da te
1)
fuëre stoat?’ - ‘Moete da ni nog vroage, veur e mijns van i joare? Begin de gij ni
uëk al i memorie kwijt te geroake?’ - ‘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 geen da me 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 cens 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)
2)
in affronte valle; 'k en ben ekik al diene kiskedie nie geweune!’ ‘Oas 't ezuë es, dan
zille me moar wa wandele; en beetse verder stoa 't Swoantse; doar keune m'ons
3)
loate binnevalle, in e peentse dowele of en flassche Leuves drijnke.’ - ‘'t Es mij
allemoal iënder, moar 'k zoe toch 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,
4)
me goan nie lache, zilde! Allee toe, g'(h)êt sekers tsienderke süege ? 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 azííë 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
5)
wa zoe der van dijnke Mie, zoe me giën misge (h)espe eten?’ - ‘Mijnen buik rechtuit
gesproken, Cies, 'k en 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 woarheid te zegge in nie te liege, 'k en (h)ê 'k ik percies uêk gienen (h)ongere;
't e was moar om i plezier te doene. - Weel e wel wade? Oas m'ons wad uitgerust
(h)ên, zille m'hier were den tram pakke; me rijje tot op de Kííëre-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
6)
mee 't biënfetuurke 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 dat da niet meugelijk en ès! Stoa
moar algèwe(n) op! Den tram ès gintere.’ - ‘En beetse loater stond den tram veur 't
1)
2)
3)
4)
5)
6)

F o i r e , kermis.
Bluf.
Dubbel gersten.
Gij wilt mij voor den gek houden!
'n Musch hesp: snee ham met roggebrood.
Te voet.
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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.
o

a 1897.
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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 Oostvlaamschen tongval van Geeraardsbergen, uit Germaniens
Völkerstimmen III.
1)

2)

Mannen euöm saliger was en sanen teid 'ne groote lief'ebber van de jagt. Op
sekere keër dat'en laeet 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; moaar 'ä gink toch
3)
mor alteid veoort, tot dat 'e on den boöm kwam, woaar 'ä 't ges-chreë g'öerd 'oo .
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
4)
s-chitteren. Moaar mannen euöm, die 'em stoater wil-dege) moaken, as 'e was, sei :
‘Ah! ge saidt geue er ma seker wille beneaud moaken; wach isch en betje!’ En 'a
5)
nam sa geweer en 'a s-choot in 't midde van den boöm. Moaar soo 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 moar altad op. Eindelek verliete s' 'em; moaar mannen euöm
liep soo 'ard as 'a nen koest en 'a was soodanig van sen sinnen, dat 'a sanne weg
6)
verloor en sag eindelinge dat 'a deoor den Dalf verlee'en was. 'T was wel vier üre
's margies assem t' 'oys kwam. - 'S anderdoaags 'eoordege 'ä seggen dat er en
7)
groote iffraa te Gisbaargen in 'eur bille ges-choten was. 'T was, seoo de menschjen
see'en, - e mannen euöm docht eook dat 't soo was, - de teooverasse welk onder
de gedeoonte van en katte döör mannen euöm was ges-choten geweest.
o

a 1850.

Niew liedeken tot lof van de boeren.
o
Tongval van Edingen (Enghien) uit Germaniens Völkerstimmen III, a
1850.
Wie es-ter de voor (vader) van't land?
Den boer.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Mijn oom zaliger.
Zijnen.
Had.
Zoudt.
Gij.
De geest.
Juffrouw te Geeraardsbergen.
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Wie warkt me' goe verstand?
Den boer.
Wie es-ter die 's marges vrüg opstoot?
Wie warkt-er vrüg en s-chouves loot?
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 'üürt sa lannen me' pläsier?
Den boer.
Wie drinkt melk in plosche van bier?
Den boer.
Wie leeft-er souber in san 'oäs?
Wie vetsche süe menig mouger loäs?
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.
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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 d' 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 d' Souverain?
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 Madamen 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 de kinners grüüt en klaan
Van dochters die bedrougen sein?
Den boer, den boer, den boer.
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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 ten slotte 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 domineert 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 parallelteksten, die ik ontleen aan Leopolds:
Van de Schelde tot de Weichsel, 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?
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En konversose in e' gangske in den Un' conversause dans un gans' in den
*)
*)
tongval der Hoogstraat .
tongval der Marollen .
Me wôre ne kieë allemô baaieën in oens On était un' fois tous dans not' gans1), un
gangske, oep 'nen ôved dat 't zoeö laf soir qu'i' fesait laf2) comm' tout, et on
1)
was e' zoeö toeffant as iet, e' me sprôke parlait de tout' sort' de chos'.
zoeö van alleranne dinge.
Luppe Lieëmans da' 's zoeö ne farse
2)
3)
4)
5)
kadé daai , zâ zoeö oep inne kieë :
6)

Luppe Leemans qu'est comm'ça un drôl'
di corps, y dit:
3)

4)

‘Mô wa' sâ dat dô wel mége zaain, dô, ‘Mô quoi' s' que ca poudrait bien étr' dô
5)
daai duzet miljoene stêre, dat dô
ces mill' millions de stêr' , qui brillont là
7)
briljèïre in de loecht?’
dans l' ciel?’
8)

6)

‘Ba, da' saain stère,’ repondèïde Tiste ‘Bèh , c'est des stêr',’ répond Tiste
Blaaikers doroep.
Blijker.
9)
‘Da-d-es gieën nies . Mo wa-d-es da-de? ‘Ça est malin, ça! mô quoi' 'sc' que ça
10)
est, ces stêr' là?’
Splikèït maai da ne kieë?’
11)

‘Ge meegt seekes saain, dat da' fie es,
en da swaainsjelt attaai gelek as kjèse,
wodat de windjs oep speltsjs. Mö oe aadt
12)
dat do ? Waai, èèt dat dô oep daai
13)
ploeisjs geplacèïd , wodat da-d-attaai
terig kompt? Dô en verstoei-j-ek maai
ni-d-oeit!’
*)

*)

1)
2)
1)
2)
3)
4)
5)
3)
4)
5)
6)
7)
6)
8)
9)
10)
7)
11)
12)
13)

‘C'est bien sûr que c'est du feu et que ça
7)
swangl' toujours comm' des chandell',
que le vent souffl' dessus; - mô comment
c' que ça tient? qui 's qu'a ça mis à cett'
plac' lâ ou c' que ça revient toujours? Je
m' comprends pas la dihors!’

‘De m a r o l l e n zijn zeker kwartier van Brussel, door de geringste volksklas bewoond, en
waar men een mengeltaal van Waalsch en Vlaamsch spreekt, m a r o l s c h of
m a r o l l e n - f r a n s c h genaamd.’ Zie: Schuermans, op m a r o l . - Ook de bewoners worden
met den naam Marollen bestempeld.
Eene zeer lange straat, die naar de Hallepoort leidt, en waarop een groot getal steegjes
uitkomt: de Marollen zijn er dicht bij. In de taal der Hoogstraat heeft het boeren-dialect van
St. Gillis, Ukkel, Vorst, enz. sterke sporen achtergelaten; een blik op de kaart verklaart dit
verschijnsel. Er komen nog al Fransche elementen in het Hoogstraatsch; wij geven er telkens
het rechte woord van op.
G a n s , gangsken, straatje.
L a f , zwoel.
T o e f f a n t , étouffant.
K a d é , cadet, farceur.
D a a i , w a a i , d a n e , voor d i e , w i e .
Z â , zei.
I n n e k i e ë , eenen keer.
M ô , maar.
D ô , daar.
S t e r ', Ned. sterren.
S â , zou.
B r i l j è ï r e , brillent.
B ê h , bah.
R e p o n d è ï d e , répondit.
N i e s , nieuws.
S p l i k è ï t , expliquez.
S w a n g l ', letterlijk zwengelen, waggelen; hier blikkeren.
F i e , vuur.
O e a a d t d a t d o ? Hoe houdt dat daar? Hoe blijft dat daar zitten?
G e p l a c è ï d , placé.
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14)

‘Da' gaai apgrenti gewes-d-oeit ba
mosje Quertelet, dén oei-je da kinne
15)
stidèïre ,’ zâ Lowitje Stoempnees.

‘Si t'aurais été apprenti chez mossieu
Quertelet t'aurais ça su apprendr',’ y dit
8)
Lowitje Stoump' neus' .

16)
‘Quertelet?’ zâ Mie zieëp dô tisse , ‘wa' ‘Quertelet?’ y dit Mie Zieëp, ‘quoi 'sc' que
fee bieëst es da-de? Kan da zwumme?’ c'est ça pour un' bêt' dô? ça va sur
l'eau?’

‘Da-d-en es gieën bieëst; da-d-es de
17)
dirctèë van de konservatoeör ô den
boelvaar, dô tèïge de Schoerbèïkse
18)
poot .’

‘C'est pas un' bêt', c'est l' directeur du
conservatoir', au boul'vard, près de la
port' de Schaerbeek.’

‘Van den oepservatoeër, wildje zeggen; ‘De l'observatoir' tu veux dir'!’
19)
ge trompèït à!’
‘Lotsjs ma mô trompèïre; 't es toch allemô ‘Och! c'est tout l' mêm' boultje9), ç'uilà
't aaigeste boeltje. Awel, dane kadé à en avait des lunett' avec quoi' c' qu'on voyait
1)
boeis , wô dat ge mèï in de moon kos dans la lun'.’
sien.’

8)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
9)
1)

L o w i t j e . S t o m p ' n e u s ', Louis Stompneus. Dergelijke bijnamen zijn bij de Marollen
zeer geliefd.
D a ' g a a i a p p r e n t i g e w e s - d - o e i t , dat gij leerling geweest hadt (waart), of indien
gij enz.
S t i d è ï r e , étudier.
T i s s e , tusschen.
D i r c t è ë , directeur.
S c h o e r b è ï k s e p o o t , Schaarbeeksche poort.
T r o m p è ï t , trompez.
B o u l t j e , boeltje, gedoe.
B o e i s , buis, kijker.

Jac. van Ginneken, Handboek der Nederlandsche taal Deel I. De sociologische structuur der Nederlandsche taal I

165

‘In de moon? es dô iet te zien? zâ blinje ‘Dans la lun' 'sc' qui gn' y a quet' chos'1)
2)
Zjef.
là d'dans tu crois?’ y dit Jef l'aveugl'.
‘Onze maîtr' as ek nog 't school
‘Not, maïtr d'école a un' fois dit qu'on
2)
frekentèïde , danen é ne kië gezèït, da croyait qu' i' gn' avait des gens dans la
3)
lun'.’
se presemèïde , dat er minsjen in de
moon wieunde.’
4)
‘Da kinje kommen hôle ! Oe zân ze dô ‘Bouf-lala! comment 'sc' qu'y tiendriont
kinnen in blaaïve? Ze zeggen oemmes, dô, puisqu'on dit que la lun' tourn' à l' tour
5)
6)
de la terr'?’
dat de moon elen toer roemmetoem
de wèreld mokt?’

‘Demande plutôt à m' garçon qui va sur
l' stadsschool et qu'a ça rappris dans les
livres.’

7)

‘Vrôg et mô ô maine gameng , di ô 't
stadsschool goot: danen è-g-et in de
boekke gelèïze.’
8)

9)

‘Da-d-es allemô flave kil ,’ repondèïde
10)
Jan Sjik dor oep, ‘dat de savangs
11)
oeit-vinne, om ons te doen inmazjeèïre ,
12)
da' se mieë wèïten as waaile . Êt er al
va-z-lèïve ne persieun gewest, daai in
de moon of in de zonne goon kaaiken
es? Êt er al ne man gewest, dieë van dô
13)
terig kommen es? Da-d-es persies laaik
as d'elle en den émel. De gieëstelaaike
14)
rezenèïre dô attaai fan, en ze 'n emmet
15)
fa z-lèïve ni gevisitèïd .’
16)

‘En dé komme ze nog assrèïre , da g'in
d'elle attaai moet branne. Da-d-es dè
gieë fie da' de! As da fie zâ zaain, dè zâ
da toch wel ne kieë oeitgôn,’ za Lowitje.

1)
2)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

‘Tout ça c'est de bêtis',’ y dit Jan chique,
‘que les gens appris' i' z'inventont pour
faire croire qu' i' sont plus malins que les
autr'. C' qu'i gn' y a un seul qu'a
jamais-été voir dans la lun' ou dans l'
soleil? Cqu' i' gn' y a jamais un qu'est
rev'nu de là pour l' raconter? C'est
comm'l' Paradis et l'enfer. Le curé parl'
toujours de ça et i' n'a jamais été là!’

‘Et qu' i dit, que dans l'enfer on brûl'
toujours. C'est pas du feu alours'! Si ça
s'rait du feu, ça finirait toch bien un' fois
de plus, brûler,’ y dit Lowitje.

'S c ' q u i g n ' y a q u e t ' c h o s , est-ce qu'il y a quelque chose.
J e f , Joseph.
F r e k e n t è ï d e , frequentais.
P r e s e m è ï d e , présumait.
D a k i n j e k o m m e n h ô l e , dat kunt gij komen halen, d.i.: dat moet ge mij doen gelooven;
't is eigenlijk: ‘maak daar staat op!’
T o e r , tour.
R o e m m e t o e m , rondom.
G a m e n g , gamin.
F l a v e k i l , flauwe praat.
R e p o n d è ï d e , répondit.
S a v a n g s , savants.
I m m a z j e n è ï r e , imaginer.
W a a i l e , wijlieden.
P e r s i e s , précisément, juist.
R e z e n è ï r e , raisonnent.
G e v i s i t è ï d , visité.
A s s r è ï r e , assurer.
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‘Allo, allo! lotsjs ons dô oep ni
17)
dispetèïre ,’ za Zjef. ‘As me dô oep
18)
pâze, dè kimm' er ni mieë oeit ! Da,
saain dinge boven ons verstand!’
19)

‘Zoe je ni segge, da' me te bieëst
saain,’ zâ Luppe dôroep: ‘me zaain
20)
21)
pertang geformèïd , lek as d'ander
minsje!’

‘Allo, allo! parlons pas d'ca,’ y dit Jef.
‘Quan' sc' qu' un' fois on pense là-d'sus,
on sait plus en sortir: c'est des chos' trop
haut 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,’ zâ Zjef, ‘me moetten ie niet
‘Luppe,’ y dit Jef. ‘Si gn' y en a qui
dis-petèïren; mor as er zaain dat da'
compernont, c'est qu'on peut comprend'.’
22)
23)
verstoon, dè moe-je konvenèïre dat
da' kan verstoon weudde.’

17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

D i s p e t è ï r e , disputer.
K i m m ' e r n i m i e ë o e i t , kunnen wij er niet meer uit.
B i e ë s t , bêtes.
P e r t a n g , pourtant.
G e f o r m è ï d , formé.
M o e - j e , moet ge.
K o n v e n è ï r e , convenir.
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1)
‘Ze moek' er ne samblang van, da-d-es ‘I' fesont semblance de comprendr', ça
c'est l' malice,’ y dit Jan.
persies 't faain van de mis!’ zâ Jan.
2)

‘Nieë, skusèït ,’ zâ Lowitje, ‘oem dat te
3)
kompernèïre moeje attaai mee â nees
in de boekke ligge; gelèk danen ieër, dieë
dô baai Sussen den bakker in de rue de
Minim' oep de mansarde wieunt; danen
es gieën draai ure oep ne gieële nacht,
4)
dat em zaain rist nempt.’

‘Non,’ y dit Lowitje, ‘pou' comprendr' i'
faut toujours lir' dans des livr' comm' l'
mossieu qui' log' chez Susse l' boulanger
d' la rue d' Minimes; c'uila i' dort pas trois
heur' dans tout' un' nuit.’

‘Merci dovan,’ zâ Tist Blaaikers, ‘ik hem ‘Merci,’ y dit Tiste Blijker, ‘j'aim' 'cor
den nog lèïver van niks dovan te wèïte meilleur pas savoir c' qu'i sait et bien
en te slôpe lek en marmot.’
dormir.’
‘Dòmèë zedde gaai attaai ne pover
5)
overieë blaaive mee twieë och draa
6)
frangskes pré , en danen ieêr van boven
7)
den bakker daai zal masschie nog
minister weudde, en de wintsjs em
duzenden en duzende.’

‘Avec ça tu rest' toujours un pauv'
1)
ouverier, qui gagne deux och trois
francs par jour, et l' mossieu de l'
boulanger i' s'ra pe't-êtr' un' fois ministr'
et i' gagn'ra des mill' et des cent'.’

‘Aai' zal masschie wel feftig kieëren al
begrôve zaain,’ zâ Mie Zieëp.

‘I s'ra pe't-êtr' mort cinquant fois avant,’
y dit Mie Zieëp.

‘Hawel, Mie, de zal em va' niks ne mieë ‘Ha bien, Mie, alours' il aura plus busoin
8)
de rien,’ y dit Jef.
vandoen hemme ,’ zâ Zjef.
9)
‘Dô zal em veul mee gevessèïd saain,’ ‘I' s'ra bien avencé d'avoir si tant
2)
10)
11)
zâ Nelleke Kajoebber do tisse , ‘ik lach travaillé,’ y dit Nelleke Kajoubber ,
comme ça, ‘je ri' tout ça dihors.’
ekik da wa faain oeit.’

‘G'et gelaaik,’ zâ Jan, ‘ik en
12)
prentendèï-ekik vé maai pôt ieuk ni fa
minister te weudde; as ekik moo main
13)
alfscheet em alle dôge, dè vège ekik
14)
de rest ô maain pollevië .’
1)
2)
3)
4)
1)
5)
6)
7)
8)
2)
9)
10)
11)
12)
3)
13)
14)

‘T'as raison,’ y dit Jan, ‘et moi 'z'aussi je
n' d'mand' pas d'êtr' ministr' moi! Si j'ai
3)
mon alfscheut tous l' jours, zut pour l'
rest.’

S a m b l a n g , semblant.
S k u s è ï t , excusez.
K o m p e r n è ï r e , comprendre.
E m , hij.
O c h , of.
P o v e r o v e r i e ë , pauvre ouvrier.
P r é , paye.
M a s s c h i e , misschien.
Letterlijke vertaling van 't Fransche: il n'aura plus besoin de rien.
K a j o u b b e r , voddenraapster.
G e v e s s è ï d , avancé.
K a j o e b b e r , vodden- en beenen-meisje. De roep: ‘ê-je gieèn vodden och bieën?’ klinkt
dagelijks geheel Brussel door.
T i s s e , tusschen.
I k e n p r e t e n d è ë - e k i k v é m a a i p ô t , je ne prétends pas, pour ma part.
A l f s c h e u t , halve scheut, borrel.
A l f s c h e e t , halve scheut, borrel.
D è v è g e e k i k d e r e s t ô m a a i n p o l l e v i ë , dan vaag ik de rest aan mijne hielen;
pollevie is een schoenmakersterm voor h i e l s t u k .
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15)

‘Ge moet gieë vervèïd emme
16)
â zelle vrooge,’ zâ Zjef.

da' se 't ‘As pas peur,’ y dit Jef, ‘on n' t' d'mand'ra
pas.’

‘Amme dooid saain, emme gieë plezier ‘Quand' on est mort on n'a plus d' plaisir,’
nimieë, en as 't oep es, es 't koke gedôn,’ y dit Nelleke, ‘et dimanche je dans'rai à
zâ Nelleke zoeo, ‘en e zondag zal ekik la kermiss' d'ons liev' vrâ ten Roeië4)!’
17)
18)
gô flikkere , en ne kieë wel kajodder
emme oep de kermis van Ons Lie-Vrâ
19)
ten Rooie !
Dô edde 't frâvolk wèï,’ zâ Lowitje; ‘da wil ‘V'la les femmes!’ y dit Lowitje, ‘ça veut
1)
discuter avec nous autr'; ‘allo! 'tes wel,
mee ons rezenèïre! gô, wieg-d-â
1)
2)
zelle !’
kindsjs! 't es nâ al wel, zelle !’

15)
16)
4)
17)
18)
19)
1)
1)
2)

V e r v è i d e m m e , vervaardheid hebben, Fr. avoir peur.
â, u.
O n s ' L i e v ' V r â t e n R o e i ë , Onze Lieve Vrouwe ten Rooie.
F l i k k e r e , dansen.
K a j o d d e r , luidruchtig pleizier; vanwaar 't woord komt, is moeilijk op te geven.
K e r m i s v a n O n s L i e - V r â t e n R o o i e . Zie over de kermis, ‘Von der Schelde bis
zur Maas,’ von Ida Von Düringsfeld, III, blz. 246.
' t E s w e l , z e l l e ! 't Is nu wel, hoor!
â, uw.
A l w e l , z e l l e , basta!
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2)
‘'t Frâvolk,’ zâ Pèïke de Napoleonist
‘Les femmes,’ y dit Péke l' Napoleonist,
doroep, ‘daai en emme nimeë verstand.’ ‘ça n' comprend rien.’
3)
‘Ieud is !’ riepe Mie en Nelleke gelaaik; ‘Béh,’ y dit Mie et Nelleke gelijk, ‘c'est les
homm' qui compernont tout!’
‘'t es 't mansfolk daai alles verstoïn!’
4)
5)
‘Wa fé zièëverèèrs dat daai â manne ‘Les vieux hommes sont i' bêtes,’ y dit
6)
Nelleke.
toch zaain, o wo ?’ zâ Nelleke.

‘E wa fê kiekes dat daai jonge manne
zaain,’ zâ Mie.

‘Et les jeun' hommes sont i fous,’ y dit
Mie.

‘'t Frâvolk! wetje gaaile wat da 't frâvolk ‘Les femmes! sais tu c' que vous êtes
es? Gaaile, dat do zoeoveul van âven vous autr' femmes?’ y dit Lowitje. ‘- J' n'
7)
8)
veux pas l' dir'!’
nees mokt ? Ik en wils 't ni segge.
9)

‘Sprekt ân boeik mo recht oeit , zâ
Luppe, ‘'t es wô, Lowitje.’
10)

‘Jo, jo! ge moetsjs â ni zjenèïre ,’ zâ
Jan.
11)

‘Koet! pa de ruus ,’ zâ Zjef.

‘Dit' le!’ y dit Luppe, ‘c'est vrai, Lowitje.’
‘Oui, faut pas te gêner,’ y dit Jan.
3)

‘'Coutez! faut pas faire de ruse ,’ y dit
Jef.

‘G'en dét ni !’ riep Nelleke.

‘Tu n'os' pas!’ crie Nelleke.

‘Nêï, mô ik wil ni.’

‘No, j' n' veux pas.’

12)

‘'t Mansfolk, daai moejen attaai gelant ‘Les hommes i' doit être toujours galant
13)
zaain vé de seks fèïbel,’ lapte Pèïke dò à l'envers le sexe,’ y dit Peke.
tisse.
‘Awel, zeg et dè,’ zà Mie.

‘Ha bien, dit' le alors,’ y dit Mie.

14)
‘Jo mô, ge meegt a nie fâïsjèïre ,’ Mieke. ‘Mo pas vous fâcher Mieke!’

‘Ge moeje-et em ni frôge,’ zâ Nelleke,
15)
‘aai zal wèï betieze zegge; da'

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
3)
11)
12)
13)
14)
15)

‘Faut pas le lui d'mander,’ y dit Nelleke,
‘i' dira d' bêtis'; les hommas i' ne savont
dire que d' bêtis'.’

P é k e , oudje.
I e u d i s ! hoor eens!
Z i è ë v e r è è r s , zeeveraars, kwijlbaards.
â, oude.
O w o ? niet waar.
V a n â v e n n e e s m o k t , van uwen neus maakt; zooveel beslag maakt.
W i l s ; waar die s van daan komt? Is 't het Duitsch i c h w i l l e s ?
â n b o e i k m o r e c h t o e i t , uw hart maar recht uit.
Z j e n è ï r e , gêner.
R u s e , ruzie.
K o e t ! p a d e r u u s , écoute, pas de ruse (ruzie).
G e n d ê t n i , ge durft niet.
L a p t e , wierp. De oude was een spotvogel, die gaarne 't spel op den wagen (de poppen
aan 't dansen) had gezien.
F â ï s j è ï r e , fâcher.
B e t i e z e , bêtises.
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mansvolk daai kinne niks as betieze
zegge.’
‘Nèï, aai moet em splikèïre , wa' 's dâ
17)
na dè ? allo Lowítje!’

‘No', i' doit s'espliquer; allo Lewitje!’

‘Awel, nâ en zeg ekik et ni, wa' maaind
18)
je wel, hè ? Da-d-es toch sterk, o wô?
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
19)
kompenie ? As ge wiltsjs ne minsjs
zaain, moeije beginne mee â zeulve te
kinne: - Connais vous même!’

‘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'
4)
qu' ça est, et ça veut faire de son nez
près de nous-autr'?. - Connais-toi même!

16)

*)

16)
17)
18)
4)
19)

De geslachtsverwarring der relatieve pronomina is een gevolg van 't Fransche q u e ; men
zal overigens bijna overal Fransche wendingen aantreffen in dezen tongval, die als een
toonbeeld van verbastering gelden mag.
S p l i k è ï r e , s'expliquer.
W a ' s d â n a d è ? wat is dat nu dan?
W a m a a i n d j e w e l , h e ? wat meent ge wel?
Ç a v e u t f a i r e d e s o n n e z , letterlijke vertaling van 't Vlaamsche ‘dat wil hier van
zijnen neus maken,’ d.i. den wijsneus, den snoeshaan, enz. uithangen.
B a g o e i z e , m o k e i n d e k o m p e n i e , beslag maken in 't gezelschap.
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da stôt in de lief de lektuur va maine
2)
galopeng . É-j-et beet?’

Ça se trouve dans le livr' de mon petit
1)
galopin... attrappe champagne !’

Me zaain den allemo in oeis gegôn, want
3)
et begos te dresse , as of onze lieven
ieër de sloeize van den Niemeule in den
emel viekant opegezet â.
J.A. van Droogenbroeck.

On est alours' tous entré dans notr'
2)
cahut , parc' qu'i' tombait un' si fameus'
3)
drach , qu'on aurait dit que'l bon Dieu y
4)
laissait couler tous les Nieuw-Molen de
l' ciel dihors.
V.L.

1)

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 Parler belge. Actes du congrès International pour l'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: Notre Langue. Paul Lacomblez.
Bruxelles 1900, en veel materiaal in de Brusselsche romans van Courouble: La
famille Kaeckebroeck, Pauline Platbrood, Les Cadets de Brabant, Les Noces d'or
de M. et Mme Van Poppel, alle uitgegeven bij Lacomblez, en ten slotte in de onlangs
te Parijs opgevoerde comedies: M. Beulemans, enz. In 1913-14 had het Brusselsche
spotblad Le Sifflet (rue des Paroissiens 16) een reeks Marolsche feuilletons van Jef
Krullekop. Ik citeer ten slotte nog eenige Flamingismen naar Salverda de Grave:
Sur la rue, op de straat; jouer le 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, mais faim pas,
dorst heb ik, maar honger niet.
HET BLOED DES VOLKS ROEPT VLAAMSCH! - EN GIJ, GE EN HOORT HET
NIET! - DIE GEEN TAAL HEEFT - IS GEEN NAAM WEERD, - WAAR GEEN TAAL
LEEFT - IS GEEN VOLK! - GIJ ZEGT DAT 'T VLAAMSCH TE NIET ZAL GAAN: 'T
EN ZAL! DAT 'T WAALSCH GEZWETS ZAL BOVEN SLAAN: 'T EN ZAL! - DAT
HOPEN, DAT BEGEREN WIJ - DAT ZEGGEN, JA, DAT ZWEREN WIJ - ZOO
LANGE ALS WIJ ONS WEREN WIJ - 'T EN ZAL, 'T EN ZAL - 'T EN ZAL.
GUIDO GEZELLE.

1)
1)
2)
2)
3)
3)
4)

A t t r a p p e c h a m p a g n e , vat je hem?
L i e f d e l e k t u u r , livre de lecture.
G a l o p e n g , galopin, gamin.
C a h u t , huis.
D r e s s e , regenen dat het giet.
D r a c h , VI. dialect d r e s , stortregen.
N i e u w - M o l e n , zwemplaats bij Brussel.
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Zesde hoofdstuk. Het Limburgsch-Frankisch.
Hoogstwaarschijnlijk is het Limburgsch-Frankische taaleigen de rechtstreeksche
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-Maasgouw en de Haspengouw. Dat in deze gouwen ook
een sterke oer-Europeesche inslag aanwezig is, blijkt uit allerlei gegevens. De
Aduatici (Aduatica Tungrorum) waren òf Kelten òf 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, en 't laatst wellicht het meest: door
de ver naar het Westen reikende uitstralingen der Keulsche cultuur, gedragen door
het gunstig milieu der landsheerlijke ambtenaren van Gulik, Berg en Keulen zelf,
hebben zich hier weer verschillende tamelijk scherp afstekende ondergroepen
ontwikkeld en gehandhaafd, waarover het laatste woord nog niet gesproken is. Men
vergelijke hiervoor Th. Frings-Jac. van Ginneken: Zur Geschichte des
Niederfränkischen in Limburg. Zeitschr. f. deutsche Mundarten. 1919. blz. 97-208.
Jos. Schrijnen: De Isoglossen van Ramisch in Nederland. Bussum 1920 en J.
Leenen: Dialecten in Limburg, Hasselt 1916. De diepere gronden dezer
taalschakeering liggen dus reeds eeuwen terug. Maar volop tot de contemporaine
taalgeschiedenis behoort het vraagstuk van het zoogenaamde Duitsch in den
Noordoosthoek der Belgische provincie Luik (Montzen, Homburg, La Clouse, Aubel,
Remersdael, Teuven, Baelen, Membach, de drie Voerens, Moulingen enz.) en het
onverschoven Limburgsch-Frankisch van het kanton Eupen, dat volgens het
vredesverdrag van Versailles in het vervolg aan België zal behooren.
De taalgeschiedenis van 't Noordoost-Luiksche is sinds 2 ½ eeuw een
lijdens-geschiedenis. Verschillende parochies kregen voor 1815 hun geestelijken
van het kapittel van Aken. Deze hoogduitsche heeren beschouwden de landstaal
als platduitsch, en preekten dus (?) stelselmatig in het hoogduitsch. Na 1815 werd
het Duitsch daar overal zelfs officieele kerk- en schooltaal. En het bleef zoo na 1830.
En nu raakten ook de menschen zelf de kluts kwijt en begonnen - wegens gemis
van alle contact met Nederlandsch - hunne taal als Platduitsch te voelen. De
Duitsch-Belgische beweging van 1895 onder leiding van Dr. Kurth wierp zich ten
onrechte ook op deze dorpjes, maar bloedde hier spoedig dood. Doch in 1914 moest
toch Dr. J. Langohr in zijn brochure: Taaltoestanden in de gemeente Aubel, dit stuk
Limburgsch taalgebied maar formeel opnieuw ontdekken. Het is nu te hopen, dat
Versailles althans dit goed resultaat bereike, dat deze verdwaalde Zuidelijkste stukjes
Limburgsch taalgebied weer hun normale taalleven mogen beginnen te leiden
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in contact met het Nederlandsche taalgebied: waartoe, ze trots alles, zijn blijven
behooren.
o

1 . Het Zuid-Limburgsch van Roermond over Maastricht tot onder Eupen in de
Duitsche Rijnprovincie. L. Simons: Het Roermondsch dialect, Gent 1889. J. Houben:
Het Dialect der stad Maastricht, Maastricht 1905. C. Breuls: Maastrichtsch dialect,
Maastricht 1914 en De Regenboogkleuren blz. 70-88.
o

2 . Het Oost-Limburgsch met Heerlen en Sittard. J. Jongeneel: Proeve van
Vormleer en Woordenboek der dorpsspraak van Heerle, Heerlen 1884.
o

3 . Het West-Limburgsch in de Belgische provincie Limburg. L. Grootaers: Het
dialect van Tongeren. Leuvensche Bijdragen VIII en IX 1910. De Corswarem: Eenige
bijzonderheden van het Hasseltsch dialect. Verslagen 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.
o

4 . Het Oost-Brabantsch of Meierijsch. H.v.d. Brand: Proeve eener grammatica
der taal van Oostelijk Noordbrabant enz. Onze Volkstaal I.
o

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 Volkstaal III. A. Mertens: Het Limburgsch dialect.
Onze Volkstaal II. Duqué: Het Limburgsch taaleigen. Limburgsch Jaarboek. 1892.
Ook hier is nog niet alles geschift.
o

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 gedifferencieerd, 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 jaren in beschaafd-Hollandsche omgeving, de algemeene
Nederlandsche taal zeer houterig en gemaakt hanteeren. In de geschiedenis onzer
de

Noord-Nederlandsche letterkunde der 19 eeuw, vind ik buiten Dautzenberg
(Heerlen 1808) E. Seipgens (Roermond) en Frans Erens (Schaesberg) geen enkelen
Limburger, die het algemeen-Nederlandsch als voertaal van zijn kunst heeft gebruikt.
Onder de nieuwsten hebben wij weliswaar Hilarion Thans en Marie Koenen, met
Felix Rutten en Laudy, maar deze allen waren, als ik mij niet vergis, reeds op heel
jeugdigen leeftijd in Hollandsche omgeving. Toch zit er litteraire aanleg genoeg. Dat
blijkt uit de tallooze verre van waardelooze in 't Limburgsch ges-
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chreven tooneelstukken en novellen, o.a. die van Seipgens, de karakterschetsen
van Olterdissen, en de verzen van Jaspar. '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 stamgenooten bij Keulen aan den Rijn, zijn zij lichthartiger en
vroolijker, veel beweeglijker, veel veranderlijker, maar ook veel rijker van geest dan
de Hollanders niet alleen, maar dan Noord-Brabanders, Vlamingen en Antwerpenaars
bovendien. Zij hebben veel meer met de Luiker Walen gemeen, die even wisselend
en vol zijn als zij, met evenveel lust 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 avontuurlijke daden. Veel aanleg voor
zang en muziek. Velen kunnen het den Rijnlander 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 wie 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 emotioneel, hoewel ietwat
minder dan de Vlamingen, die mede door hun vlugger bewegelijker 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 die hun de
oolijke oogen uitstraalt. Smullen doen ze graag en wel wat te veel. Ook wijn drinken
en bier. Hun gastvrijheid geeft hiervan misschien een ietwat verontschuldigenden
uitleg. Hun lichaam is ontzaglijk goed verzorgd, want ze denken en doen langzaam,
maar werken zich stijf door hun volharding, 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 Roomsch-Katholiek zijn ze wel zoo trouw, maar toch niet
zoo diep godsdienstig als de Westelijke Noord-Brabanders.
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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 nòg
oudere stamgrenzen berusten, is zoowel in Duitschland als ten onzent, zeer
waarschijnlijk, maar nog niet uit de bronnen te bewijzen. Schrijnen wijst echter reeds
op het samenvallen der grens tusschen Geldersch-Limburgsch en Oost-Brabantsch
met de lijn van den thans vrij wel uitgestorven bouwtrant der Saksische hoeven. Zie
zijn Isethnen-kaart in Nederlandsche Volkskunde II blz. 347.
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' Vlaamschen 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 't eerste 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 het leven zooals het nu eenmaal is; en met weinig tevreden, wil
bij 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
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tabaksbewerkers, bierbrouwers, leerlooiers, steenbakkers en steenhakkers. Eindelijk
de turfgravers. In Zuid- en Oost-Limburg komt in de laatste jaren met bijna
koortsachtigen groei de groep der mijnwerkers op. Ook in Hollandsch Limburg
vormen de boeren weer kleinere afgezonderde groepen; een op het zandgebied in
het Noorden, een op het Lössgebied in Zuid-Limburg, en een in den weelderigen
kleizoom der zachtgroene Maasvallei.
Algemeen Maastrichtsch.Heerlsch. Tongersch.Oost-Brabantsch.Noord-Limburgsch.Elten-Bergsch.
Nederlandsch.
S = Sittard.
e
schaap
sjaop
sjaop
schaop,
sjaop
schôp
sjoe p
skaop
haak

haok

haok

hoe k

haok

haok

hôk

staan

stoon

stoon

stun

stòan

staon

stôn

jaar

jaor

jaor

joe r

jòar, joor,
jour

jaor

jô r

mijn

mien

mie(n)

maìn

mijn,
maen,
maein

mien

mien

rijk

riek

riek

raìk

r(z)ijk,
r(z)aek,
reek

riek

-

wijf, blijven wief

wief

waìf

woif, wèif
weef

wief

wief

vrijen

vreje

vréje

-

vrijer,
vraejen

-

-

voet

voot

voot, S.
vout

voet

voet,
voeët

-

voet

boek

book

book, S.
bouk

boek

boek,
boeëk

bo k,
book

oe

boek

groen

greune

greun, S.
gruine

gruun

gruun

grueun

gruun

huis

hoes

hoes

haus

hois, höäs hoes,
huies,
huus
hous,
haos

huus

d(r)uif

d(r)ouf

d(r)oef

dauf

-

d(r)oef

doef

zuigen

zoeke

-

zauke

-

zoeke

zoege

zuur

zoer

zoer

zoer

zo r, zuur zo r

oe

zoe r

huren

hure

-

uren

hure

-

-

bruid

broed

broed

braud

-

broe(w)d

bruud

bleek

bléik

bleek

bléìk

blèik,
bleek

bleik

bleek

e

e

oe

e

e
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deel(en)

deilen

-

-

dèil,
daeilen

-

steen

stein

stein

stéìn

steen,
stjèn

geit

géit

gee t

e

géìt

gaet, göit, geit

-

dood

doed

doe d

e

dood

dood,
doud

-

dood

oog

oug

oog

oug

oog

oug

oog

koopen

koupe

koope

koupe

-

koupen

-

hooren

hure

hure,
heure

heure

heure

heure

heure

gelooven

geluive

geleuve

gelöüve

geleuve

gluive

gleuve

lief, dief

leef

leef

lief

lief

-

dief

bier

beer

beer

bier

bier, biër

-

-

kuiken

kuke

kuke

kaìke

kuike

-

kuke

duur

deur

duur

duur

duur

dueur

duu r

stein

steen

e
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Algemeen Maastrichtsch.Heerlsch. Tongersch.Oost-Brabantsch.Noord-Limburgsch.Elten-Bergsch.
Nederlandsch.
dagen,
dage,
daag,
drôge
dòage
drage
drage
dragen
drage
drage
graven

graove

grave

grôve

-

grave

grave

haan

haon

haan

hôn

hòan

-

haan

laat, haat

haat

laat

lôt

-

-

haat

baard

baard

baad

bôd

-

-

baad

hand

hând

hand

haand

haand

handj

hand

dansen

dânse

danse

daase

-

-

-

kalf

kaaf

koaf

-

-

kaof

-

oud

aait, vr.
auw

oad

aad

aawd

oad, ald

old

geven

geve

geejve

gaeve

geve

gaeve

geve

aarde

eerd

-

éìd

-

aerd

aad

paard

peerd

péèd

péìd

pêrd

paerd

pê d

hart

hart

hat

hat

herte

hert

hat

recht,
slecht

rech

sjlech(t)

rêcht

r(z)echt

-

recht

hemel

hiemel

hie mel

e

hîmel

hemel

-

hemel

kind

keend

kink

kind

kijnd,
kingd

kindj

kind

ding

dink

dink

ding

ding, dink dink

-

hitte d.
Hitze

hits

hits

hits

-

hitst

hets

vogel

vogel

vo gel

vogel

vogel

vo gel

-

boven

bove

boave

boe ven

boven

-

bove

volk

volk

vook

vollek

volk

-

vollek

goud

goud

goo d

gouwd

goud,
gaud

gold

gold

veulen,
leugen

veule

leuge

vüöle

veulen

voeule

veule

rug, rups

rök

ruk, roepsj rög, roeps r(z)ug, ruk rög, roeps rög, roep

tong

tong

tong

tong

-

-

tong

hond

hônd

honk

hond

hond

hôndj

hond

koost

kös, köt

oe

e

e

korst, kort koors, kort koeesj, kot kos(t), kot -

oe

a
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gracht,
zacht

grach

zach

graach(t)

graft, zoft

-

-

lucht

loch

-

loch

-

locht

loch

schrijven

sjrieve

sjrieve

sjraive

schrijve,
skrijven

sjrieve

srieve

schenken, sjinke
scheef

sjinke

sjinke

scheef,
skeef

sjink

schief

wasschen wasse

wesje

wasse

-

-

wasse

visch

ves

-

vis

-

vês

vis

os

os

oss

os

os

os

os

kwaad

koed

koad

kood

kwaod

-

-

verke
ln
in
i gs-utg
i angen -(ə)kə,
-skə, -sjə

-kə, -skə,
-jə

-(e)kə,
-skə, -sjə

-kə(n),
-skə(n)
-jə(n)

-kə, -skə,
-jə

-

ik, jij, hij

iech,
d/tiech,
hêr

iech, doe
(dich), hè

iech,
zjéì(doe),
hê

ik, gaej,
haej

iech, doe, ik, gi-j, hi-j
hai

wij, jullie,
zij

vêr, gêr,
zèij

v(i)er, ier, vê(laj)
z(i)e
zji(laj) zaj

waej, gaej, wai, gai,
zaej
zai

wi-j, gilü,
zi-j

persoonsuitg. -, -s, -(t)

-, -(t)s, -t

-, ...(-d),
-(d)

-, -t, -t

-, -st, -tj

-, -(t), -(t)

praes.
enkv.,
mrv.

-ə, -t, -ə

-ə, -(d), -e -ə, -t, -ə

-ə, -tj, -ə

-ə, -(t), -ə

-ə, -(t), -ə
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Algemeen Maastrichtsch.Heerlsch. Tongersch.Oost-Brabantsch.Noord-Limburgsch.Elten-Bergsch.
Nederlandsch.
S = Sittard.
Gerundium loopentêre loopentêre alloupetêre verl.
deelw.

gə-ə,
gə-(d/t)

gə-ə, gə-t gə-ə, gə-d gə-ə,
gə-d/t

gə-ə, gə-tj gə-ə,
gə-(t)

verl. tijd

-də

-də

-djə

-də

də, tə

-də, -tə.

De Oost-Brabantsche sk- voor sch- hoort men te Uden, Oorschot, Boekel, Helmond
enz.
Het eerst opvallend verschijnsel der Limburgsch-Frankische klank- en buigingsleer
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 voorkomen, 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, ô, ê, ai, au, ëo teruggaan,
en die dus in onze lijsten door de woorden s c h a a p , v o e t , j a a r , b l e e k ,
d o o d en l i e f vertegenwoordigd zijn; maar verder ook alle andere klinkers voor
een vroegere ongeaccentueerde zacht-beginnende silbe, die meest door verlies
der ə bij de voorgaande lettergreep werd ingelijfd. Daarover kan men behalve
Grootaers, die deze twee gevallen niet voldoende onderscheidde, nog naslaan: J.H.
Kern: Zum Verhältnis zwischen Betonung und Laut in niederländisch-limbürgischen
Mundarten. Indogermanische 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 Nederlandsche dialecten persevereerende assimilatie
vertoonen:
Nederlandsch :
Maastrichtsch
1 . ik doopte : döibde

Nederlandsch :
Maastrichtsch
hij danste : danzde

Nederlandsch :
Maastrichtsch
liggen jullie : liGder

ik gaapte : gâbde

het paste : pazde

schrijven jullie : sjreivder
enz.

ik gebruikte : gebrüGde

het bruiste : het brôezjde

3 . breedte : breidde

ik knikte : kniGde

hij biechtte : bêgde

diepte : dêbde

ik belette : beledde

hij hoestte : hôzde

droogte : drügde

ik praatte : praodde

hij rustte : rözde

grootte : grüdde

hij blafte : blevde

hij kletste : kledzde

rondte : runde

hij stofte : stovde

hij pitste : pidzde, enz.

warmte : werremde

o

o
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hij bluschte : blözde

o

o

2 . hebben jullie : höbt-er : 4 . achtste : agde.
höbder
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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 de
p na r en l 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 in de woordjes (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; e DE
PANNINGER-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
den

2 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, diet ier sjnapt, dèt ier wit’. Ook dat heeft twee verschillende vormen:
‘das doe zuus, das doe bis’ of ‘daste bis’ maar ‘dat ier darft’. Wen wordt zelfs wents
in ‘wents doe trieëts’. Beckering Vinckers 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 Duitsche 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
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heeft dit indertijd door Slavischen invloed willen verklaren, want het verschijnsel
komt inderdaad in het Slavisch voor, maar hoe kwamen de Slaven tot in Limburg?
Bovendien wijst het op een taalstructuur als die der Bantoetalen. Zouden wij hier
opnieuw niet met een Oereuropeesch taalverschijnsel 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 Kempenland in het Zuiden, komt in plaats van de r een ratelende z voor,
die men gewoonlijk als zr, rz en rs omschrijft. Deze lettercombinatie is evenwel in
zoover misleidend, dat de r en de z of s tegelijkertijd 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 onderzoekingen
van Chlumsky, Revue de Phonétique 1911, blz. 33 vlgd., is deze klank volkomen
gelijk aan de bekende Boheemsche ř, 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 Iersche dialecten voorkomt Vgl.
H. Pedersen: Den Böhmische Udtale. Nordisk Tidskrift for filologi. Dl. 11. Daar tot
nog toe alleen Brabantius (Onze Volkstaal II) 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 : rzaoie

roede : rzoei

rij : rzij

reiken : rzaeike

rogge : rzog

raap : rzaop

roepen : rzoeë

rank : rzank

reep : rzaeëp

rekken : rzekke

ring : rzènk

ruit : rzout

verrijzen : verrzieze

rein (+zindelijk?) :
rzaengdelek

ramp : rzamp

ruiken : rzuiche

rug : rzug

gerucht : gerzucht

regeeren : rzegeere

rok : rzok

rijst : rzijst

roeren : rzuë

riem : rziëm

roet : rzoeët

roemen : rzoeë

rond : rzond

rusten : rzuste

rekenen : rzaeë

ros : rzos

rieren (sidderen) : rzeiëre

regenen : rzaeë

roos : rzouës

wierook : wiezrouëk

rooven : rzouëve

rups : rzups

knorren : knòrze

reizen : rzaeize

rijk : rzijk

kar : karz

roeien : rzoeie

rechtvaardig : rzechvierig star : stârz

berouwen : berzouwe

rijp : rzijp

scharen : skarze

berispen : berzispen

romer : rzeumer

lantaarn : lantarz

rooken : rzouëke

rooker : rzouker

morren : mòrze

regel : rzegel

rooster : rzeuster

verwarren : verworze

reden : rzeje

rimpel : rzimpel

scharrelen : skaarze.
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ruimte : rzuimte

rib : rzib

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: dwarzs, 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: gârs, teer: târs, romer: rjeümer, rooster: rjeussel (Oss: rjeuster); Som.:
scharrelen: schaarze, knorren: knorze, verwarren: aarze, teer (pik): taars, romer:
rjemmer, enz. Misschien heeft zich dit verschijnsel vroeger veel verder uitgestrekt.
Zoo vinden wij heel in 't Zuiden van ons taalgebied te Edingen, Halle, Everbeek 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 Bakel,
Boeckel, Uden en Kaatsheuvel, ook nog vele oude kramersgeslachten leven, die
het meeste kans hebben 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 verschijnsel ligt 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 drôt: dröj, worrəm: wörrəm, bal: bel,
darrəm: derrəm, doən: döən, 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: book: beuk,
hook: heuk, kook: keuk, enz., bol: böl, kop: köp, mol: möl, wolf: wölf, enz., bôf: buf,
hòntj: 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: dâachj: daag, bee:
bee, deuj: deuj, péèt: péèt, zung: zung, bekker: bekker, noaber: noaber.
.

.

.

.

Maastrichtsch: ha ls: hels, start: stert, hô f: häöf, wô rd: wäörd, brôk: breuk; knô k:
.

.

.

kneu k, kno up: knö ip,: maog: mêg, stroek; strük, moer: mör, draod: dräöj, hôd: heuj,
.

.

poet: pü, stoet: stü, vloej: vlü, ha nd: hen, vru nd: vrun enz. Voor het Tongersch zie
men nog meer en weer andere gevallen bij Grootaers, t.a.p. blz. 171 vlgd. Ook in
de Bommelerwaard 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.
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Akensch
Ich han ben

Vaalsch
Ich han bin

Heerlsch
Ich ha(n) bin

Sittardsch
Ich hub ben

Doe has bes

Doe has bis

Doe has bis

Doe hubs bes

Hee hat, hot es

Hee hat is

Hè hat is

Hè hèt is

Für hant send, sönd Fuer hant zunt

Vier hant, hont zint Veer hubbe zunt

Uehr hat sed, söd

Ier hat zeet

Geer hubt zit

Seofsei hant send, Ze hant zunt
sönd

Zeofzie hant, hont
zint

Ze hubbe zeen

-

-

-

-

Ich hau woor

Ich hau woar

Ich hau woar

Ich hau waor

Doe hoasz woors

Doe hoasz woars

Doe hoasz woasj

Doe hoasz waors

Hee hau woor

Hee hau woar

Hè hau woar

Hè hau waar

Für hauë woren

Fuer hauë woare

Vier hauë woare

Veer hauë waore

Uehr hoat woort

Uehr hoat woart

Ier hoat woat

Geer hoat waort

Se hauë woren

Ze hauë woare

Ze of zie hauë
woare

Ze hauë ware

Gulpensch
Ich hub bin

Maastrichtsch I
Iech höb bin

Maastrichtsch II
Iech héèb bin

Roermondsch
Ich höb bön

Doe has bis

Doe (de) höbs bis

De héèbs bis

Doe höbs bös

Hè haat is

Heer (er) heet is

Er heet is

Hae haet is

Veer hant zunt

Veer(ver)höbbe ziin Ver héèben ziin

Veer höbbe zeen

Dur hât zeet

Geer (ger) höb(t)
zeet

Ger héèbt zeet

Geer höbt zeet

Zie hant zunt

Ze höbbe ziin

Ze héèbben ziin

Zi (zie, ze) höbbe
zeen

-

-

-

-

Ich houw waor

Iech had waor

Ich had waos

Ich had waas

Doe houws waorsj Doe hads waors

De hads waors

Doe hads waast

Hè hou waor

Er had waor

Hae had
waar(waas)

Uehr hat zut

Heer had waor

Veer houwe waore Veer hadden
waoren

Ver hadden waozen Veer hadde ware

Dur hout waort

Geer hadt waort

Ger hadt waort,
waost

Zie houwe waore

Ze hadden waoren Ze hadden waoren, Zi(zie, ze) hadde
waozen
ware

Tongerensch

Neerittersch

Grathemsch

Geer hadt waart

Venloosch
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Ich (h)ub ben, zin

Ich hub ben

Ich hub ben
(Horst-Sev.) zie

Ik heb ben

Zje (h)éd zied

Doe hubst best

Doe heest best

Dich hès bis

Hè (h)éd és zied

Hai heet is

Hè heet is

Hè hèt is

Ve (h)ubbe zin

Wai hubbe zeen

Wè hubbe zien

We hebben ziin

Zje (h)éd zied

Gai hubtj zeetj

Gè hubtj ziet

Gèij hebt ziit

Ze (h)ubbe zin

Zie hubbe zeen

Zuj hubbe zien

Zèij(ze)hebben ziin

-

-

-

-

Ich haai waas

Ich hai waas

Ik had waar

Doe haatst woarst

Doe haist woorst

Dich hads waars

Hè hô wò s

Hai haai waas

Hè hai waas

Hè had waar

Ve hoë woore

Wai haaie woare

Wè haie wore

We hadden waren

Zje ho d word

e

Gai haatj woartj

Gè haitj woort

Gèij hadt waart

Ze hoë woore

Zie haaie woare

Zuj haie wore

Zèij(ze)hadden
waren

e

Ich hò wò s
e

Zje ho d wórd
e
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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 III, blz. 251 vlgd. en 343 vlgd. heel slecht te spreken.
Ik vermoed echter met reden dat Franquinet het dialect van een anderen socialen
kring 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 spelling van Houbens dissertatie, mij
welwillend verstrekt door Dr. A. Slijpen S.J.
.

Sint Pietersbe rəg
Niks is sjoender es tee berreg,
1)
In de mörgenstraol geseerd ,
Deé, van keends af aon bewonderd,
Leef us waos en leefdeweerd.
2)

Ao! wie déks zien veer gekledderd
Langs zen steile pedjes op,
Zonder angst dat soms en duus'ling
Ons bevangen zou de kop.
En dan waos 't dao boven vreúgde!
Boeten auwers oug en weet,
Kropen veer door struuk en heúltens,
3)
4)
Wat eus kleier déks verreet ,
5)

Plukden veer wél eerebeisen ,
Blumkes, bessen, rukend kroed,
En in hoegverheven spleten
Haolden veer de néskes oet.
6)

Later wie , nog jonk, de wereld
Mich al kömmernissen brocht,
Vlugden ich ze nao de berreg,
Deurstig nao de vrije locht.
Ich en dacht tao neet aon zörreg;
Mer men hart vol melodij
Aon de blumkes oppe rotsen
Spraok van leefd' en poezij;
Aon et windje, wat mich speúlde
7)
Roesjenteere door et haor,
Neumden ich et ingelmeidske,
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

G e s e e r d , gesierd (getooid).
D é k s , dikwijls.
K l e i e r , dikwijls (kleeren).
V e r r e e t , verscheurd.
E e r e b e i s e n , aardbeziën.
W i e als (toen).
R o e s j e n t e e r e , ruischende (suizende).
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Woe men hart zoe vol van waor.
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Ziin vervlogen noe die tijen
En verwêid men jonkheidsdaog,
Toch nog nao Sint Pietershuugde
d

Veul ich mich al déks gejaog .
Dan doorkruus ik al de weegskes
En verborgen plekskes weer,
1)
En vermeuid, mer g'lukkig, lék mich
Ik et mollig graas tao neer.
Boven mich dee grijzen toren,
2)
Dee al mie en mie zich split,
En vererremp, kaal, verlaoten,
3)
Noe den auwen tiid bekrit ,
4)

Wie de búrg, dee heer bewaakde,
Dao nog stond in adeltrots
En, in zonnestraol zich baoiend,
Pronkden op zen steile rots.
En ich zeen in men verbeeling
Langs de kromme berregweeg
Ridders, freúles, pagen rijen
t

Van 't kastiel nao 't auwt Mastreech ,
Of nao groete jachtpartijen
Métte valk of mét et staol,
Zich in smúl en draank vermeien
In de riik bekleide zaol,
Woe, gefiest, de minnezenger
Mét aon hierentaofel dronk,
En de freúle, zaankbegeisterd,
Heúm de gouwe beker schonk.
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.
5)

Kreegers zeen ich hei zich nést'len,
Alles sjrikt! den oorlogsdraak
Speit ze vuur, en 't boerenvollek
Vlúcht, beroufd van good en taak.
Hei, van boven aof de berreg
Brúlt 't metaole störremweer,
En ich zeen zen gleuinde buien
Op eus stad geslingerd neer.
1)
2)
3)
4)
5)

L é k , g ik.
M i e , meer.
B e k r i t , bekrijt (beweent).
W i e , toen.
H e i , hier.
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1)

Errem Treecht ! wat al veul élend,
Wat al maörderij en braand
Hébste vreuger oetgestangen
Veur et noe ondankbaar laand!
Speulen mich die druimgezichter
Veur de geist in touverschiin
- Schélderij woe leecht en donker
Scherrep op geteikend ziin Ouch en ander soort betouvring
Maakt zich meister van men zin,
2)
Es ich zeen dao veur mich liggen
Van de huugde woe ich bin,
3)

4)

't Wikerveld dat pronkenteere
Zich ontrolt en spreidt zoe groet,
En, hoeveerdig op zen riikdom,
Al zen schoenheid mich ontbloet:
5)

Wie zen weien en zen ougsten
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
6)
Achter en gardijn van buim ;
Wie de Maos, dee spiegelklaore,
Dee van keends geleefde stroum,
In zen krumdes en zen drêiers
7)
Puunt en lekt de vrúchtbre zoum.
Ao! dat and'ren zich verlústigen
8)
In et vaalse steeds vermaak,
9)
Ich en wél met hun neet toesjen
Wat ich hei in 't vrije smaak.
Hei geneet ich rúst en vreúgde,
Ongesteurd door 't wereldspeul;
Hei is deep men hart bewogen
Door en heilig dankgeveul
Veur ét schoene, wat d'Almachtige
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

T r e e c h t , Maas(tricht).
E s , als.
W i k e r v e l d , Wijkerveld.
P r o n k e n t e e r e , pronkende, schitterende.
W i e , hoe.
B u i m , boomen.
P u u n t , kust.
V a a l s e , valsche.
T o e s j e n , ruilen.
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Heet geschonken, breid en wiit,
Um en steedje woe geboren
Ich men levensdaog versliit.
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.

Niks is sjôêndər es tê be rəg
.

In də mö rəgəstraol gəsêrd
.

.

Dê, vân kê nds aof aon bəwó ndərd
.

Lêf us waor en lêfdəwê rd.
Ao! wie dèks zîn vər gəkleddərd
Langs zən stèilə pedsjəs op,
.

Zó ndər angs, dat soms ən düzəling
Us bəvângə zou də kop
.

En dân waor 't dao bô və vräögdə,
.

Bôetə awwərs oug en wê t,
.

Krô pə vər dôr strük en höltəs
.

.

Wat eus klè iər dèks vərrê t
Plökdə vər wel êrəbèizə
Blumkəs, bölkəs, rükənd krôed
.

.

En i n hoegvərhêrə splê tə
Hoaldə vər də nèskəs ôet.
.

Lâtər, wie nog jó nk də wêrəld
.

Miech a l kummernissə broch,
.

Vlögdə iech zə nao də be rəg
.

Deu rstəg nao də frisschə loch
Iech 'n dach dao nêt aon zörrəg;
.

Me mən hart vo l mêlodèi
Aon də blumkəs op də rotsə
Spraok vân lêfdə en poözèi
Aon 't windsjə, wat məch späöldə
Rôesjəntêrə dôr 't haor
Neumdə əch 't ingəlmèiskə
.

Woe mən hart zoe vo l vân waor.
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.

Zîn vərvlô gə noe die tèiə
.

.

En vərwèjd mən jó nkhè ids-daog
Toch nog nao Sint Pietershügdə
Veul əch miech al dèks gəjaog.
Dân dôrkrüs əch al də wëgskəs
.

En vərbo rrəgə plekskəs wêr,
.

En vərmeujd, me g'lökkəg, lè g məch
In 't molləg grâs dao nêr.
.

.

Bô və məch dê grèizən tô rə
Dê al mie en mie zəch split
En vərerrəmp, kâl, vərlaotə,
Noe dən awwən tîd bəkrit,
.

. .

Wie də bö rrəg dê ər bəwäg g də
.

Dao nog stó nd in âdəltrots
En, in zónnestraol zəch baojənd,
.

Pró nktə op zən stéilə rots.
En əch zên in mən vərbêlding
.

.

Langs də krommə be rəgwê g
.

Riddərs, fräöləs, pâzsjəs rè iə
.

Vaan 't Kəstiel nae 't âjt Məstrê ch
Of nao groetə jachpərtèiə
.

Nèt də va lək of mèt 't staol
.

Zich in smö l en drânk vərmèiə
In də rîk bəklèidə zaol,
Woe, gəfies, də minnezenger
.

Mèt aon hîrə taofəl dró nk
En də fräölə, zânkbəgèistərd
.

Häöm de gouwə bêkər sjó nk.
Ne in ins! dao kîrt dən droum zəch
En bənajt məch 't gəmôd
En dao zwêvə veur mən ougə
.

.

Wo ləkenda mp en nîvələ blôd.
.

Lê gərs zên əch hèi zəch nèstələ
Alləs sjrik! dən ôrlogsdrâk
.

Spèit zə vür, en 't bôêrəvo lək
Vlöch, bərouf vân gôd en tâk.
.

Hèi van bôvən aof də be rəg
.

Brölt 't mêtaole stö rem wêr,
En əch zên gleujəndə buiə
Op eus stad gəslingərd nêr.
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.

.

.

.

E rəm Trê ch! wat a l veur ê lend
.

Wat al mäördərèi en bra nd
Höbstə vreugər oetgəsta.ndə
.

.

Veur 't nôê ó ndânkbâr la nd!
Speulə məch die dröimgəziechtər
.

Veur də gè is in touvərsjîn
.

- Sjèl-dərèi, woe lêch en dó nkər
.

.

Sje rəp op gətè ikənd zîn .

.

.

O uch ən a ndər sô rt bətouvəring
.

Mâk zəch mè istər vân mən zin,
.

. .

Es əch zên dao veu r məch lig g ə
.

Vân də hügdə woe əch bi n,
.

.

't Wîkərve ld, dat pró nkəntêrə
Zich ontrolt en sprèid zoe groet,
En, hoevêrdəg op zənə rîkdom
Al zən sjoenhèid miech ontbloet:
Wie zən wèiən en zən ougstə
Greun en goud gəwissəld zîn,
.

.

En də spitsə kè rəktô rəs
Glinstərən in də zonnesjîn;
.

Wie də dö rrəpər, es gədrêvə
.

Dôr ən gekkə ki ndərlöim
.

Lachəntêrə zəch vərbe rəgə
Achtər ən gordèin vaan böim.
Wie də Maos, dê spîgəlklaorə
.

.

Dê vân kê nds gəlêfdə stro um
In zən krumdəs en zən drèjərs
Pünt en lek zənə sjoene zo'um.
.

Aoch! dat a ndərə zəch vərlöstəgə
.

In 't va lsə stadsvərmâk
Iech 'n wèl mèt hun nêt toesjə
Wat əch hèi in 't vrèiə smâk.
Hèi gənêt əch rös en vräögdə,
.

Ongesteurd dôr 't wêrəldspeu l,
Hèi is dêp mên hart bəwôgə
.

.

Dôr ən hè ləg dânkgəveu l
Veur 't sjoens, wat d'n Almachtəgə
.

.

Hêt gesjó nkə, brè id en wîd,
Um 't stedsjə woe gəbôrə
Iech mən lêvənsdaog vərslît,
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Hoera! Vivat! Mastreeg!!!!
uit ‘Trijn’ Kemikken opera, in dréi akte, door A.V.O., Maastricht z.j. (1910).
Jao dieg hubs us aon 't hart gelege
Mastreeg, door alle iewen heer.
Veer bleeve dieg altiet genege
En deilde dreufheid en plezeer.
Veer huurde nao dien aw histories
Te peerd op grampeer ziene sjoet.
Eur ouge blonke bij dien glories,
of prevelde bij diene noet.
En dee van dieg het sjoens wilt prijze,
In taol, die al wie zinge klink,
Dat dee op nui Maastreegter wijze
Zien aait Mastreeg met us bezink.
Me zong van dieg ten allen tijje,
Eus mojers zonge bij de weeg,
En voolte veer us reg te vrijje,
Dan zong ze e leedsje van Mastreeg.
Doe, blom van Nederlands landouwe,
Gegreujt op 't graaf van Sintervaos
Bis weerdig dobbel te besjouwe,
Gespiegeld in de blanke Maos.
Ein Staar de witste oet de klaore,
Besjijnt dieg met heur straole zach
En, um dieg zuver te bewaore,
'nen Ingel helt bij die de wach.
Wie deks woord ste neet priesgegeve,
Mè heels dien kroen tog opgerieg
En ongeknak bis te gebleve,
Door euze band van trouw aon dieg.
Daorum de hand us tougestoke,
Het oug gerieg op 't Stareleeg;
En weurd dat oug dan ins gebroke,
Dan beijt veur us het aait Mastreeg.

Löstig peerke, de muldersgezel,
in Roermondschen tongval naar Leopold.
Me zaet waal: ‘Is de meulekerr'
‘Mit Peerken op de baan,
‘Dae vinjt gein herberg nog zoo klein
1)
‘Of Peerke likt ins aan.’
Mer zegkt, wie zol 'et meuglik zin
Van dae veurbi te gaon
Es 't paerdjen aan de herbergsdeur
Van eiges stil bliift staon?

1)

Likt: legt.
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Refrein:
Veur mich is ei glaesken alt beer
'Et beste van al waat besteit Zuug, es ich neet drink van plezeer,
Dan drink ich van leid!
Veur waem ouch zol ich spaarzaam zeen,
Ich höb jao kinjd noch krei,
Zelfs neet 'n spaarpot, wo ich 't geljd
2)
Kan indoon van de pei.
En wiist mich miine baas de deur
D'rom geit 'et mich neet slecht;
Dao zeukt waal licht 'nen ang're baas
Weer nao 'nen ang're knecht!
Refrein.
Mi vader dronk ouch alle daag
Ei stevig pintje beer,
En mooder, die de herberg hildt
Haet dao aan heur plezeer
Te minste det dunkt mich der-van
Zoo mit miin dom verstanjd,
Want dronk ins neemes zi glaas beer,
Dan had zi geine klanjt!
Refrein.
De bloom kriigt 's morges heuren douw,
De kwakvaors zwumt in 't naat,
De hommel zingt den heelen daag,
Ich g'luif, ze is altiid zaat.
En altiid, altijd 's aoves laat
's Naomiddaags, 's morges vreug
Zit ich mer ronjdom in 'et mael
En 't mael - dat is zoo dreug!
Refrein.
Lest had ich ins ei stöksken in
Zoo van ei glaes of teen;
Miin leefste zag: ‘Gank, schaer dich weg!
Ich kan dich neet meer zeen!’
3)
Det zoo get eemes durstig maakt,
Det sprikt toch waal van zelf Ich ging ouch weer de herberg in,
En dronk-t-er dao nog twelf!
Refrein.
E. Seipgens.

2)
3)

Pei (payer): betaling.
Get: wat, iets.
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Vergelijkingen
in 't Heerlsch zeer gewild, naar Jongeneel.
Zoe bang as inne wieezel: zoo bang als een wezel; zoe bot es e kootere: zoo stomp
als een kouter; zoe dom as inne uel (wie ullichzoat, wie booenestruë): zoo dom als
een uil (als uienzaad, als boonenstroo); zoe doof as ing kwattel: zoo doof als een
kwartel; zoe erm as der weg: zoo arm als de weg (straatarm); zoe gries as ing
totteldoef: zoo grijs als een tortelduif; zoe gemeejn as de stroat: zoo gemeen als de
straat; zoe gek wie kook (wie ee rad): zoo gekkelijk als koek, als een rad; zoe hel
as sjtee: zoo hard als steen; zoe kloar as de zon: zoo klaar as de zon; zoe lech as
ing veejr: zoo licht als een veer; zoe lielig as de nách: zoo leelijk als de nacht; zoe
mager as en hoot: zoo mager als een hout; zoe naat as ing kat: zoo nat als een kat;
zoe oabstenaat vrech, es ick weet neet wat: zoo onverbeterlijk brutaal, als ik weet
niet wat; zoe oat as der weg noa Kulle (noa Oake): zoo oud als de weg naar Keulen
(naar Aken); zoe rech as ing kéèts: zoo recht als een kaars; zoe sjwat as peèk: zoo
zwart als pek; zoe valtsj as ing spin: zoo valsch als een spin; zoe vet as sjpek: zoo
vet als spek; zoe vrech as der duvel: zoo brutaal als de duivel; zoe wit as kniet: zoo
wit als krijt; zoe zat as ee loak: zoo zat als een gat; zoe zieëker as twiej kieere twiej
veer is: zoo zeker als twee maal twee is vier; zoe zieëker as get van de welt: zoo
zeker als iets ter wereld.

De Parabel van den verloren zoon.
Sittardsch naar J. Winkler.
11. 'Ne minsj hèèt twee zeun.

Heerlsch naar Jongeneel, in Duitsche
spelling.
11. En Hä saag: Inne sikere miensch hau
twieh jònge.

12. En de joengste van dèè zag tèègen
zi vader: Vader! gèèf mich 't theil van 't
gout wat mich toukump. En hè
verdeelden onger heun 't gout.

12. En der jöngste van hön saag täge
der vadder: Vadder, gäef mich dat deel,
wat mich towkömpt. En hä dilde hön het
good.

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 hèèt er alles
opgemaak, in gjemèène streke.

13. En innige daach dernao is der jöngste
jong votgerees noa ee wiet afgeläege
lank en hat doa alle sie vermöge
durgebrach, good derva läevende.

14. En wie er hau alles opgemaak, koom 14. En wie hä alles vertäert hau, koom
'nne groote oengersnood in dat landj en inne grûëte hongeschnut in datselfde
doe begoos er elendj te lië.
lank en hä begos mangel te lieje.
15. Doe goeng er noa èème van de lu
van dat landj, en dèè sjiikden 'm noa 't
feldj om de verkes te euje.

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 hè wol geer zine boek fulle mit 't 16. En hä wool sich der bûk völle mit der
ète wat de verkes ote; mar nèème goof draaf, dä de verkes vroote, mä niemes
't eum.
goof höm däë.
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17. Doe koom er bi zi verstandj en zag:
wie vuil knechs en mèèg van mi vader
hubbe te veul brood en ich vergoan van
oenger.

17. Ma wie e sich ins good bedach hau,
sät hä: Wie vöel knechts va mie vadder
hont üvervloot van bróut en ich vergoa
van honger.

18. Ich zal opstoan en noa mi voader
goan en ich zal eum zekgen: Vader! ich
hub gezoenigj tèègen den emel en veur
uch.

18. Ich sal opschtoa en noa mie vadder
goa en ich sal aan höm sage: Vadder,
ich ha gesöndigt täge der hiemel en
tägen öch.

Jac. van Ginneken, Handboek der Nederlandsche taal Deel I. De sociologische structuur der Nederlandsche taal I

185

19. En ich binne nèèt mèè wert eure
19. En ich bi' neet mieje weht örre jong
zoon genuimp te werre; maak mich mer geheesche te wehde.
zoo wie een van eur knechs.
20. En doe stoeng 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.

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 de zoon dèè zag tèègen eum:
Vader! ich hub gezoenigj tèègen den
emel en veur uch en ich binne nèèt mèè
wert eure zoon genuimp te werre.

21. En der jong saag aan höm: Vadder,
ich ha gesöndigt täge der hiemel en
tägen öch, en bi' neet mieje weht örre
jong geheesche te wehde.

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.

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 bring 't vit kauf en slach 't; loat ver 23. En bringt het mâskoaf en schlacht et.
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
begoste ze ins veur goud de gek af te
gève.

24. Doaröm dat disze mien jong woar
duët en hä is wehr läëvent gewuëde, en
hä woar veloare en is gevonge. En sie
begoszte pleseer te make.

25. En den aautste zoon dè woar in 't
25. En siene oatste jong woar in 't veld
feldj, en wie er evesj koom, doe heurden en wie hä kot beij gen husz koom, hurden
hè 't zingen en 't dansen.
hä hön singen en danse.
26. En doe roopde hè een van hun
knechs en vroog wat dat woar.

26. En hä reep inne van de knechs ut en
vroog wat dat sieje moch.

27. Dèè zag tèègen eum: di brour is
gekome en di vader hèèt 't vit kauf
geslach, omdat er weer gezoend truk
gekomen is.

27. En disze saag aan hom: Uehr broor
is gekomme en ühr vadder hat het
mâskoaf geschlach, ömdat hä höm
gesonk trökge-vonge hat.

28. Doe woor er kooad en er wol nèèt
evesj goan. Doe goeng zi vader oet en
bèèddeneum.

28. Mä hä woêt koat en wool neet noa
binne goaë. Du koom sie vadder ut en
versoch höm.

29. Mer hè zag tèègen zi vader: zèèt, ich
deen uch noe zoo vuil joar en ich hub ze
lève nèèt gedoan 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.

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 mieng vröng ins
koosz schpasz make.

30. Mer noe dèè zoon van uch gekomen
is, dèè zi gout mit hoore hèèt
deurgebrach, noe hubde 'r 't vit kauf veur
eum gaon slachte.

30. Mä wie disze örre jong is
trökgekomme, dä sie good schändlich
hat durgebrach, doa hat ier höm het
mâskoaf geschlach.
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31. En hè zag tèègen eum: kindj! doe bis 31. En hä saag täge höm: Kink, du bis
altiid bi mich en al wat ich hub, dat hubs altiet beej mich en all het mient is het
doe ooch.
dient.
32. Mer veer moste al moenter en bli ziin,
went dèèze brour van dich woar dood en
hè is weer lèvetich gewoorde; hè woar
verloren en is weer gefoenje.

32. Me behür waal vruhe en vrölich te
siehe, want disze die broor woar dûët en
is läëvent gewuëde en hä waor verloare
en is gevonge.
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Ten slotte geef ik een verhaal uit het bekende Sittardsche Vastenavondblad.
o

N . 15.
Sitterd, Maondíg 17 Feberwari 1896.
15 Jaorgank.

De pappegei.
Motto: Schwamm drüber
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 berekend.
Feuelletong. SCHOESTER HAUW TIG BIE DIENE LIJST.
(sch = sj)
Waat 'en drökte in Limburg mit de Keuniginne-feeste - in Venloo en Mastrijg häeje
se zich bekans van de zökskes gewirkt: wittesch, verversch en wie ze dat nuime:
1)
dekrateusch 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 denge 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
bocks aan’. Dat scheen dan oug waal het geval te zeen. - Mavrouw hauw het dan
in heure bol gekregen, dat de zaal veur aan de schtraot obbe nuuts mous getapeseird
en geverfd wâere 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 grâpke 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 schtraot 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, doa haperde get aan, mer dat 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 zei
ein bizoenjere gouwe goesting veur wat schoon en deftig waor) dat koos allemaol
neit helpe. Mavrouw waor der täege, mer altied täege, proent wie in ein keizing en
dat zie der taege waor, dat scheen zien râije te hôbbe. 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
1)

Décorateurs.
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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
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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, waor, ‘dao kent der allemaol niks van geer, - mörge vruig gaon 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; wootoe zou dat oug deine,
Mama hauw jo tog de bocks aan. - 's Anger-daags mit den eeschten trein trok
Mevrouw nao Luuk en begoos de corvei door Luuk precies wie in Maastrijg: magazien
in - magazien oet - euveral waor en ditje of en detje aan, wat men heur zien lijt, en
voenj ze de priese zelf nog hoòger es in Maastrijg. Daobie hauw ze het schlijpe mit
zoo'e pak nog op den houp toe. - Dat ging heur niks, dat schooijen, want es ze
gedurfd hauw, koum ze oug zoenger 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 allerhande 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 coupong zou numme
(eine restant); mer noe waor de vraog 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 vraogde wie groot oengeveer de
zaal waor, wie veul vinstesch en deure draan waore, waat natuurlijk aaftelde, en
hauw voort begrepe, dat däe koupong in kwestie zoo get oengeveer de maot waor,
- get mee, - misschien 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 gewoord; 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 doon en dao neit veul tied mee euver
waor, eê ze vertrok, schnapde zeè mer gauw het koeffer en dag, ig zal het in den
trein waal geheurig inpakken, dan zulle de Commieze dao waal niks van gewaar
waere. Wie gezagd, wie gedaon, seffens in den trein het pak tappeet los gemaakt
en in het koeffer gestampt; dao baovenop ein gazet en eine schnoefplak gelag,
daomit waor alles 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 Houte
Noevotées winkels afloupe, went bie dîe 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 korts 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 tapeet.
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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
waer en niks hauw mitgebragt es get voel wesch. Mae daen heer ambtenaar dae
erg nuujscheerig waor, wol ens ae-vekes 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 allemaol 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 doon 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 úg 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
gulje, 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. Heimelik dacht ze aevel angesch;
went sie heij toch neit gaer gehad dat ein van heur Jufvrouwen gezeen en geheurd
heij wie dat gräpke van de voel wesch tösschen heur en dae fiskusman waor
aafgeloupe; dan hei zich dat erm kendj weijer ens moette schame euver den eine
doemme schtreek al baeter es den angere van Mama. - Nao 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 nao 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, dat waor al wat ze zag. ‘Nach Mevrouw’ zag de
Maat, mae dacht toch...- Papa koum aeve nae teen oet de Soscheteit en vernoum
van de kenjer, dat Mama trök va Luuk waor en bie de nuej tappeet oug een paosche
koppien 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 doon, 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 wit wao nog al
mee van. - Mevrouw woord ei bitje 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 zat e
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dat koemme doon, dao is toch gein minsch veur beschteld,’ vraogde juffrouw Marie.
‘Ta ta, ta, dao höbbe veer oug neme veur neudig,’ meinde Mama, ‘dat zulle veer
oenger ös waal klaor schpeele; wae zou zich allewiel van dat wirkvolk laote op de
naas danse; gaar nijt, waat man, dat gaon 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 gedaon 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
1)
laote waere eeschte trouwdes.’ - Mor gif, dat waor nijt aangekaart en zoenger de
maad die mit de papkaetel koum benne gezeild, - woo zich natuurlik mevrouw mous
veur inhauwte, waat zeer verschtändig waor, bezünjer woo mäeg bie zeen, is het
mer altied het beste niks zekke, dan würdt oug 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 begoos 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 doon, dan zou alles veur den aovend kantj
en klaor zeen, went die wirkluuj van vandaag dat zeen toch mer schliepesch, meinde
zie. Waat ze op einen daag kenne doon, dao maake zie ter drie op schanjig, bezünjer
2)
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 kostschool leere es schtrikke en nëen en die euveral in de hoeser
in de huik hange wie schpennegewaef, - woorden aafgepakt en opgerüumd veur
de moere bloot te kriege. De Piano woordt verzat en zoo mee, dat ging alles nog al
goud, want van den hoespoets hauwe ze allemaol goud slaag, bezünjer oenger
directie van Mama. - Dat losmake van de schpijgel baove de groote schouw ging
aevel zoo gemaekelik neit, dat waor het werk van Papa en dae waor schrikkelik
oenhenjig, en het gedöld waor bie hem oug neit ein van zien grootste duigde. Nao
lang sükkele mous de maad hem koemme ein handj helpe, dat, went hae van achtere
de kaorde los maakde, zie de schpijgel mous vashouwe, dao mit hae nijt veureuver
schoot en koos braeke. - Mer op hetzelfde moment dat 'er los gemaakt waor, würd
gebeld, en de maad gewend voort te gaon 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 waor het zien schout
en den angere der zien, Mama hauw natuurlik het grootste regt, behalve dat zie
toch de oorzaak van dat alles waor, en hoort me later in den daag van niks es van
dat schoon familiestök, en zoo meê. - Wie het dan toch nijt angesch waor, woordt
zich getreust zie zouwen einen nuje koupe ‘meê modern’ zag Mama. Dat waor aevel
veur Papa mer neît kaoder bloud te make es er al hauw, went dae schprouk van
niks mêe of minder es van de kraom dao neijer te schmiette, dat waor jao nonsens:
get gaon te beginne woo me niks van kende. - Schoester hauw tig bie diene lijst,
zag er drop, en de kenjer gouven hem geliek. - Tog woord mit tappeseire veuraan
gegange, mae nao ei paar baane te höbben opgehange, waat hem erg schlecht
vuigde, koum er aan einen houk en doe schoot hem zie verschtandj te kort. Dat
denk koum nijt goud oet! Nao ze ei paar maol opgeplekt en aafgetrokke te höbbe
reet zich de tapeet kapot. Noe goeng hem zie gedöld ten enj en reet er de ganse
baan van de moer, mit de weurd: ‘dat noe tappeseirt wae wilt, mer ig schtaek dao
geen handj mee aan.’ - Doe zou Mama het doon, mer zie hauw proent zoo vöel
1)
2)

Maar, lieve hemel! dat viel niet op goede aarde.
Snuisterijen.
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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 nirges 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. - Noe 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 coupoeng tappeet gaar neit oet koum, bezünjer noe nog ein paar baane
verknooid waore gewoorde mit aafriete en waat zie mit heur bebloude handj hauw
bedoerve. - Noe woord op nuj veur wirkvolk oetgeschikt 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, ùm den eeschte de beste dae
het doon 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
1)
te laote braeke, woo ze, wie alle maeg altied zekke, ‘neit veur koos’ 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 bezôrge die dao voort
mit klaor waore.’ - Zoo gezagt, zoo gedaon! 's Angerdaags trok Truuke - zoo heischde
de maad - nao aafloup van heur werk, op engagement oet, en koum aeven hauf
zös 's aoves trök mit de complemente aan Mevrouw van den einen en den angere
baas, dat het oenmuigelik waor heur nog veur de keuninginne-feeste te koennen
helpe; dat alle daag verschpraoke waore en noe nijt ens woestte woo ze alle klantje,
die al lang 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 vernoum, waor er recht koentent en mit ei schuins lächske op
Mama kiekend: - ‘Schoester hauw tig bie diene lijst,’ waore zien weurd.
Voor 't West-Limburgsch geef ik eerst denzelfden tekst van Conscience, dien wij
boven op blz. 151 vlgd. in drie Brabantsche dialecten hebben vergeleken.

't Spook
in den Tongerschen 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 aì geschreven). G is de Duitsche g, è is ae, ì is de i van w i l met een
korten naslag, íi is een tweeklank bestaande uit één heldere en één doffere i (in de
tabèl éì gespeld).
J a n . Wul, ich sal ech na nz en zaog fertille wò woor gebeurd is, op te Sjopsmèrt,
e bietse vadder as te Knaenepaep, in 't Frans siGGe ze ‘la pipe de lapin’. - K o b e s .
‘Lapin’? dad iz eng kat; zie ziG et mies. - J a n . Eh, doe snotsnaos! Lapin is ta, 'ng
1)

Woo ze... neit veur koos = wat ze niet kon helpen.
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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 tíigge miech Frans kome
kalle. Eh, doene koojong! hid zjíi van ze lèven in Laek chewirrek? iz oere graampeer
soldaot chewez in de Franse taet? Zwech na, zujj, wand eg begien op naus. Wul,
do stoend in da stroeëd en haus mit fier
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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 líich stun, wand
et spoGde trin. - J e f . Aa! dat sal sjoon zin. - J a n . Stil, hod oere mont. Wul: 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 íin oer aater de stroeëddeur stun, in begos soo sjau te kèken
in te haelen, dad alleman kompasse temit kreech. - K o b e s . Zied zjíi dad Zjef, wo
do zuch? - F r a n z . Iz bang, e biebelt, 'ch wíin 't chewaor. Wao'n bangsjiet! - J a n .
1)
As Kobe sene mont ni huul, tan stamb ech em van 't rabad aof. - Wul, 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
2)
fan de liste heer bo dat haus fan gewes wus, in as tèen at chierechedz en groote
kies choutstukke foertchestèeke hao; in zje wit wul, az as to íinne sturref mit soo
vul geld op sen konsjense, as tèene dan in de hil moed bíinne 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 chezaach,
aster vur iet fan niks, kom vur ze plezier, e naag in dat líich haus sow wille sloeëpe,
as em hondert chullen op furhaant wowle gève. - De baoz aate hèrebèrech saach
tíigge Jan: is tat woor? zud zjíi 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 bewaord is choed bewaort. - Wul zaacht te baos, gef mech too 'n haand
op, ve zien t'akkoeët. Wao moej hubbe? - Heurd ins hae, zaach Jan, gef mech mer
vur te beginne 'nne goeie klats howt, en dezaen flesse waen, ene pot fol díig in'n
3)
goei pan vur boekesekoek te bakke. - Dat suu hubbe, zaacht te baos, in wae 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
díig eng kaomer in op 't jiste staose; do stoent nog en toffel mit twee stuul. - He
begos to e vuur te stoeëke wae 'n hil, in ternève zatter zene pot fur de díich duun
op te gun. - Terwael as te díig ob un 't chun was, begos Jan d'íin fles noeë d'aander
aut te beuüze, inne kreech te lange listen e 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 díich 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 íinne 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. Iedere keer as Jan ene koeG aut te pan wowl pakke, voel do d'íin of 't aander
minsebíin in: da toerde zo lang to op 't listen ene dutskob in voel. - Jan woeënd blaa
'n gruun van de gief, inne goide de dutskob 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, heurde ter en inz ene slaoch; - Jan tilde, 't wus twellev oere. - Jan
slíit sen owgen op, in e ziet to in de hoeG bo ter bíin gegoit hao, e líit cherempte
stun. 1)
2)
3)

R a b a t , trottoir.
B o , waar.
W a e , als.
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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 fots mid èten in e pròbíirde noeë 't spook ne mì. -
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Nau woeënt Jan vur goet kôt: e wowl et spook faspakke 'n tíigge de gront choje, mè
dat choenk nie, wand as ter minden as ter et fas hao, dan vuulde ter niks ne mì.
Huud ech, keGde Jan, da toert na allang genoech; zik na' mer ins chauw wòj va
mech hubbe mut. Wao kom zjíi hae ruze zuke? 'ch ub 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 liste paGde Jan zene luuchter op, in
zaach tíiggen 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 íiges feurop; wand als hè veurdur
gegun hè, dan hè 'm et spook sjeker en vas te nak chebroeëke. - 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 zíi ge getaeg in er
maol hit, zuu(j) nog allang mooge waachte, want tat kan ech nie. 't Spook liegde de
stíin op, in doo onder wuz e groot koet, bo drae groote aezere pud in stoente, hèel
vol gowtchelt. - Zied' zje da drae put chelt, froeg et spook? - Ao, doe kwas! zaach
Jan. Zje kal toch Duuts. - Nau, beginne ve melkaander te verstun. Mè Frans kan
ech toch owk seuj, wand eg bin vaef joeër onder de troep chewes, in vief
Napoolejong! Ja, ech sien al ied 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 zjíi doot? Dat soj nie zigge; 'ch cheleuüv ae meg
ied obbint. - Mè 't spook laesterde do ni heen in 't saach: 'ch up soo lang moete
bíinnen in de hil, tod as te put chevonne woeënte, in zjíi 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 'ch sal mer zwaege want me bloet koeëG imme laef. - Nau,
bíin ech ne mì, zaag et spook; allì doo's men haant, vuuld ins trun, wae kaad a's is.
- Zje zied bedank fur oer goetechits, zaag Jan, hod 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 íinnen un den erme
te gève, íinnen 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 'ch fan dao chedient. Zje ziet
nog al mitter haant; in wao zal ich tan kraege? Níin, mè as to wa drinkchelt aoffield
dan zal ech e tuun; zje ziet toch raek chenoech, sjunz ae zoo slèeg ungedunt sied,
in dat nog in de winter. Wul, 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 wíi noch chek
1)
tevan. Kom haj 'ch sal ech ins poonen ob oer porselène melke . 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? hèla, me lief spukske, kom
ins haj; az ieg oeg ate hil verlos hub, dan mog zje meg owk wul atiet koet ferlosse.
- Mè 't spook was foert. - Jan klèverde 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 píid, in e sloeb ob e floere bit, in e dronk
waen, in e goenG alle daoch te bier, en... do koom e verreke mid en lang snaut in
de zaog iz aut.
o

a 1910.
1)

M e l k e , muilke, gezichtje.
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Om het verregaand verschil met het West-Brabantsch te voelen en te tasten, is het
nuttig, met dezen tekst hetzelfde verhaal in Oudenbosch' dialect te vergelijken uit
De Regenboogkleuren blz. 37.
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De heks.
Tongval van het platte land tusschen Hoegaarden, Landen en Borgloon
(Looz) uit Germaniens Völkerstimmen III
Do was ene keër 'ne joager dei gung no 't veld ver wild te s-chieten. Hä hâ 'nen
heëlen dag gejoagd sonder iet ta vinnje, en had dovan kôe sinne; allo, dat hä
malcontent woar! Heä see: ‘Ich 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-'er geenen op past.’ Soo gau als de boas dat gesien hâ. ‘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.’
o

a 1850.

De wandeling no d' 'el.
Tongval van Thienen (Tirlemont) uit Germaniens Völkerstimmen III
Da vroeg mich lest e vies gesel,
E venke vol vrümde figüre:
‘Wel! wil g' 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 kermisdag.
We gunken langs d'achterpokjen in,
En d'schilwacht dé riep in 't begin:
‘Qui va là?’
'E trok sene saber op mä,
Ich gaf e plakéken, 'e was seer blä,
Dan liet-e mich góën verbä.
We ginken eëst de keuke rond,
't begost 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 moste medeëne de keuken öät.
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Doen kamp de gastweerd 'eël verblaed
En sprak tot ons me' vrindelek'aed:
‘Gee alle bei dee willekom saed.’
Se dienden en pap 'eël swet gebrokt
Van Belsebübs kamenier gekokt.
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 dobae '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.
W' 'adde na fraoi ons ronde gedaoën,
Den aoved begost te vallen.
Ich sprak et lakeike van Lücifer aoën,
Dat ich gäre naor 'öäs sou gaoën,
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En sprak in 't frans: ‘Mon compagnon,
Il se fait tard, viens vite, partons!
Ou bien nous serons
Pris pour des espions,
Comme je vous dis, garçon.’
Ich 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.
'E sal vingen mier als ich vertel.
o

a 1850.

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 Geldropschen tongval. Uit Leopolds: Van de Schelde tot de Weichsel.
Geldrup is 'n durp in de Maaieroi vaan den Bosch, in die contraai - dè witte wel dor de mense nog zo stom zoin en altoid 'n voiftig joar aachter aander contraai vaan
1)
ons laand. Toch zoddew vergisse, as ge op de proot vaan aander mense gingt
2)
geleuve, dè 't er hèjer zo miseroabel oitzie. Neê, as ge dè mènt, kom daan mer is
3)
in Aindouven en Helmut en vuiël aander platse van de Maaieroi, kom mer is in
4)
5)
Geldrup kèke en ge zelt hjel aanders praote. Ik zeg mer, al zittew he-jer in de
6)
7)
haai , 't is ter nog zo kô nie, en is de grond al wè schroal, we prakkezeire mer
8)
9)
wa-j-aanders um oän de kost te komme. Wor zie de zo vuiël en zo'n schoän
10)
fabrieke as in Tilburg, in Aindouven en in Helmut? En- Geldrup spult oäk op gjinne
11)
klomp . - Geldrup he vruger Gelderdurp gehèite. Wor dè vaan daen kunt? Dè za'k
12)
oe zegge. - Vruger - vur 'n honderd joar of veef, zes, misschien zuiven - hurdent
oän de groave óf hertouge van Gelder. Die baauwden d'r 'n kerteel me-j-ennen
13)
hjellen dikken torre , wor de mure vur jenige joare nog aaf stonne, mer new vur'n
aander naai kasteël plats gemakt hebbe. Loater hebbe de groave van Hôrne 't in
leën gekrigge en durrum ha Geldrup vruger, krek as new nog verschaaie umliggende
14)
gemaint, drie hôrres in z'n woapie . Die hôrres zoin in drie hartjes veraanderd,
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Z o d d e w , zoudt ge u.
H è - j e r , hier.
A i n d o u v e n e n H e l m u t , Eindhoven en Helmond.
H j e l , heel.
Z i t t e w , zitten we.
H a a i , heide.
K ô , kwaad; ö als in om.
W a - j - a a n d e r s , wat anders.
V u i ë l , veel.
G j i n n e , geene.
S p u l t o ä k o p g j i n n e k l o m p ! op geen klomp spelen = niet achter staan.
H u r d e n t , behoorde het.
M e - j - e n n e n h j e l l e n d i k k e n t o r r e , met een heel dikken toren.
W o a p i e , wapen.
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wurrum, dè zô'k nie kunne zegge, en dè's jômmer genog, waant op ezaard zel 't
z'n beteikenis toch wel hebbe. - Geldrup moet al vruug 'n knap durp geweist zoin.
In 'n aauw boek hè 'k is gelèze, dèt 'r in 't joar dartien honderd en zovul-wanneer
16)
17)
percies dôr wi'k af zoin - d'êgeste mergte die new nog bestaon, al druk bezôcht
wierre, en det er toen Vraidegs zón drukke weikmergt woar, dèt die van Helmut en
Aindouven d'r niks baai woare. Die weikmergte zoin evvèl in loateren toid
18)
verslabbakt en op de lange weg hjel aachterbaks geblivve. - In den toid van de
19)
republiek mot 't er he-jer nie krek gegow zoin. New, onder ons gezè , diën toid
hoeve waai, Nôrd-Braobaanders, gjen van alle terug te wense. Vur 'n voiftig joar
20)
zaag 't Geldrup nie geloik , dè 't zo'n schoän, flink durp zô geweist zoin. Ge zaagt
gjen eën fesoenlijk hois'in 't hjel durp, en de stroate? Me nat weir moste toe oän de
21)
22)
knêst dur 't sloik boaien, en me dreuig weir konde 't nie haauwe van 't mouwsel .
Mer tegeswôrrig kum 't er wir hjel bouven op. As ge die schoän heus, die ferm
fabrieke en die flinke stroate ziet, zôdde denke, dè ge in 'n stad woart. En 't blief er
nie baai! Alle

15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

O p e z a a r d (op hasaard?), waarschijnlijk.
D ô r w i ' k a f z o i n , daar wil ik af zijn, daar wil ik niet om twisten, dat weet ik niet juist.
D ' ê g e s t e m e r g t e , de zelfde markten.
V e r s l a b b a k t , in verval geraakt.
G e z è , gezegd.
Z a a g ' t G e l d r u p n i e g e l o i k , zag G. er niet naar uit.
K n ê s t , knieën.
M o u w s e l , stof.
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daag wurren 'r naai heus baaigezet. - 't Volk he-jer verdient zenne kôst meëste
1)
2)
paart mit fabriek. Boer hè d'r zo te zegge nie, as nen enkelde op Braokeze , en
3)
dè zoin daan nog mer truggelers . New 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
4)
5)
zegge, wurrum de boere he-jer niet veul in 't mulk te brokke hebbe . Mer de
fabrikaante zovul te meër. Ge het he-jer zes groate stoamfabrieke en nog 'n stuk of
6)
twêlf, voiftien aander. 't Djerde paart zowè is loine-, 't aandre wullefabriek . Vruger
woar 't niks as loake, dèt 'r gemakt wier en dôr ging ze daan de mergte meej-af. 't
Geldrups loake woar toen de hjel wirreld deur bekend. 't Woar 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, dôr zôdde of ston te kèke. Al ligget nie oän 't spoar,
7)
toch hebbew veuël geleggenighaid um op rais te gow . Behaalve de postkaars, die
tweè kjerres he-jer ovver raid, gjet 'r nog aalle doag drie kjerres 'ne waoge
nao-j-Aindouven. We hebbe tegesworrig oäk 'ne pôst en 'nen tillegroaf. Um kort te
gow, 't is 'n durp, dè hard vuroit gjè. - De Geldrupsche mense zoin, krek as aal 't
8)
volk oän dees kaante, vieze maanne; mer goei volk ees 't, dè mot geze wurre. As
ze oan 'r putjen bi-jer zitte, me 'n peep of '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
9)
blakke en gon er baai vuiël verschaaie dubbeltjes dur de kêil. Toe jonges van
voiftien, zêstien joar doen aal goëd mai, en as die der tractement nie grôt genog is,
10)
11)
daan witte ze Zôtterdaags nog wel 'n voifje te ketsen . Sneivel drinke ze 's
12)
aachteres nie, dè zo schaand zoin. Mer 's mèrreges? Nèw! En thois.... toe de
13)
14)
wees toew. Mer alla , dôr za 'k mer aaf zwège. Dè zoin d'r daan ok mer enkelde.
15)
- Ik geleuf nie, dèt 'r jen durp in de wirreld is, dô ge noavenaant zooveul compenie
of gezelschaappe het as he-jer. Ge het 'r bekaant in ieder herreberg éën. Sins 't
kunnigsfjest hebbe ze aallemôl e vendel, dôr ze me-j-oittrekke, as ze teire; waant
baai ieder gezelschap is 'nen artikel in 't rigglement - dè ste'vaast - ‘da ze jens in 't
joar zelle teizen en smeire net as ons vuraauwers gedow hebbe.’ Gin grôtter fjest
16)
in 't joar as Geldrupkermis. Dan is 't volk kompleit gek van plezier. 't Wo-uif en 't
17)
djirske muigen daan ok mei nô de herreberg. Dôr wurt daan gedaanst en gedow,
toe dè 't licht oängestôkt wurt. En as daan aalles in eir en duigd is afgeloëpen, daan
brèngt de jonge z'n djirske nô hois; en as ge daan um 'n huukske gingt stow, dan
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

M e ë s t e p a a r t , grootendeels.
B r a o k e z e , Braakhuizen, een gehucht onder G.
T r u g g e l e r s , sukkelaars.
M u l k , melk.
N i e v e u l i n ' t m u l k t e b r o k k e h e b b e , niet veel in de melk te brokken hebben,
wordt in de heele Meierij gehoord voor: niet veel te beteekenen hebben.
L o i n e - e n w u l l e f a b r i e k , linnen- en wollenfabrieken.
G o w , gaan.
V i e z e , aardig, wonderlijk.
T e n b l a k k e , voor den dag.
K e t s e n , weekloon achter houden. In Tilburg heet het s m o o r e n .
S n e i v e l , jenever.
' s A a c h t e r e s , 's namiddags.
W e e s , wijven.
M e r a l l a , maar komaan.
J e n , één.
W o - u i f , wijf.
D j i r s k e , meisje.
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zôdde wel is kanne heure dèt ie zo-j-astraant was um te zegge: ‘Kom, Mieke, 'k
19)
20)
21)
hè ew nèw van te mèntjen af vraai gehaauwe, ge heb êr , schullekes en bi-jer
22)
me soiker gehaad, zo vuiël as ge mer wôd, new maa 'k 'et toch oëk wel is doew ?’
En zo-j-ondaankboar is Mieke daan nie, of ze lôt d'r êge wel is dur d're vraaier
23)
genaacht poene . - Ovver de zoinighaid van de Geldrupse mense kaan 'k new
24)
percies niet hard steute , en um de worrend te zegge, prouper zoin ze ok nie. Baai
25)
de sommigte is de onnuttighaaid zo-j-êrg, dè ge te vies zod zoin um 'r ovver den
26)
hjerd te komme. Mer alla, weffere mens is ok volmakt! Ze hebbe he-jer in de ploats

18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)

A s t r a a n t , vrijpostig.
T e m è n t j e n , dezen morgen.
E r , eieren.
S c h u l l e k e s , (gedroogde) scharren en schollen.
M a a ' k ' t t o c h w e l i s d o e w , mag ik het toch wel eens doen = kussen.
P o e n e , kussen.
S t e u t e , roemen. Algemeen in gebruik in N. Brab.
O n n u t t i g h a a i d , onzindelijkheid.
W e f f e r e , welke, waffoor.
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1)

zo vuiël goei dinge ovverum, dè me op zo'n klên bietje nie mot gon legge sikkeneire .
2)
Ze zoin, um mar is iets te zegge, zo-j-erlijk as gaaud. Den trubinool in Aindouven
3)
hit er nie vuiël laast af. As ze is vur motte komme, ees 't dur de baank um dè ze
wè laot in de herreberg gezeite of mekoare is 'n afremmeling gegivve hebbe. Mer
4)
't lêst gebeuirt nog nie hjel dik . Ruzingmoakers zoin 't nie, dè za'k niet zegge, mer
5)
lawaidschuppers , dè wel! Proats hebbe ze zat, en as ze 'n stuksken in krêgen, dan
6)
beginnen ze te zinge en somkjerre te lallen dè ge 'r vaan zôd gon loëpe. - De
mense he-jer zoin oäk hjel broaf en Chriestelik. Ze gon net zo gère nô de kerk as
nô de herreberg, en as 't er op oän kumt um vur d'r gevules oit te komme, dôr zoin
7)
ze ok gjinnen hond op . - Te goeier traauwer volk as 't Geldrups volk hedde nie.
Dor ste dan ok de hjel Maaieroi wel vur bekênd. Boitendurpse wurren he-jer
8)
me-j-oupen èrm ontvaange , en umdèt die z'n êge he-jer seffes zo thois vulen,
9)
hebbe ze ok doalik den oard he-jer, of 't motte van die pinteneukers zoin, te gierig
10)
um 'n saans te vertiere, of vaan die opsnaaiers, die te grjuts zoin 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 en
daan is schoulwaacht haauwt, komme ze daan ok traauw no de schoul zommer en
wointer, toe d'r twèlfde joar toew. - Mer as ik zo vort ging en alles wô schrèven, wat
11)
'r vaan ons durp te zegge vêlt, daan kreek wel 'n oäling boek vol. Ik zul d'r durrum
12)
mer is me-j-oitschaaie en verzujken 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 kô strèik nie is, as ze wel is zegge. - En nou wens ik oe
13)
allemôl gezondhaid. Kom, alla haauwdoe !
Van de volgende drie parabelteksten, ontleend aan J. Winkler, behooren de 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
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

De o a en a o klinken
beiden tusschen o en a in,
maar o a iets meer naar de
o, de a o iets meer naar de
a overhellende. De o o a is

De klank o a wordt
uitgesproken ongeveer als
ô in 't Fransche nôtre. De
è klinkt als in 't Fransch.
De e j klinkt zachter dan de

S i k k e n e i r e (elders: sikkeneure) vitten, bedillen, zaniken.
Z o - j e r l i j k , zoo eerlijk.
D u r d e b a a n k , doorgaans.
D i k , dikwijls.
L a w a i d s c h u p p e r s , levenmakers.
L a l l e n , schreewend, gillend zingen.
D o r z o i n z e o k g j i n n e n h o n d o p , daar zijn ze niet bevreesd voor.
Boitendurpse wurren he-jer me-j-oupen èrn ontvaange,
buitendorpschen (vreemdelingen) worden hier met open armen ontvangen.
D e n o a r d , goeden schik.
S a a n s , cent.
O ä l i n g , geheel.
O i t s c h a a i e , ophouden.
K o m , a l l a h a a u w d o e , kom, houd u goed, vaarwel.
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volkomen e, gevolgd door
een naslag van toonlooze
e. De o e ë luidt als o e,
door toonlooze e gevolgd:
de ô en ê als in 't Fransch.

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.

Nederlandsche e i, 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 v.d. Stad Venlo.

11. Doë waas ins 'nne
mins deë twie zeuns ha.

11. Doa waas 'ne mins, dè 11. Eine zekere mins had
haai twee zeun.
twee zeun.

12. De jongste van de twie
vroeg ze kindsdiel en de
voader luut z'n kinner
dèëlen.

12. De jongste zagt aan zi
vader: Vader! gè mosjt
mich miin deil gèven van
eur good; en hè schedde
't in de helft.

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.
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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
gemak met euveldoad
lèvende.

14. Mer wei alles op woas, 14. Wiej 't ja door waas,
kwoam er 'nne groeten
kwaam um de
hongersnoed in da' land en brooatsnooat aan tj' liif.
doen wist er nie mie wa'
doeën um nie van honger
te sterven.

14. En toe hè alles vertèrd
had kwaam der eine groëte
hongersnoëd in det land
en hè begos gebrek te lië.

15. Doen gonk er hum
verhuren in 'n pachterij, en
de pachter deu hum de
verken huën.

15. Hè pakjde zich op en
verheurdje zich vör kleine
knecht en d'n half'r
steurdjen um met d'n
verken oet.

15. En hè ging ewaig en
vreugde zich bej eine van
de börgers van det land en
dè schikden um noa ziinen
akker um de verkes te
huje.

16. Mer hèê kreeg bekans 16. Hè most zi liif vol krige
gien 't èëten; o zô er wel met èrpleschelle wie de
hebbe wille mee èëten van baggen èten.
het voïer van de verken;
mer da' kreeg er nog nie.

16. Hè zol waal gèr ziinen
boek gevöld hebbe mit de
kos dè de verkes oote,
maar neemens goof um
dèè.

17. Doen woord er wijzer
en hèë zee in z'n êgen: 't
hôs bê me voader zên
zoevel knechs dei broed
genog 't èëten hebben en
ich moet hè van honger
vergoën.

17. Hè dacht in zich eiges:
wie veul knechs hebben
heim brooat zaat en doe
zoost hej honger liën te
börste?

17. En wie-e tot zich
kwaam, zag hè: wie vuël
werklu van miin vader
hebbe euvervlood van
broëd en ik vergoan van
honger.

18. Ich goën trök noë hôs
en ich zal tege voader
zeggen: voader! ich hem
zun gedoën tege den
hiemel en tegen och!

18. Doe zulst tich oppakke
en noa di vader toegoan
en um zeggen: vader! ich
heb zunj gedoan vör God
en vör uch.

18. Ik zal opstoan en noa
miin vader goan en ik zal
um zègge: Vader! ik heb
zunt gedoan tège den
hemel en tègen ou.

19. Ich bin nie mie wèërd
van oere zoon genuumd te
wèëzen; neemt mich mer
oan veur iene van oer
knechts.

19. Ich verdeen neet det jè
mich nog vör eur wecht
kindj. Dootj met mich wiej
met eine van eur knechs.

19. En ik bin neet mier
weèrt oewe zoon geneumd
te wèrde; maak mig as
eine van eur daghuurders.

20. En wei er da' gedacht
ha, stont er op en gonk
noë ze voader trök. Wei er
nog 'nnen hielen hok van
hôs woas, zoag hum ze
voader aafkomen en hèë

20. Hè ging huivers en wiej
er nog wiit van ziin koês of
waas, zaag zi vader um en
haai meeli met um; hè
warp zich um zinen hals en
kusjden um.

20. En hè stond op en ging
noa ziin vader en toe hè
nog wiit aaf waas zoog ziin
vader um en woord met
innerlikke aandooning

Jac. van Ginneken, Handboek der Nederlandsche taal Deel I. De sociologische structuur der Nederlandsche taal I

ha kompassi met hum,
umdat er zoë ermoeiig t'r
ôt zag. Hèë luup op hum
oan, volt hum um den hals
en kusden hum.
21. En wei de jong
verguffenis vroeg,

bewoëge; hè liep noa um
toe en kuste um.

21. De jong zagt: Vader!
ich heb zunj gedoan vör
den hemel en vör uch; ich
verdeen neet det jè mich
vör eur wecht kindj.

21. En de zoon zag um:
vader! ik heb zunt gedoan
tège den hemel en tègen
og en ik bin neet mier
weèrt oewe zoon geneumd
te wère.
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22. Doen deu de voader 22. Doe zagt 'e vader aan
seffes z'n beste klier halen, ziin knechs: laupjt en haaljt
voort 't schoonste kleid en
doog 't um aan, auch einen
rink aan ziin vinger en
schoon aan ziin veut.

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 an
schoon aan de veut.

23. En e vet kalf slachten 23. Kriigt dan e vet kaof en 23. En bring 't vet kalf en
um ins goed körmis te
maakjt et dooat; wè zulle slag 't; loat os ète en löstig
hagen,
fiëst haoje.
ziin.
24. Dat er zoë bly woas da' 24. Want-mine zooan, dè
z'nne jong trök gekome
ge zeetj, was dooat en wè
woas.
hebben um vrum gevonje.
Doe ginge z'n aan 't
fiësten.

24. Want deze miine zoon
waas doëd en hè is weer
lèvend gewoare en hè
waas verloare en is terök
gevonde. En ze begoste
löstig te ziin.

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

25. En ziinen aldste zoon
waas in 't veld en wie dèè
kwaam en kort bej 't hoes
kwaam, huerde hè zank en
dans.

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
26. Hè reep ein van de
knecht wat da' betiekende. knechs en zagt: waat es
doa?

26. En wie hè eine van de
knechte bej zich geroope
had, vroog hè waat tet ter
waas.

27. Oer bruur es trök
gekome, zee de knecht, en
oer voader hit e vet kalf
doeën slachten, umdat er
zoë bly is.

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.

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. Wei den aadste da'
28. De broor ergendje zich
huurde, woord er koëd en en wooi neet ingoan. Mer
hèë wô nie in komen,
de vader kwam eiges
boete en neudjen um vör
in te kome.

28. Maar hé woord zoë
kwoad en wool neet binne
goan. Zoë ging dan ziin
vader oet en bèjde 'm.

29. Umda' ze voader ze
leëven veur hum zoë niks
gedoën ha. Ich hem al
zoevel joër goed gewerkt,
zee er, en veur mich
hemmen ze ze lèëven zoë
gien körmis gehagen.

29. Hè antwoordje: ich heb
uch nou zooaveul joar
gedeendj en jè hebjt mich
nog nooit 'nne bok gegève
um ens met miin vrunj te
fiëste,

29. Maar hè goof tot
antwoord en zag aan ziin
vader: Zeet! ik deen og
noe zoë vuël joar en ik heb
noeit oew gebooje
euvertrèje en gej heb mig
noeit ein buekske gegeve,
det ik mit miin vrinden eins
löstig ziin kos.

30. Boeveur moeten ze
dan körmis hagen, veur

30. Mer as eure zooan doa 30. Maar wie deze oewe
huivers kumptj, dè ziin
zoon gekomme is, dè oew
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iene dèë weg geloëpen es, geldj en good met slechte good mit de hoore d'r door
dèë z'n hiel fortuun t'r door mèchtjes er door geholpe gedrejt hèèt, heb gej veur
gemoakt hit?
heet, dan dootj jè e vet
um 't vet kalf geslag.
kaof dooad.
31. Mer de voader zee:
jong! gèë zêt altêd bê mich
en al wat ich hem, es o 't
oer!

31. Mine zooan! zagt de
vader, umdet jè bi mich
gebliëve zeetj, es al miin
good vör dich!

31. En hè zag um, kind!
dich bis altiid bej mig en 't
miint is 't tiint.
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32. Mer van daog moste
vèë wel bly zên en körmis
hagen; want oer buur woas
doed en hèë es wier
lèëventig gewooren; hèë
woas verloren en hèë es
trök gevonnen.

32. Mer djè most fiëste en
plezerig zeen, umdet eur
broor dooad waas en nou
truk lèvendjig es, umdet hè
weg waas en nou vrum es
gevonje.

32. Me mos dan löstig en
bli ziin; want oew broor
waas doëd en hè is weer
lèvend gewoare; hè waas
verloare en is gevonde.

o

a 1870.

Volksliedjes
uit Cremers Overbetuwsche Novellen
Dorschlied
Lange vlêgel, wonderklop,
Sloa d'r helder lochtig op.
Vief en twintig duuzend slag,
Ielken 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 uut 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.

Wiegeliedje
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;
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Engeljes speulen um 't wiegsken ien huus
Duuveljes sloan ze met kruus.
Sujoa sujoa deine
Klein jungske blief altied reine;
Boozen 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 wor groot moar blief reine;
Liefde Gods woakt er bij dag en bij nacht,
Sloap moar klein kienje, sloap zacht.

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

Bruiloftsliedje
Hier 'en reuske, en doar 'en flikske
Weer 'en tekske en weer 'en strikske
Bluumpkes moar - bij mekoar
Rood en gruun veur 't jonge poar.

Keizer Karels klok.
Zamenspraok tussen H e n t en M i e . Een Praotje ìin de Nimwigse toal.
o
a 1839.
Hent.
(toe i 's oavonds túús kwam.)
'k Wunsch oe goeijen aovond, Mieke!
Zeker hedd' al lang gewacht?
Mie.
Joa! ik kon me nie begripen
Waor ge bleeft; 't is al host nacht.
Zeker, docht ik, brengde neis met
Hedde Hent?
Hent.
Nee niemendal;
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Mar op mergen aovond zak oe
Wel vertellen ons geval,
Want toe ik strak op de merret
Med et volk van 't karrewei
Stond te heuren, of er neis waor,
Waor er níemes, die was zei.
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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, úm da de klokkeluijer
‘Ieder 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.’
Mie.
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 proat.
Mie.
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 heuren deed:
Die had is en leutje koffi
Iin 't kleverblad gehald,
En deur 't schrift, da stong op 't túúttje,
Wierd ons duk wa troef betald,
As we soms wa laot úútbleven,
Dat 't al aover nege waor,
Dan zei ze altiit; kiender! kiender!
‘Nooit binde gillie 's aovens klaor.
Iin 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 níemes búte 's húús,
O! toe had zo 'n mennig wiefke,
Zoo as nou, te húús gin krúús;
Want daor, zie mar; laes da túúttje;
Dor steet op 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 úút et bierhúús
Ieder waor nor húús gekeerd:
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Mie.
En umdat 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;
Ieder makte zich dan klaor,
Deur ziin glêske úút te drinke;
Zoo vertrokke ze allegaor.’
Hent.
(die er nou as en miraokel aonziet.)
Da's van hoogen afkumst, Mieke!
Kiek, da haddik nieg gedocht,
Op den blauwen-steen za 'k zegge
Wa 'k van ou heb maei gebrogt.
Hent.
(kumt den andere naovend túús.)
Mie.
(die den hele naovend op den blauwen steen wel had wille waeze, um
zich te heure prieze.)
'k Heb van naovond zitte brande,
Klaor van de neisgierigheid:
Zeg is, Hentje, hedde 't Jöbke
Nou is regt goed úútgeleid?
Hent.
Uútgeleid? 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.
Joa, want Knilles van der Snuut,
Die wist et is goed te zegge,
Kiek, die lei et anders úút,
Die zei, daddet ook veur olli,
(Net as ik al had gedocht,
En er mennig med um gleufde,)
Iin de waereld waor gebrogt.
En da 't nied allinig 't bierhúús,
Mar ook koffiepraôtjes geldt,
En da durrum 't mist van alle
Zo 'n gelui waor iingesteld;
Ummers as de man, nao 't werrek,
's Aaves nog en praôtje had.
As i túús kwam, 't wief most zurge,
Das ze klaor had, was ze had,
En dus 't laeve wiert vermaeje,
Das zoo mennig erbeidsman,
Iederen aovend weer mot schuppe,
Eer dat i weer wak kriege kan.
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Mie.
(die hierdeur van de koetskar is gevalle, geet aan 't plooije.)
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Mie.
Heur is Hent, die keizer Karel
Heddet zeker zoo gemeind,
Dat en ieder veur ziin zaoke
Hierdoor worden zou geseind.
Umdat alles in den vraejen
Dur en ieder wierd gedaon;
En gie minsch ziin tiit verpraote,
Of te laot nor húús zou gaon.
Mar as keizer Karel 's aoves,
Nou kwam kieken um die tiit,
Zou i zekerlik wel denke
Men 't gebrúúk iin waerde liet;
Mar i most gin fissentatie
Houwen iín en ieders húús;
Hoe gaau zou i dan is kieken,
Daddet toch waor nievers plúús;
Mie.
Mar wel, daddet met ziin gebrííke
Geet as met zoo mennig een,
Die, nao i regt het geloope,
Scheif lupt met ziin beije been:
Hoe zou i bedroeft uutroepen:
‘Ouwen tiit, waor bin de toch?
Nievers, waor ik ou kan viinde,
Hoe ik zúúk; - wel 't luije nog;
Mar ook weer, as das zich niemes
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;
Daor de nacht gaau za beginne,
's Merges as den haon al kraeit.’

De kwakzalverei is nog niet uut de welt.
Meister Maorten Baordman in en Darpsvergaodering. (Tongval van De
Lijmers: Zevenaar en Duiven.) Overgenomen uit den Gelderschen
Volksalmanak van 1845 en 1846.
‘Nee, vrinden! de kwakzalverei is nog niet de welt uut,’ zei meister Maorten,
rusperden es, nam en priesken en glimlachte, zoo as i wel es meer doen kan, as i
wat snaorigs te berde zal brengen. - ‘Jongst ging ik es naor de markt toe, en vond
er al wondere dingen, die me wel waerd schenen, um er een woordje van te zeggen;
't waoren niet alle practisierzels, die onder mien duven schoaten, al was het des
1)
niet te min veul kwakzalverei, doch et scheen me niet kwaod de huuslu er et miene
es van te zeggen. Went wat mien vak en et brood angaot en de concurrentie, daor
denk ik juustement net oaver as de kleine kat in de fabel....’ (Groot geroep) ‘Wel,
wat zeit die fabel?’ - Mr. Maorten. En kleine kat ging veur 't eerst uut, in den
1)

H u u s l u , boeren.
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ulenvlucht, um zich en fiks gebraod of liever en vette muus te zuken, en docht
wonder hoog oavel al wat ze doen zol. Roets, daor 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 aordig stekelvarkentje an gekuierd
en leit zich op de loer veur en muzengaotje, 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 gaot verdrietig hen. Daor striekt en vosjen hen.
Wat doet gei hier? zeit de kat. 't Is en slechten tied, kind, zeit de vos, hoenders of
haos 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
2)
een raof er bei. Wat hei daor? Ik vong nog zoo passesjan en muuske tusschen
licht en duuster en docht: best zoo, ik kan er goed op slaopen, zeit de raof. - He,
docht doe de kat, nou is 't alles verloaren; erst al mien confraoters en dan nog
zooveul inkrupers.... - Maor krek doe ze 't docht, loopt eur en muus in den mond,
en wat zeit ze: 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, maor 't is toch nog niet alles verloaren
- van daag genog; margen nog es weer. - Krek zoo, vrinden! denk ik er ook oaver;
maor wat ik zeggen wol: de concurrentie duut et um niet, ook niet de inkrupers, went
die doen wat wilu doen, maor wel de kwakzalverei. Daor taegen kan 't

2)
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niemes 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. Iezeren ringen taegen 't ruimatiek, 't vliegt er op nao de maon,
smaerzeltjes taegen allerlei kwaolen, urbanuspillen, pleisters, droppels, oalie, water
1)
en ten langen leste nog papierkes van albespeijers , alles paeperduur betaold, drie
dubbeld 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 niemes taegen utholden vrinden, went veureerst, veur alles in één ding
raod te vinden, is meer dan stark, en ten tweeden, de kwakzalverei verkoopt 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 waor, veur half geld, van waegens
de concurrentie, das nog te holden, maor taegen niks as puur bedrog te vechten,
2)
is te kampen taegen et menneke in de maen. Zoo kwiem ik onderlaest es bei en
boer, die lag te crepieren van pien en verging van kramp. - Wat had i? Van en old
matroos ut 't Veen en vlesch met jalappe, aloë, rooie barber 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
koopen duur goed bei kwakzalvers, en starven weg as de muus, of worden onheilbaor
3)
krank deur 't vergif dat ze binnenslikken. Nee, vrinden! lok ou es wat zeggen: as
de docterskunst en de apthekerei zoo licht waor as 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 heuren 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, Gisbert geheiten, hielden de meiste minschen as of 't
en 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
1)
2)
3)
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het diepste af, veur degeen die 't daorin 't veerste bragt; schoon 't weinig zeit, dat
hoed afnemen, niemeer 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 schaoltjen waegen, wat de mins waerd waor, en nao die
beraekening dieper en
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dieper den hoed um 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 regte wiisheid kent, zeit: ‘'t is averechts
verkeerd.’ - ‘Maor meister’ zei Jan Lomdraad ('t was al gedaon met 't staoken van
de varkespot. Gisbert 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 daorum heit et
bei ons ‘de kleeren maken den man’ en daarmee afgedaon, 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 hôlt van politisieren; hei laot de kranten critisieren,
de ministers allerlei plannen fabricieren, en denkt: als de waore eenvold en het regte
verstand niet weer kumt, zal 't arme volk et toch motten bezuren. - Hei ziet, dat de
fout niet zit as alleen in den minsch; zoo die op gin andere waegen kumt, 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, verbonden aen den eenvold, en zoo lang die um 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,
voor 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 um kan 't niemes opnemen.’ - Jan Lomdraad. Meister! nou gekje der mee,
Gisbert, die bei gin boer teregt kost, en bei ou met de vizel te stampen en de
varkespot te staoken den tiid deur krupt, Gisbert 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 Gisbert alle dagen wat leeren. Jan Lomdraad. Nou meister! as je dan alle dagen wat leert bei um, wat hei van daag
dan bei um geleerd. Ha! ha! - Mr. Maorten. Da 'k za 'k ou gouw es vertellen. Went
ik kreeg en groote les van um. 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.’
Gisbert 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-vraien, en alleman
wil critisieren, en niemes nimt de aanmerkingen, op um zelver gemaakt, met geduld
en zachtzinnigheid aan en denkt: ik mot er van leeren; alleman wil 't met
aanmerkingen afdoen. Gisbert duut ziin best en heurt dan nog naer de aanmerkingen
en draogt zoo lang leed, as i et nog niet goed duut, tot i ziin zaak grondig verbaetert
heit, en dan geet et um niet ligt meer mis. Buurman! en minsch, die ziin best duut,
verdient respect, maor die dan nog naor aanmerkingen umziet, die nog meer, en
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De grootste wiisheid is: alle tiid te willen leeren, en van alleman. 't Is niks te kunnen
zeggen: 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 ummers 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, umdat men altiid nedrig vraogt, altiid 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 schiiven. En
om dai wat gearfd hebt van Teune-meui, zoo schriifje 't aan ou verstand toe en ziit
er grootsch op. Maor buurman, daorop za'k ou nog es en historieken van Gisbert
vertellen, dat ou wel en les mag ziin, en mennigeen met ou! - As Gisbert en paar
neije klompen zich aanschaft; dan kui 't um 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 kâlt. Dat zeit i en dat meint
i! Is 't zommer, dan koopt i en paer schoenen. Jong! zeit i dan, wat is toch en minsch
zonder schoen, en ge ziet um zoo gelukkig met ziin schoenen, as 's winters met ziin
klompen. - Hei het geen duffelsche 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 nog aeven goed; en arm minsch heit et nou
volkommen, zeit i. - Is 't al 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 't al 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, niemes weet ummers waor 't goed veur is. - Gisbert vraogt nooit iemes
um 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 um 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 altiid of ik bli waor,
dat et weer zundag wordt, um te heuren 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. Waort gei of ik of een van onze
kinder gestorven, dan hawe raeije gehad um 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. - Gisbert 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 um 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 um miin hoed af, en kan altiid van um 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
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uut mael kan gebakken worden. De eerste dankt God as ie dreug brood heit. De
laatste mot er koek, pastei, taort 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
zeldzaom! - 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 daorop
kocht i um een paor neije klompen, en zommers en paor neije schoenen, en Gisbert
zei: ‘dat het um onze lieven Heer in 't hart gezonden, vast en zeker, went ik kost et
niet geleuven as 't niet geschied waor,’ en Gisbert nam den hoed nou veur Jan
Lomdraad dieper af as te veuren. - God zaegene 't um, zei i vaok. Doe Jan Lomdraad
ziek wier wierd nao ettelike jaoren. waokte Gisbert veul bei um; en Jan Lomdraad
gaf um 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 Gisbert hielp um begraoven. - ‘Die is
goed afgestorven’ zei Gisbert, doe i de laatste kluut op 't graf smeet! - Hei schreidde
en traon, dreugde um met den armsmouw af, en zei: wat geet er toch baoven en
zaolig starfbed! - Jan Lomdraads testament wier geaopend en Gisbert kreeg en
margen gronds veur en legaat! - Doe zei Gisbert nog ens: ‘wat is onze lieven Heer
toch goed; ik armen hals, wie had et gedocht!’ - En Gisbert docht ook maor aan
onzen lieven Heer, went daorum gaf Jan boer miin den akker, dat geleuf ik wis en
zeker, da'k God zol loven! - Zoo was et ook wel, niet waor? laezer.
Met opzet heb ik van de Lijmers en de Duffel iets meer gegeven, omdat hier de
Saksische invloed zich reeds duidelijk vertoont. Omgekeerd zien wij het Frankisch
op het Saksisch inwerken in een Zutphenschen tekst als te vinden is in De
Regenboogkleuren blz. 110. Voor 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 toegankelijke 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 uitrafelen 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 de vertaling
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.
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Zevende hoofdstuk. Het Afrikaansch.
De ondernemingsmoed 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
algemeene 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

De reis naar Oost-Indië was voor onze 17 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 verversching van water en
levensvoorraad. 't Was dan ook een scheepsdokter, Jan van Riebeek - niets is
toevallig in de geschiedenis - die in April 1652 op last der Oost-Indische 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 weggeloopen 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 bepalingen 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 Hugenoten; 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 Creoolsche
taal had zich tijdens de Portugeesche heerschappij in onze Oost als lingua franca
ontwikkeld. Thans wordt ze alleen nog gesproken te Toegoe,
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a

niet ver van Batavia. Jaarlijks passeerden nu c 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 zoo 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. Verder 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 Maleisch, maar moesten om met de bevolking te verkeeren, al
heel spoedig Maleisch-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 Compagnie voor het voortwoekeren van die gemakkelijke
Maleisch-Portugeesche taal beducht, deden nu hun best, om de gekleurde bevolking
tot aanneming van het Nederlandsch 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 Nederlandsch nog vele
sporen moest dragen van de Maleisch-Portugeesche moedertaal, die in hen dacht
en leefde.
Hier hebben we dan ook den hoofdfactor gevonden van het Creoliseerings-proces,
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 Nederlandsche 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 frisscher tot frister, de meervoudsuitgang
-ers b.v. in gesp: gespers, rups: ruspers, de verkleiningsuitgang -tjie, komen alle in
Beierland of Goeree voor. Voor de overeenkomst in den overgang der
ongeaccentu-eerde klinkers tot ə, vergelijke men Opprel § 27-29 met le Roux bl.
50-51; g-
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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 bijgedragen, 't Zou
trouwens wel wonder zijn als 't anders was. Wie echter meent, dat het Afrikaansch
de ongestoorde ontwikkeling zou zijn van een Nederlandsch 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
o

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,
o

breke, geve; dat 2 het Zeeuwsch juist als het Afrikaansch voor wij: ons gebruikt,
o

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. Mansvelt:
Proeve van een Kaapsch-Hollandsch Idioticon, Kaapstad 1884. Transvaalsche
Spraakkunsten Woordenlijst, Onze Volkstaal III, blz. 106-145. Patriot-Woordeboek,
Afrikaans-Engels, Paarl 1902. W. Viljoen: Beiträge zur Geschichte der
Cap-Holländischen Sprache, Strassburg 1896. H. Meyer: Die Sprache der Buren,
2

Göttingen 1901. S.J. Du Toit: Fergelykende Taalkunde fan Afrikaans en Engels ,
Paarl, z.j. J. te Winkel: Het Nederlandsch in Noord-Amerika en Zuid-Afrika, Vragen
van den dag, Dl. XI, 1896, blz. 337-362, 418-442, 483-505. N. Hoogenhout:
Praktisches Lehrbuch der Kapholländischen 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. 417-439. D. Hesseling: Is het Afrikaans de zuivere ontwikkeling
van een Nederlands dialekt? Ibidem blz. 477-490. P.J. du Toit: Afrikaansche Studies,
Gent 1905. Th. le Roux: Beschrijvende Klankleer van het Afrikaansch, Leiden 1910.
J.J. le Roux: Handleiding in het Afrikaansch voor Nederlanders, A'dam 1921. 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.

Jac. van Ginneken, Handboek der Nederlandsche taal Deel I. De sociologische structuur der Nederlandsche taal I

209
Bedaard en geduldig. Maar ook hier eigenzinnigheid leidend tot twist, ja verraad. In
Pieter 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: toovermiddel 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
klapper: kokosnoot
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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(1)tjies: oorbellen
kriek(ie), jankriek: krekel
laai: gewoonte
(a)laksel: vermicel
laksman: beul
lamoen: sinaasappel
lieplapper: vagebond
loekware: boomvrucht
maai: moeder
makou: soort eend
mandoor: voorman
maskie: niettemin
mielies: maïs
mo(e)feer: tergen
moesoek (moses): meerdere
nartji: kleine sinaasapel
nenna: baker
noi: juffrouw
nonna, nonnie: jongejuffrouw
oorlam: slim, dronken
paai: vader
paaiboeli: bullebak, boeman
palaber: gesprek, vergadering
paljas: toovermiddel
piekel: torsen
pienang: pinangschotel
pierinki: schoteltje
pikanini: klein kind
pondok: hut
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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: smeekend vleien,
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. Vergelijk 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
Neger-fransch op Mauritius, in Louisiana en elders, het Annam-Fransch in
Cochin-China, het Negerspaansch op San Domingo en Trinidad, het
Maleisch-Spaanschop de Philippijnen, het Maleisch-Portugeesch van Batavia en
Toegoe, 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 taal-groep 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
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niet meer. Alleen eenige 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 ferhalende styl meesal die teenwoordige tyd met di historise
bijwoord t o e n , wat di saak des te anskoueliker foorstel’. Het Maleisch-Portugeesch
doet juist hetzelfde en de Indische taal der Sinjo's eveneens. - Langzamerhand
echter is in den mond der Boeren zelf dit Creoliseeringsproces 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 Portugeeschen 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. du Toit 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 nòg weer korter stroo van,
gelijk wij hieronder zullen zien. - Het Afrikaansch kent verder geen
geslachtsonderscheiding meer, behalve in hij, hom, sij, haar. Het bepalend lidwoord
is altijd di; di man, di vrou, di kind; en h e t voor de impersonalia wordt vervangen
door d i t . Het betrekkelijk voornw. heeft maar één vorm: wat. Onder de aanwijzende
vrnw. zijn di-een, end-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 d e u s - k a n t - s i j n boom draag beter as a n d e r - k a n t - s i j n ’
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
o

zeer ver. P.J. du Toit geeft 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),
o

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
o

pêrd rij 'n kniehaltersteek; enz. - 3 . Zelfstandige naamwoorden als bijvoegelijke
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 geloop; hij het die fentjie sommer stof getrap;
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ek is jammer; ek is spijt; ek is faak; sij is skellem; die kalf is snoep; hij is liefhêr
o

(liefhebber); enz. - 4 . Werkwoorden als bijvoeglijke naamwoorden, b.v.: sij het 'n
flekflooi tong fan die eerste water; die frou het 'n skinder bek; hij het fandag so'n
sukkel-sukkel lopie; enz. - In vele gevallen kan men hier evengoed een samenstelling
o

aannemen. - 5 . Werkwoorden 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.
o

- 6 . Werkwoorden 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
o

laat bang word; enz. - 7 . Bijvoegelijke naamwoorden als werkwoorden, b.v.: hij los
o

die gevange Kaffer; hij fars (versch) die balie uit; enz. 8 . Bijwoorden als
o

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
o

(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
o

kêrel; enz. - 11 . Transitieve als intransitieve werkwoorden, b.v.: ferniel: ek ferniel
o

baing; 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:
paje, 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
kwater; raad: rate; afgrond: afgronte.
Eindelijk zijn eenige echt-Hollandsche woorden onder Maleisch-Portugeeschen
of althans Indischen invloed van beteekenis veranderd. Vgl. P.J. du Toit, blz. 68-73
en Prick van Wely in 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 mede-
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klinkergroepen: veer: feer; visch: fis; rivier: refier 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; vogel: fool; plagen: pla; bedriegen: bedrie,
krijgen: krij; weegluis: weluis; oogen: oGe; bruggen: bruGGen; ruggen: ruGGen;
hooger: 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 veruiteenloopende volksstammen, elk toch met hun
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. du Toit en T.H. Le Roux is dan ook in de laatste jaren
mijne theoretische vermoedens ten volle komen bevestigen. De vroegere
constateeringen berustten op gebrekkige 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 Grooten Trek tusschen
1834 en '40 moeten bestaan hebben:

o

1 Het West-Afrikaansch.
Dit dialect wordt gesproken in de Westelijke Provincie (met uitzondering van de
districten Paarl en Stellenbosch) en verder in alle streken, waar de Boeren in de
de

19

eeuw uit deze Westelijke Provincie zijn heengetrokken, dus tot in Angola toe,
a

waar zich c 1880 eenige honderden Boeren te Humpata gevestigd hebben. D.
Postma: Eenige schetsen voor eene geschiedenis van de Trek-boeren, 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.
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2 Het Noordoost-Afrikaansch.
Hiertoe rekenen wij Transvaal, Oranje-Vrijstaat, het midden en het Oosten der
Kaapkolonie van Paarl en 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 grootendeels op Le Roux's
onderzoekingen berust, dient in het oog gehouden, dat, vanwege de kleurlingen,
toch dikwijls de alleen voor 't Noordoost-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

Noordoost-Afrikaansch.
eider, ijmand

waarsku

waarskou

rusie

roesie

muur

mier

been

bîen} alleen te Worcester en Paarl

twee

twie} alleen te Worcester en Paarl

besem

beusem

gemeente

gemijnte

leuning

leening

peul

peel, puil

sleutel

sluitel, slijtel

(honing) heuning

hunning

niggi

neggi

gesig

geseg

distrik

distrek

pro(e)finsie

pro(e)fensie

kint

kent, tjeent

kinners

kenners, tjeners

kis

tjees

gif

geef, sjeef

gister

geester, sjeester

(perzik) perske

perskie

onner

oener

artappel

ertappel

môrre (lange doffe o)

more
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nôi (lange doffe o)

nooi

(ook) oek

ok

ik kan

ik ken, kin

Impf. het geken

kon

tanta

taanta

laag(te)

leeg(te)

boom, loop

boem, loep} Worc. en Paarl

stoot, koop

stoet, koep} Worc. en Paarl

muis, huis

mijs, hijs

bruin, duik

brijn, dijk

heining

henning

skree

skreeu, skrou

(graven) grawe

grau, graaou

-tje, -tjie

-kie

gif

gjif, sjif

gulp

gjulp, sjulp

keer, keel

tjeer, tjeel

kuiken

tjuiken

kluit, klont

tluit, tlont

klip, kloof

tlip, tloof

w steeds labiodentaal

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 daerna g a a n d r i n k Jakhals een agtermiddag
water. Oom Piet g a a n m a a k toen die deur oop. Maar
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hasi k o m s t e e l snags as dit donker is fan di dam se water. Toen k o m k i j k die
boor. Ons twee g a a n s t e e k 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 g a a n Jakhals een agtermiddag water drink. Toe
k o m die boer k i j 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: Dí openbaring 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 sòn 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 gruwelikhyd 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 Léwengs-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 12 keer (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 sòn 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 woorde is 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 toen ek 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 hylig worde.
- Kyk, Ek kom met haas, en myn belóning kom met My sáme, om an elkeen 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 sé alby: ‘Kom!’ En di wat dit hoor, laat hy sè: Kom! En di
wat dòrs 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
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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
weg-
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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
o
Noordoost-Afrikaansch a 1840.
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!
O God! Gij skenk ons vrede
U segen ook daarbij
En uwe hulpe mede:
Ja, Gij sijt an ons sij!
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,
En kriewelig in die maag,
Dan klim hij net die bergtop op,
Wat lang zijn naam al draag (dus: de Duivelsberg
En zet hem op die hoogste krantz
Als op een stoel daar neer,
En ras omringt een dienaarstoet
Die zetel van hul heer.
Een wenk - die laken ligt gespreid
O'er Tafelberg zijn top,
En op zijn zetel zet hij zelf
Zijn witte mus ook op.
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Dan gaat die helsche leven aan,
Wijl hij zijn maal daar hou
En met zijn gaste bier dan drink
Uit puure wind gebrouw.
Dan val daar o'er die bergrand heen
Net's vlokke witte wol,
Die schuim, wat uit hul bekers stort,
schenk hul dit soms te vol.
Dit val en glij van boven af,
Lang rotspunt en ravijn,
Om vóór dit nog die dal bereik,
Als rook daar te verdwijn.
En in een oogwenk is omlaag
Die stille rust verstoor,
En klink ons in Z u i d o o s t e r s t o r m
Des duivels stem in 't oor.
Dit tuimelt van die rotswand neer,
Met vreeselijk geraas,
Werpt alles in zijn vaart omver
Rukt rotsen van hul plaas;
Breekt dond'rend deur die digt geboomt.
Verplettert den en eik,
En werpt die vorsten van het woud
Ter neer in stof en slijk,
Of breekt en wringt met ijz'ren hand
Hul sterkste takken af,
Of stroopt hul groene bladerdos
En strooit dit rond als kaf.
Verschroeiend waart zijn ademtogt
Deur tuin en bloemhof heen,
Beroof die bloem van kleur en geur,
En scheurt haar kelk van een!’

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:
SOOS JIJ HOM VAT, DAN TREK HIJ KOP IN.
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Ons toekomstige volkslied,
uit F.W. Reitz: Vijftig uitgesogte Afrikaangse Gedigte. West-Afrikaansch.
WAAR TAFELBERG BEGIN, TOT VER IN DI TRANSVAAL
WOON ÉÉN VEREENIG VOLK - ÉÉN ALGEMEENE TAAL;
'N VOLK VOORHEEN MISKEND, 'N TAAL VOORHEEN GESMOORD,
MAR NOU BEROEMD, GEËERD IN OOS, WES, SUID EN NOORD.
DI AFRIKAANSE TAAL DI KLINK VIR ONS SO SOET:
HIJ IS ONS MOEDERTAAL, SIT IN ONS MURG EN BLOED;
ONS RUIL HOM VIR GEN TAAL, AL IS DI NOG SO SKOON,
DAARVOOR HET ONS GELIJ VERAGTING, SMAAD EN HOON.
DI HEILGE BIJBELBOEK WORD BIJ ONS HOOG GEËER,
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.
SIET GUNSTIG OEK OP ONS NES OP ONS VADERS NEER!
BEKROON ONS HANDWERK EN SKENK ONS UW GENA!
EN SEGEN, LIWE HEER, ‘VERENIGD AFRIKA!’

Fragment
uit: Di Vrijheidskrijg door J.V. Noordoost-Afrikaansch.
‘Majubas rotse, Ingogos veld,
En waar di graf van menig held
Daar in di Drankensberge 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.
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 'bou.
Hul het gestrij - An onse sij;
Di strijd 's verbij - Hul land is vrij.
Transvaal, ons dierbaar land is vrij.
Ons vaders het hier veel gelij.
Sal vreemde trotse dwinglandij
Di bloedgekogte grond ooit krij?
Ne, ne, di roofvlag waai ni meer
Ons vierkleurvaandel prijk daar weer.
Ons het gestrij - Reg an ons sij.
Di strijd 's verbij - Ons land is vrij.
En wordt ons regte weer bedreig,
Dan sal uit hulle grafte uitstijg
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Di helde van di Vrijheidskrijg.
Hul roepstem sal ons land deurskal
‘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 plat-Afrikaansch sprekende kringen,
elk nog wat nader beschouwen.
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3 Het Hottentotsch-Afrikaansch.
Bij Kolbe: Naukeurige Beschrijving van de Kaap de Goede Hoop. Amsterdam 1727,
I blz. 491-528 en II blz. 11-163 passim, vind ik de volgende zinnetjes.
Duitsman ja musku slim, ons al te maal De Europeanen zijn veel te slim, zij zullen
verraden.
ons allemaal verraden.
Anders maakum zoo (naam van een offer Het anders-worden.
waarin zij de wedergeboorte deelachtig
worden).
Hachalze, Muatze, wat maakum zoo?

Hoort eens, kijkt eens, wat wil die daar
doen?

Gij dit Beest fangum zoo, en nu dood
maakum zoo, is dat braa, wagtum ons
altemaal daar van loopum zoo.

Zoudt gij dit beestje vangen en nu
dooden? Is dat welgedaan, zie (zoo gij
het doet) loopen wij allen weg.

Jö, jö.

Ja, ja.

Dat is Hottentots manier, die oud volk
altijd zoo makum, en daarom ons ook
zoo makum.

Dat is de Hottentotsche zede, het oude
volk (onze voorvaders) deden altijd zoo,
en daarom 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
makum zoo.

De man is een toovenaar, de man
toovert.

Gij ons immers dood maakum, als ons
die Goeds zuipen.

Je zoudt ons immers dood maken, als
wij dat goedje dronken.

Ey Vrouw die Tovergoeds ja zoo bijtum, O, vrouw, dat toovergoed bijt, ik kan dat
1)
niet uitstaan.
ons ik ka me niet verdragen .
Vrouw, jou Tovergoeds bra bytum, dat is
waar, maar jou Tovergoeds ook weer
gezond makum, dit is ook waar. Ons
Tovermanns ka-me niet helpen, maar die
Duits Tovervrouw ja bra, die ka-me
helpe.

Vrouw, je toovergoed bijt erg, dat is waar,
maar je toovergoed geneest toch ook, dit
is ook waar. Onze toovenaars kunnen
mij niet helpen, maar de Europeesche
toovervrouw is braaf, die kan me helpen.

Siekum

Is ziek.

Hasseghayen

Werpspiezen.

Die volk, ja denkum ons beesten; ha! ons
zoo makum als de Honde? wat manier
is dat? ons niet zoo, want het deugum
niet.

Dat volk denkt dat wij beesten zijn, ha,
dat wij zouden doen als de honden? wat
is dat voor manier? Wij doen dat niet,
want het mag niet.

Wat jou Hert denkum?

Wat denk-je in je zelf?

Die goed ons ja beitum, en ons bloed op Gevraagd waarom zij de luizen opeten,
vretum; waarom ons die goeds niet
antwoorden zij: Dat goedje bijt ons en
weder beitum en op vretum?
vreet ons bloed op. Waarom zouden wij
1)

In 't Hottentotsch wordt voor onzen 1sten pers. meerv. wij, wanneer die een heel algemeene
beteekenis heeft, de 1ste pers. enkelv. i k gebruikt.
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dan dat goedje niet terug bijten en
opvreten?
Die Tovergoeds ja braaf.

De medicijn helpt.

Wagtum, die Tovergoeds niet sterk
genoeg, ons ja een ander makum, die ja
braaf sterk. Vrouw, die Tovergoeds
bytum als de Duivel, wat makum zoo?

Wacht, de medicijn is niet sterk genoeg,
wij zullen nieuwe maken, die wordt heel
sterk. Vrouw, die medicijn bijt als de
duivel, wat doe-je toch?
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Wij treffen behalve in ‘zuipen, helpe, verdragen’ hier over al bij werkwoorden en
praedicatieve bijvoegl naamwoorden den uitgang -um aan. ‘Altijd 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-hâ (nemen-aankomen): brengen; mâ-gará (staan-hinderen) standhouden,
n

enz. Als tweede bijna heel abstract geworden werkwoordsstam hebben zoo -!ga
en -am een welige analogie ontwikkeld. Am beteekende aanvankelijk mond en
zeggen, naar het schijnt. 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, -əm verzwakte. Dit werd nu door de Hottentotten op hun nieuwe taal, met
frequente -en achter de w.w., overgedragen. Van de tegenwoordige taal der
zoogenaamde Basterds, uit een vermenging van Hottentotten en Boeren gesproten,
die nog in tamelijk groote getallen in het Noorden en Noordwesten van de
Kaapkolonie en ten Noorden van de Oranjerivier wonen, weten wij 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 heel laag gezonken blanken
in het schaars bevolkte Klein Namakwaland. Langs dezen weg toch zijn waarschijnlijk
de weinige maar interessante Hottentotsche woorden in het algemeen-Afrikaansch
doorgedrongen, 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 je her’)
kamma: (ironisch) nota bene.
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, kamte en kastag’ 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 d o e r en d o e r d i e inplaats 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. Jangoed en
Elly-goed beteekenen te Calvinia nog: Jan en de zijnen, Elly en ge-
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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 meervouds-woordstukje
de

3 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 (zoo heet het bestbekende dialect van het zuivere Hottentotsch), moet
n

het vragend voornaam woord tari-of ma -altijd een personaalsuffix achter zich
n

n

hebben, en dit luidt in het mannelijk meervoud dus letterlijk ‘ma goe’.Dit ‘ma goe’
en ‘taregoe’ beteekenen 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 meesters; moskoe
(paardennaam) hulle: moskoe en al de paarden van zijn troepje; Klaas (naam van
een kleurling) hulle: Klaas en al de kleurlingen die op dezelfde 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 weligen
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 Afrikaansch uitsluitend
deminutief: ‘ertjies, boontjies, sopie, koppie, niggie, kraffie’; en staan ‘riem’: lange
strook leder naast ‘riempie’ (van den schoenmaker, cf. riempiesfel); ‘moot’ (in mooten
snijden, of zweepslag) 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, 'd soetetjie, 'n surietjie, enz. Geen
wonder, dat omgekeerd ook de taal der Hottentotten, het Nama verscheidene
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-phonetiek in, ten huidige dage toe in den
mond der Hottentotten zuiver zijn bewaard gebleven. Sommige zijn van belang voor
de Afrikaansche taalhistorie. Het Nama toch kent geene l, p of 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:
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vonnis; vademgoe: vadem. Ook komen de r en w nooit in het begin, en 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 vrouwl. 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 tòch nog aan een locaal beperkt
overblijfsel van onzen Hollandschen klank? Het ‘bosgasie en nuwsgierig’ in het
Patriot Woordeboek, Paarl 1902, pleiten hier mede voor, hoewel Le Roux, blz. 117,
alleen nuuskierig en boskasie als normaal erkent. Maar er zijn natuurlijk ook gevallen,
waarin de Hollandsche woorden zich min of meer naar den Nama-mondstand hebben
n

moeten schikken, zoo abás: kalabas; lamoeni: meloen; ga s (met neusklank): gans;
batare, matare: betalen; hoeneri: hoender. De ndl. g en f werden tot den eenigen
Hottentotschen spirant s; kosi: koffie; bitrus-gamas: witrug-koe. De b voor w in het
laatste woord berust op een analoge verwisseling 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 klinkerontwikkeling 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
Namasprache, Berlin 1909, blz. 14, 15, 18, 19, 125, 139 enz.

o

4 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 òf 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 Algemeen-
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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 vaststellen, mag ik toch vermoeden, dat zij ook hierin met het Chamitisch
overeenstemmen, en dit gebruik dus aan hunne taal ontleend zou zijn. Ziehier eenige
staaltjes; de eerste reeds bijeengezet door le Roux.
In Ons Klyntjï, I163, 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 onbekwaam’ .... ‘Want ferlede week het ek nog met ander fan ons manne
gaan le blesbok 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 mos le brik skiit.’ Het sê, ek had self spyt, want dit is 'n feel
beterste 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, bl. 89, lezen
wij van een Grikwa: ‘hay etse, deusman se kind, jy le stan skint Grikwa se kind by
di korakter, het deusman se kind ni ge le stan oplet, hoe boer se kind le stan
ferwonder by di plaas, hoe Grikwa se kind le stan lees di krant ni?’ ... - ‘Wat le stan
1)
2)
jy nog di dood le ry? osse moeg, wa'e le banka swaar,.... le stan fat 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 sal le stan ry met hond se
kind’ .... - ‘Ai etse praat nou fan Doortji goete wat al aand le 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.’

1)
2)

W a t l e s t a n j y n o g d i d o o d l e r y = waarom voer je het lijk niet verder?
B a n k a = zwaar.
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Van 'n Boesman lezen wij in O.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 feul le 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 foel oek reeg ongereus, een fan oens
sal moet gefoung 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, terwyl
lat 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 onderscheidtzich het Grikwamisschien 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 legeren: rooken-staan, enz. Juist als ik boven
n

bij het Nama opmerkte, worden nu: ga (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
heeft 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 elken dag
te melken. Jij stan speul as jij moet werk. Jij het mijn twak stan oprook (al mijn tabak).
Straalt hier niet een duratief in door? Jij loop huil fandaag: jij zult vandaag nog huilen!
hij sal loop
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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 òngs wat Grikwas is.
Een dag sit òngs by di Plat Kop, Jul Duus-folk roep hom nou di Kaap,
'n Ding kom uit di wáter op,
Daar waar di sòn al aand gaan slaap;
'n Wit ding, nes 'n skaap.
Hy kom op uit diselfde gat,
Waar saangs di sòn 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 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.
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!’
Ongs sè toen: ‘Ja,’ want hy is mos
Kaptyn mos, hy wat Kiwiit is;
Hy roer syn kop nes 'n foor-os,
Toen hy òngs sè, wat dat dit is,
Ja, hy wat Kiwiit is.
En òngs wat Grikwas was, òngs kyk,
Ongs kyk di ding word banja groot;
En altyd lélikker hy lyk;
Ongs word nou règ-règ in di nood;
Ongs denk, òngs moet nou dood.
Toen fou di ding syn flerke op,
En hy gé Klyntjiis af een-kant,
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En òngs hou toen fer hom mar dop,
Hy gé meer Klyntjiis anderkant,
Hul sak af oor di rant.
Ongs kyk, òngs kyk, wat Grikwas was,
Ongs siin di Klyntjiis en òngs beet;
Ongs weet nou nog ni, wat dit was,
Dit lyk fer òngs, di ding di leef,
Wat somar Klyntjiis geef.
Di Klyntjiis kom, hul kom nou an,
En òngs wat Grikwas was, òngs kyk,
En in di Klyntjiis sit Duusman,
Wat naar en aardig fer òngs lyk,
Toen òngs hul règ bekyk.
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.
En òngs wat Grikwas was breng fet,
Tamaai fet skaap en bok en bees;
Hul gé ons Klyntji kóper net,
Ongs gé tamaai fet skaap en bees:
Ongs was nog dom gewees.
En hul wat Duusfolk is, hul sè, Dis waar, wat Dangster jul fertel, Hul wys toen, hul wil grònd oek hè,
So klyn mar nes 'n beeste-fel, Dis waar, wat ek fertel.
Hoor nou, hoe skelm di Duusfolk is,
Hul sny di fel in riimpiis rònd,
En net so lank as di riim is,
Sè hulle toen: dis hulle grònd!
Hul meet al in di rònd.
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En òngs wat Grikwas was loop weg,
En òngs hou raad, en òngs hou raad;
Ongs maak toen plan, òngs wil nou feg;
Want òngs was nes 'n slang so kwaad
En òngs hou lang tyd raad.
Maar foor òngs 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.
En òngs wat Grikwas was, òngs sè;
‘Duusmanners! Jul het òngs gepiir!’
En òngs hou raad en òngs oorle:
‘Kom jul ooit in òngs land weer hiir,
Dan frek jul almal hiir!’
En òngs wat Grikwas was maak plan,
Ongs maak toen règ òngs boog en pyl,
Ongs smeer di slang syn gif daar-an,
Ons slyp toen skerp di fuur-klip byl
Wi Grikwa is, het pyl.
En hy wat Duusman is bly weg!
Di nuwe maan kom twaalf-maal weer;
En òngs wat Grikwas is wil feg;
Mar Duusman hy kom nou ni weer;
Hy weet glo, hy kry seer.
En òngs wat Grikwas was, òngs wag,
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.
Ons sè: ‘Duusman! jy frek fan dag!
Jou harslag, lewer, long moet waai!
Hiir in di sand sal òngs jou slag,
En op di fuur jou fet uit-braai!
Jou harslag moet nou waai!’
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.
Di Klyntjiis kom, hul kom nou in
Di Duusfolk waai, hul waai di flag;
Ongs siin groot kóper lè daar in;
Ongs Grikwas was toen bly, òngs lag,
En dog, òngs sal nou wag.
En òngs wat Grikwas was maak plan,
Ongs wil eers di groot kóper kry;
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En dan frek jy net gou Duusman!
Dan sal òngs jou an riimpiis sny;
Di Duiwel sal jou ry!
Di Duusfolk maak toen tékens weer;
Hul waai di doek, hul swaai di hand;
Hul wys, òngs moet hul help di-keer
Groot kóper uit-sleep op di land,
Daar op di dróge sand.
En hy wat wit-mèngs is, breng tou;
Hy span òngs in en skré toen: ‘Trek!
En dan sal òngs mooi handel nou!’
En òngs trap fas, dat òngs wou frek;
Dis bó òngs fuurmaak-plek.
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.
En hy wat Kiwiit was en ek,
Ongs merk toen eers, òngs is gepiir;
Ongs hol tot hiir-so by di plek;
En fan di tyd af boer òngs hiir,
Hiir by di Groot-rifiir.

o

5 Het Slameier-Afrikaansch.
De naam Slamaier 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. te Worcester, Wellington, Paarl, Stellenbosch, Somerset West
en Kaapstad, waar ze hun eigen tempels en geestelijken hebben. Een heel
merkwaardig boek uit deze kringen kwam indertijd in handen van Prof. de Goeje
r

die er over geschreven heeft in Den Nederlandschen Spectator 1881, n 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 godsdienstplichten. Daarna is het op last van den
Turkschen minister van onderwijs te Constantinopel gedrukt in 1877.’ - De
Afrikaansche voorrede, zooals die door Prof. de Goeje is overgeschreven, begint
aldus: ‘Ik begint deese kitâb (boek) met Allah taâla (God de Allerhoogste) sijn naam.
Allah taâla is rizk (voedsel) -gever in donja (wereld) ver (voor, aan) alwat levendig
is. Allah taâla is brenger in die djanna (paradijs) in dag âchira (volgend leven) ver
al die messe (menschen) en djin's (geesten), wat op îmân (geloof) gedoot het
(gestorven is). Aldie dank en prijs is reg (recht) ver Allah taâla 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 ibâdât'es
(godsdienstplichten) was gevergaat in Suit-Afrika tussen Moslim messe; en huile
(hunlieden) sijn manierteit (gewoonte) huile vergeet haastig die lesen; is noodig ik
moet skrijve met die taal wat meere duidelik is tussen huile, laat huile kan weet
akâm (leer) met gemak op die regte maniere.’
Idiomatisch is het Afrikaansch van den Slameier gewoonlijk zeer correct. Phonetisch
o

vallen echter eenige eigenaardigheden op te merken. 1 . Klinkt de j als de Maleische
o

dj; zoo wordt ja: dja, Jan jij jok: Djan djij djok. 2 . De verkleiningsuitgang -t j i e bestaat
bij hen niet uit stemloozen palatalen klapper maar uit een nadrukkelijke, soms
o

verlengde t, gevolgd door -jie: wαΙə i wordt wαΙət: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. Vandaar uie: ijwe,
o

stuiwer: stijer, enz. 4 . De u i wordt in hun mond gewoonlijk tot ij, b.v. snuif: snijf,
o

sluitel: slijtel enz. 5 . De e u, die in het zuiver Afrikaansch reeds minder gerond is
als in het Nederlandsch wordt bij hen tot een zuivere ee: leun: leen, seun: seen enz.
o

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 bovengenoemde steden, waar de Slameiers of Slamse in
groote getallen bijeenwonen.

o

6 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
o

voor hen is: 1 dat zij de g, die door vele Afrikaanders in 't midden der woorden
reeds meestal als stemhebbende ploffer G wordt uitgesproken tot den stemloozen
o

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
o

hakkelstootjes uitbrengen; 3 dat zij de behoefte voelen om zooveel mogelijk de
gesloten eindlettergrepen in opene te veranderen door weglating van den
o

slotmedeklinker, of door toevoeging van een stomme e; 4 dat zij de l dikwijls als r
o

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
verhaal volgen, waarin een Masbiker 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 te 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 oüpa 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! hoe lyk dit, of julle grotes ook naderby kom? Jan, is jou Latynse les klaar?
O, mar ek fergeet dat morre Saterdag is. Nou toe, as oûpa syn storiis fir julle ook
so mooi 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 gehoor?’ - ‘Oûpa, di ander aand het oûta Adonis fir my gesê, dat daar so
iits is; mar ik had di aand feul lesse, 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 grôte 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 honderde; en na di kant fan Franshoek uit hou daar toen nog olifante, wat fan di
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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 Tegelberge genoem het, om dat di koppe elkeen 'n krans of rots
kompleet nes 'n tepel bo op hulle toppe het. Di een was Groot Tepelberg, di ander
Klyn Tepelberg. Van af Drakensteins Hoogte kon 'n mens hul mooi siin, links van
Waterfals berg. - ‘Wel, een aand was dit so '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 fir pa en ma nag te sê,
toen ons daar buite 'n gegíl 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 bedaarde, 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, gespiirde kêrels. Hul kyk myn moeder an, en
sy knik net so effentjiis fir hul. - ‘Net soos myn fader di kômbuisdeur wil oop maak,
fliig di deur wa-wyd ope en di pikswarte gesig fan oû Mentor, een fan di slawe folk,
staan levensgroot in di deur. Dí wit fan syn o'e fertoon dubbel so groot as gewoonlik,
en syn o'e rol nes karwile wat op hol is in syn kop. Hy was so bleek as 'n Masbiker
ooit kan wees en syn bleekhyd werd niks minder toen hy oû seur so flak foor hom
siin staan met dí 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 Masbiík jong 'n slag fan
di windmeule 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 ore vas naai ni, hoor jy, loop slaap!’ - ‘Ne Ne-Ne-Ne-Ne, ne e e ou
baas, Ne-Ne-Né ne e-e. Hy is d -de dáár, de-de-di-se-se-slangsteen,’ skré oû Mentor,
half buite singelwe 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 hij 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 gebare
maak, en net opgewonde 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
pikswarte berg an, blink iits nes 'n flikkerende ster. Ik sal di gesig nooit fergeet ni.
Dit skitter, en flonker, en flíkker 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 wonderlikke liggi daar fer teen di donker
berg an. - ‘K-K-Kyke, oû Seur,’ roep Mentor ferfaard uit. ‘Kyke, disse di slang syn
steen daar bo in di d-d-donkere kloof. As ik hom van aante hette, dan isse Mentor
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ni somar so prate ni,’ en oû Mentor, word hoe langer so meer 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. Allematti!
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 mense hulle kom, hulle kyke oek. Daar komme di fetish man, wat hulle sê
predikante, dokter, 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-eene. Di man watte kry fir hom hy isse kroot man.’ - Daar wasse
een van ons nasi by: hy was kroot, sterk, mooi man; hij was kroot man in di oorlog.
Hy ni bang fir niks. Hij 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 hulle blinke
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 hulle blinke 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 wekkeraak. 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. Wete 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 kemaak het.’
So lui di stori fan ou Mentor. Met ope 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. Di stori fan
ôuta Mentor het 'n dipe indruk 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 bo di toppe fan di berge gerys. Ik dwaal 'n rukki
buite 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 regte mooi 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 huissiis 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 hij: - ‘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 doudruppels glinster nes diamante in die
sonstrale. Ider doudruppel had 'n kroon fan reenboogkleure tot diadeem. Ek foel
opgewek, fol lewenslus. Ek kon di héle wereld indrink soos dit my foorkom. - Ons
wy na di kant fan Wimmershoek 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 bome, an di oefers van di riviir. - In di begin het outa
Mentor 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 l
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 tande en 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 eerste kranse
fan di groot Drakenstynse berge na di kant fan Wimmershoek. Ons soek 'n
skadeweplekki uit onder di krans langs 'n klyn fon-tynlopi. Di water drup, drup drup,
in 'n klyne dammetji fol spiir witte, ronde kippiis. Outa het dro'e houtjiis by makaar
gesoek om fuur te maak. Hy had oek syn rasoen flees om te braai. Ons sny íder '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 so smakelik 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 stompe erde pipi, pikswart soos steenkool, 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, het outa al ooit di slangsteen gesiin?’ - ‘Ne, basi,
hette ni kesiin ni, hette mar net kehoor.’ - ‘Het outa al imand gesiin wat 'n slangsteen
gesiin het?’ - ‘Ja, hette kesiin 'n man wat hette kessiin 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 blinke nesse goud. Hy hette mooi kolle, kolle, kolle, nesse di reenboog.
Isse baing kwaai slang, hy hy. Hy pikke fer jou, jy kaan gougou dood. Nou, di slang,
hy dra st.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 di st.t.een 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 foor, 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 pikke fir
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 foel 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 ander 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 sin 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. Allematti: 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 so smekend 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. So keer 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, jo g: ik sol fannaand glo moet honger ly, nê. Naand, outa,
kyk, het outa 'n bok gefang? Ik wis ni dat kiwiit nog so rat is ni. Kiwiit, kiwiit; hiir,
kiwitt, 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 ordentlikke bok oek.’ ‘A,ne,kroot baas,’ sê outa trots.
‘A,ne,Mentorre ni bokke ke-
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fang ni. Kiwiit oeke ni kefang ni. A,ne, k.k.klynbasi hette keskiit. Nette lekker keskiit
oeke. Mentorre nikse ni kesiin ni assi net bossi roer. Pardom, daar falle 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 foel 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 my te 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 ontstelde gesig. Ik was by
myn vader 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 kort agter 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? foel jy siik? Het jy pyn er'ns in jou lyf, Mentor?’
was myn fader syn besorgde fraag. - ‘Né, oû Seur, né, Mentorre ni sike ni, Mentorre
kesont; Mentor ni pyne ni, nette mar Mentor kanne ni slape ni. Mentor hy lê, hy lê
wakker. Di fetis-man watte Mentorre kesiin het in syn lante hy kom; hy staan daarso
foor Mentorre. Syn o'e hulle blinke 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 bo 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, Mentorre 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 bo in di T.t.tepelberg, daar di kant in di donker
kloofe. Hy wag. Mentorre kan ni bly ni, hy moete kaan; hy moete loop. Di fetis-man
hy sal kwaad wor as Mentorre 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 dronke man, 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 maar 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 Mentorre!’ 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 fersorg het en sweetmiddels ingege het, laat myn fader
een fan di folk by outa waak. Wat gebeur is weet nimand. Waarskynlik 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; outa is 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 zoo groot as 'n duiwe-yer. Di steen
was fol klyne gaatjiis. ‘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 andag in di flikkerende fuur te kyk, diip in
gepyns.

o

7 Het Kaffer-Afrikaansch.
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, woordgebruik 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 beperken. 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 Afrikaansch hebben
overgebracht: die riem lê in die kis in, die padda spring uit die water uit, oor di berg
oor, ek het al lank 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
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oude denkgewoonte: die bees, 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. Du Toit 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 Engelschen 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 Nederlandsche 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:
o

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 dagga: waarom rook-je dagga (een wilde plant)?
o

2 . Nooit wordt een bepaling tusschen hulp- en hoofd-werkwoord ingeklampt: Die
man sal kom môrre; 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
o

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.
o

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
o

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
o

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. du Toit, 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
de

17 eeuwsche Zuid-Hollandsch 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 tot stim,
onbekind, kin e.a.
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o

8 Het Boeken-Afrikaansch.
Rycklof van Goens nam reeds doeltreffende maatregelen om de taal meer bij de
de

Nederlandsche te doen aansluiten. En de gebeurtenissen op 't einde der 19 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 Boerenrepublieken onder Engelsch
bestuur zijn gekomen, vele van de oude inwoners van Transvaal en Oranje-Vrijstaat,
denzelfden weg van verengelsching inslaan, die vele der in de Kaap achtergebleven
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? Voorloopig 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 betrekkelijk arme Afrikaansche taal, evenmin als het
voorloopige algemeene Vlaamsch in België, den strijd tegen de concurreerende
wereldtaal kunnen volhouden, en waarschijnlijk spoorloos tenondergaan. Voorloopig
is het evenwel 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 Nederlandsche
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 Neder-
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landschen bloede. Door Nederlandsche boeken te sturen naar Afrika, door het
studeeren van Afrikaanders aan onze hoogescholen te bevorderen, door
Nederlandsche handels- en verkeersondernemingen in Zuid-Afrika op te richten,
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 ontzent 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 de Nederlandsche
taal: ‘Zuid-Afrika lag geheel buiten de bemoeiïng 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 gesproken’ 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, maar hooger op 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 van de Nederlandse stam in Rhodesië wonen, dat
zij met de Nederlandssprekenden ten noorden zoowel als ten zuiden van Charterland
één gevoelen, wat taal en taalrechten betreft. Zij strijden daar, evenals wij jarenlang
hebben moeten strijden. Onder de bizondere regeringsvorm aldaar is hun strijd zeer
moeilik. De ‘Chartered Company’ heerst daar, en het is duidelik, dat deze 't
Nederlands haat, 't niet dulden wil en gaarne zou willen verhinderen 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 namen op 't gedenkteeken in
Bulawayo, een monument waarop zelfs, uit eerbied voor de helden en vermoorden,
de tweetaligheid volkomen gehuldigd wordt, onmiskenbaar getuigen. ‘Wie niet willens
blind is, ziet dat de tegenwoordige landsregering tegen de Nederlandssprekende
Afrikaner 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 goedkeuring 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,
niet op de kiezerslijst geplaatst wordt, tenzij hij in staat is vijftig woorden in het Engels
neer te schrijven, als die hem voorgelezen worden. Dat is hoogst onbillik en
daartegen komen de Nederlandssprekende Afrikaners allen op. De wet moet
veranderd, de belediging teruggetrokken 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 despotiese
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 weigeren zich te laten registreren, en dus uitlanders te blijven in hun
aangenomen land. In dit protest zullen ze door alle Nederlandssprekende 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.’
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Achtste hoofdstuk. Het Negerhollandsch.
Hoewel 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 Franschen op Trinidad, er eeuwenlang
een overwegenden invloed uitgeoefend, wijl ze hoewel onder Engelsch en Deensch
bestuur, in hoofdzaak door Nederlanders zijn gekoloniseerd. De bijzonderheden
hierover, in-zoover bekend, kan de belangstellende nalezen bij D.C. Hesseling: Het
Negerhollands der Deense Antillen, Leiden 1905, en H. Schuchardt: Zum
Negerhöllandischen von St. Thomas. Tijdschr. v. Ned. Taal en Letterk. Dl. 32 blz.
123 vlgd. 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 gelijk 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 Negerhollandsch de
voornaamwoorden gijnder, sijnder in den vorm jender en sender, 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 slaven het 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 aangetrokken. De eerste gebruiken de Nederlandsche,
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; v als f; qv als kw moeten uitspreken.
In navolging van Hesseling en P.J. du Toit zal ik nu vooral trachten te wijzen op de
punten van overeenkomst in het Negerhollandsch met het Afrikaansch. Daaruit zal
ste

ten 1

opnieuw blijken, dat alle twee zijn voortgekomen uit onze volks- en
de

zeemanstaal der 17

eeuw, maar aan beide toch niet juist hetzelfde Nederlandsche
de

dialect ten grondslag ligt, ten 2 dat het Afrikaansch op den weg der Creoliseering
nog niet zoover is voortgeschreden als het Negerhollandsch, en dus ook veel dichter
de

bij het Beschaafd-Nederlandsch staat, ten 3 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
gecombineerde 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: tee; de ch wordt k in lichaam: likam, verloochenen: 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 Nederlandsche deminutieven van invloed
o

geweest zijn), sal: sa, hab: ha, plek: ple. 2 . Voor den woordenschat ontleen ik aan
P.J. du Toit een vergelijkend woordenlijstje, men lette opde vaak Deensche spelling.
Negerhollandsch.
Accordeer, overeenstemmen.

Afrikaansch.
Akkordeer, to agree (Patriot
Woordenboek).

Appelleer, een beroep doen op.

Appelleer, to appeal (Pat. W.).

Aschies, asisje, asch.

As, assies, ash (Pat. W.).

Assemtrek, ademtocht.

Asem, adem; asemhaal, to breathe (Pat.
W.), maar ademtrek, ademtocht.

Baas, naam door de negers aan de
Herrnhutter-zendelingen gegeven.

Baas, naam waarmede de kleurlingen
iederen blanken man aanspreken.

Bateta, knolgewas (Ipomoea batatas).

Petats, sweet potatoes (Pat. W.).

Jac. van Ginneken, Handboek der Nederlandsche taal Deel I. De sociologische structuur der Nederlandsche taal I

240
Negerhollandsch.
Bespringel, besprenkelen.

Afrikaansch.
Besprinkel, to sprinkle.

Blameer, kwaad spreken.

Blameer, to blame, slander (Pat. W.).

Boetje, broer.

Boetie, brother (Pat. W.).

Bottle, flesch.

Bottel, bottle (Pat. W.).

Branmier, (brand)mier.

Vlg. voor den vorm brannekel,
brandnetel, en branneukel.

Collecte, inzameling.

Kollekte, collection (Pat. W.).

Confus, verward.

Konfuus, konfoes, confused, konfusie,
confusion (Pat. W.).

Consciensje, geweten.

Konsensie, conscience.

Curagie, moed.

Koerasie, courage.

Dagbreek, dageraad.

Dagbreek, daybreak.

Dam, vijver, ook waterpan.

Dam, Engelsch pond, dike, ook pan, b.v.
waterpan, soutpan.

Dip, indoopen.

Dip, (b.v. skape dip), to dip.

Disput, redetwist.

Dispuut, dispute.

Donkerwerk, nachtwerk.

Donkerwerk, in: donkerwerk is
konkelwerk.

Donner, donderen.

Donder, thunder and to thunder (Pat.
W.), donderweer, donnerweer;
donderpadde, donnerpadde; vgl. het
bekende raadsel: Klijn Katjie donnerbos,
alwaar sij trap daar bars die grond.
Antwoord: een ploeg.

Echtebreekerie, echtbreuk.

Egbreuk, egbreek, adultery.

Edukasje, opvoeding.

Edukasie, education.

Excuseer, verontschuldigen.

Ekskuseer, to excuse (Pat. W.).

Fatsoen, vorm.

Fatsoen, form, cut (Pat. W.).

Fraai, mooi, goed.

Fraai, lief, schoon, heerlijk, verrukkelijk,
enz.

Gaer, vergaderen.

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.

Gaschie, gasje, soldij.

Gasie, gages. Ook in Vlaanderen is gage
(Fransch gages) nog het gewone woord
voor traktement.
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Hangman, beul.

Hangman. Laksman is de algemeene
benaming.

Hoener, hunder, hundu, kip.

Hoenner, hoender.

Hoenderhaan, hunderhaan, haan.

Hoennerhaan, hoenderhaan, ook
hoenderhen.

Hutje, dameshoed.

Hoetjie, dameshoed.

Jacob Evert, naam van een visch.

Jakopiewer, sort fish (Pat. W.). Vgl.
jakopewer oë of jakopiewer oë,
protuberant eyes (Pat. W.).

Jammer, medelijden, medelijden
hebben.

Jammer, pity, misery, ook sympathetic,
condolent (Pat. W.).

Keller, kelder, ook kelder.

Keller, kelder, vault, cellar (Pat. W.).

Klein-vrou, dochter des huizes die
huwbaar is.

Klijnnoi, klijnnonnie, klijnbaas,
klijnbasie.

Klump (na), hoop (op een).

Klomp, lump, gang, herd (Pat. W.).
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Negerhollandsch.
Kom, worden.

Afrikaansch.
Vgl. het eigenaardige gebruik van kom
in uitdrukkingen als: toen dit dag kom
word..., toen ek fer mij kom krij.... as hij
kom kwaad word..., enz.

Kost, leeftocht, voedsel.

Kos, kost, spijs, b.v. die kos opskep,
opdisschen. Vgl. padkos.

Krop, oogst.

Krop, crop (Pat. W.).

Lamuntje, citroen.

Lemoen, limoen, lamoen, orange (Pat.
W.). Vgl. suurlamoen, lemon (Pat. W.).

Liplap, jong (van kokosnoten).

Lieplapper, vagabond, vagrant (Pat. W.).

Los, losmaken, opheffen.

Los, to loose, fire, ransom, redeem (Pat.
W.).

Maski, maskee, hoewel 't doet er niet
toe!

Maskie, hoewel, ofschoon,
desniettegenstaande, desniettemin, toch.

Menteneer, onderhouden.

Menteneer, support, provide for (vooral
bij de oude menschen).

Meur, kwellen.

Moefeer, tergen, kwellen.

Murmel, mompelen.

Murmel, to murmur.

Murmureer, murmureeren.

Murmureer, to murmur.

Muskit, mug.

Muskiet, meskiet, zekere muggensoort.

Naaring, neering, voedsel.

Nering, trade, custom (Pat. W.).

Negosieer, handeldrijven.

Vgl. Negosie-waar, koopwaren,
negosie-goet, negosie-winkel en
negosie-rij.

Oort, kwartstuiver.

Oortjie, farthing (¼ d.).

Pad, weg, pad krig, gelegenheid krijgen. Pad, in het algemeen voor weg gebruikt.
Vgl. fat die pad, daar's die pad,
hardepad, hou pad langers!
Partie, sommigen.

Partij, some, party, faction (Pat. W.).

Partierees (keer), somtijds.

Partijkeer, partijker, sometimes (Pat.
W.).

Permisje, vergunning.

Permissie, toelating, vergunning.

Plek (na), plaats (in).

Plek, pleks, in stead of (Pat. W.).

Present, geschenk.

Present, geschenk, b.v. iemand iets
present gé.

Raak, komen, bereiken, in de uitdrukking Vgl. als dit dag raak, moet ons inspan;
tid of dag raak, de tijd (dag) komt, ka
als dit middag raak, dan moet ons die
raak, is bereikt.
pêrde laat blaas; als dit so teen die aant
sen kant raak, dan trek die fospêrd eers
douw, enz.
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Risiko, gevaar; risiko loop, kans loopen. Vgl. dis 'n risieko om dit te doen; ek wil
nie die risieko staan nie; jij loop die
risieko om alles te ferloor.
Rup, roepen en noemen.

Roep, roepen, en ook (alleen bij de
kleurlingen) noemen.

Set, zitten, gaan zitten, plaatsen.

Set, to set, place (Pat. W.).

Skoen, hoefijzer.

Skoen, pêrdeskoen, hoefijster,
pêrdeijster, hoefijzer.

Smoor, braden.

Smoor, stew, smother, stifle (Pat. W.);
smoorflijs (gestoofd vleesch); die fuur
smoor (het vuur gloort zonder vlam);
smoorkos en smoortjies (Engelsch stew),

Soller, bovenzaal.

Soller, Solder, upstairs (Pat. W.).
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Negerhollandsch.
Soopie, rum.

Afrikaansch.
Sopie, glass of brandy of liquor (Pat. W.).

Spanspek, meloen.

Spaanspek of spanspek, sweet melon
(Pat. W.).

Stoffleis, gestoofd vleesch.

Stoofflijs, stewed meat.

Sutje, heimelijk.

Sutjies, soetjies, slowly, secretly (Pat.
W.).

Tate, tatta, vader.

Ta, tate, tata, tatta, papa (used by
coloured people) (Pat. W.).

Tete (giev), zoogen.

Tet, breast (vulgar) (Pat. W.).
Tet gé, to give suck, suckle.

Tjook, verstikken (Engelsch to choke).

Tjokfol, Engelsch choke-full.

Traval, moeite.

Trawaal, trawallo, hard lines (Pat. W.).

Trop, troep.

Trop, lot, troop, herd (Pat. W.).

Verloor, verliezen.

Ferloor, to lose (Pat. W.).

Vroevroe, ochtend.

Froefroe, froegfroeg, very early in the
morning.

Wachman, wachter, herder. Vgl.
Zeeuwsch en Vlaamsch wachten voor
hoeden (b.v. in den plaatsnaam
Koewacht en in het Vlaamsche woord
koewachter, veehoeder).

Wagter, skaapwagter, Engelsch
shepherd, vgl. koeiwagter,
foolstruiswagter, enz.

Wonder, benieuwd zijn (Engelsch to
Wonder, to wonder (Pat. W.).
wonder = to be in a state of expectation).
Zeer vele dezer woorden komen ook in dezelfde of dergelijke beteekenissen in
de

het Hollandsch-Zeeuwsch der 17 eeuw voor; waar 't Negerhollandsch en
Afrikaansch beide in dezelfde richting afwijken, mogen wij gerust aannemen, dat
deze bijzonderheden door slaven van Zuid-Afrika naar de Antillen zijn overgebracht.
o

3 . Juist als andere Creoolsche talen wart het Negerhollandsch de verschillende
rededeelen dooreen. Zelfstandige naamwoorden fungeeren als werkwoorden: een
Lazarus siek ha k n i e voor hem. Rahel traan over si kinders. Twee sal mola (molen
= malen) mit malkander. Joe kan s k o o n mi (reinigen); als bijvoeg. naamwoorden:
S k a e m hem bin: hij schaamt zich. Mie bin s k a e m for beedel. Een v l i k v l o o j
tong; die blink kleeren, mi ben een b e d e r f kind, enz. Ook bijwoorden worden als
werkwoord gebruikt: Niet een volk steek op een keers en t u e (toe) die mit een vat.
Mie mut h o p p o nunu: ik moet dadelijk opstaan, enz. Werkwoorden treden op als
substantieven: Mie wil hab een nyw k l e e t (kan een broek, rok of kamisool zijn),
o

kleed is hier dus kleeden of kleeding. 4 . Evenals het Afrikaansch heeft in het
Negerhollandsch het bepalend lidwoord slechts één enkelen onverbuigbaren vorm.
o

Het kent geen geslacht. 5 . De Genetief wordt in het Negerhollandsch en Afrikaansch
o

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
vertoonen dientengevolge ook den dubbelen meervoudsvorm op -ens: vrouwens,
enz. Ook hier vermijdt men graag de klankwisseling in het meervoud. 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
den

door toevoeging van het meervoudig persoonlijk voornw. van den 3 persoon:
s e n d e r of bij personen: h e l l i e . Die radies sender: de radijzen, mie twee kint
o

sender, die meester sie skuen sender. 7 . Worden in het Afrikaansch de attributieve
bijvoeglijke naamwoorden zonder eenige regelmaat, nu eens mèt, dan eens zonder
ə-uitgang gebruikt; 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,
o

een blind: een blinde, mie naest: mijn naaste. 8 . De persoonlijke voornaamwoorden
o

zijn: mi, joe, (h)em, ons of wellie, jender of jellie, sender of sellie. 9 . Het betrekkelijk
vrnw. d i e heeft in beide talen als Genetief ‘wie syn, wie sie’, b.v. Johannes wie sie
o

kop hem ha ka lastaen kap af. Afrikaansch: die man wie sijn frou siek is. 10 . Als
vragend voornw. komt naast w a t ook w a g o e d voor, wel het beste bewijs dat het
o

Afrikaansch ook rechtstreeks op het Negerhollandsch moet ingewerkt hebben. 11 .
Noch het omgangs-Afrikaansch noch het Negerhollandsch kennen een echt
o

wederkeerig vrnw. 12 . Verschillende onbepaalde voornaamwoorden komen in
beide talen overeen; b.v. partie, partij: sommige; een: iemand; niet een, nie een:
o

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
o

nog niet zoo ver gevorderd. 14 . Een passief bestaat niet in het
Laag-Negerhollandsch. Een zin uit de hoogere taal als: Die kinders van die koningrik
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 onbepaald meervoudig
pronomen achter een actieven verbaalvorm te zetten. De r-uitgang van 't Latijn en
o

Keltisch is de Sanskrit-pluraal op -ur. 14 . De wijzen en tijden van het werkwoord
drukt het Negerhollandsch door een soort partikelachtige hulp werkwoorden uit,
volkomen gelijkend op-, maar veel weliger ontwikkeld dan die, welke het Afrikaansch
aan het Hottentotsch en Boschjesmansch ontleende. Meinhof heeft er reeds
meermalen op gewezen dat de boven
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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, en D. Westermann: Die Sudansprachen, Hamburg 1911,
blz. 63 vlgd. alleen met dit verschil dat het Ewe, Tsji, Ga, Yoroeba en Efik 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 Habitualis 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 le voor in duratieve Praesens-beteekenis:
mi le loop, joe le kik: ligt te kijken, ziet voortdurend; em le slaap: hij slaapt, ons le
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 l o , de partikel voor 't spoedig ophanden zijnde Futurum: Em lo
kom: hij zal spoedig komen. For lo slaap: om te gaan slapen. Milo-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. Vraeg mie Vrou, hem sa gief
Ju: vraag het aan m'n vrouw, zij zal het je geven. Van 't Spaansche ‘haber’ komt
zoowel in 't Papiëmentsch als in 't Negerhollandsch de verbaalpartikel (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 ‘acaber’; eindigen, voltooien komt k a b a : gedaan, en
dit wordt weer verkort tot de verbaalpartikel k a , 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 nog gecombineerd tot allerlei samengestelde functies, waarvan
echter alleen ‘(h)a sal’ en ‘ha ka’ druk in gebruik zijn voor de Voorwaardelijke Wijs
o

en het Plusquamperfectum. 15 . Afrikaansch en Negerhollandsch gebruiken voor
‘te paard, te voet: mee, met. Afr.: ek het met die foet sam gekom, ik het met die pêrd
o

(trijn, kar) sam gekom. Negerh.: mi sal loop mee voet, mee kawai (te paard). 16 .
Ten slotte komt het Negerhollandsch 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 werkwoord, 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 verbaalpartikels van tijd en wijze staan altijd vlak
voor het werkwoord. Ook sommige adverbia van analoge beteekenis kunnen vlak
voor het werkwoord staan. Nederlandsche werkwoorden met scheidbare
voorvoegsels samengesteld, hebben in het Negerhollandsch het praeverbium 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 gauw, enz. Eindelijk heeft het
Negerhollandsch ook een afkeer van onderschikking en tracht het alles in
nevengeschikte zinnen 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 geen andere diepere, misschien de allerdiepste oorzaak kan worden
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 gekleed 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
behooren tot een heel andere cultuursfeer dan de West-Europeesche, en nog
eeuwen zullen moeten 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
o

o

gesprekzinnetjes uit het Laag-Creoolsch van a 1881 en a 1770, en een brief uit
1883. Dan een stuk uit de Deensche Evangelievertaling, door inboorlingen
geschreven, met den Afrikaanschen tekst van S.J. du Toit ernaast. En eindelijk een
proeve uit de Hoog-Creoolsche min of meer kunstmatige Evangelievertaling der
Herrnhutters, ter vergelijking met de meer natuurlijk-eenvoudige der Denen. Maar
ook deze laatste onderscheidt zich nog van de Laag-Creoolsche omgangstaal door
ingewikkelder zinbouw, en Europeesch-grammaticale denkgewoonten, vooral b.v.
in het gebruik van den lijdenden vorm.

Spreekwoorden en zegswijzen
o
naar Pontoppidan, Zeitschrift für Ethnologie. Band 13, a 1881.
Kakerlaker no ha bestel na hundu sji cot. Kakkerlakken hebben niets te maken in
't kippehok. Wie zich met een anders
zaken bemoeit loopt in zijn ongeluk.
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Hundu suk makutu, makutu tu him.

De kip zoekt de mand, en de mand sluit
zich over haar (houdt haar gevangen).

Mi pad long, geambó drog na sji boom. Mijn weg is lang, de geambo verdroogt
op zijn boom.
Blau diffie seg: wen regen caba, mi sal
bau mi eigen hus.

De blauwe duif [een vogel die geen eigen
nest maakt] zegt: als de regen voorbij is,
zal ik mijn eigen huis bouwen.

Pobre folluk no fo ha hart bran.

Arme mensen moeten geen warm hart
hebben.

Hundu seg: mi kan sweer for mi eju, ma De kip zegt: ik kan zweren [instaan] voor
no fo mi kikinsji.
mijn ei, maar niet voor mijn kuiken.
Na guj hart mak cabrita sji gat bin nabitti. Haar goede hart maakt dat het achterste
van de geit naar buiten staat.
Pobre no bin fraj.

Arm is niet goed.

Wanneer de wind ris, dan ju fo kik hundu Als de wind opsteekt kan je 't achterste
sji gat.
van de kip zien.
Na groot geest mak crabbo no ha kop.

Zijn grote geest maakt dat de krab geen
kop heeft.

Wanneer tjekké sji flegen ha breek, dan Wanneer 't paarlhoen zijn vleugel
him suk fo how geselskap mit hundu.
gebroken is, zoekt het de kip gezelschap
te houden.
Cocro no bang Slang, Slang no bang
cocro.

De krokodil is niet bang voor de slang,
en de slang is niet bang voor de krokodil.

Water kok fo fes, fes no weet.

't Water kookt voor de vis, maar de vis
weet het niet.

Kuj sji horn noit sal ben swar for him
drag.

De hoorn van de koe zal voor haar nooit
te zwaar zijn om te dragen.

Bergi mit bergi no kan tek, ma twee mens De ene berg komt met de andere berg
sal tek.
niet in aanraking, maar twee mensen wel.
Mata mumma, du die before die kint, him Dood de moeder en zet haar aan het kind
sal jeet; ma mata kint, du die before
voor, dan zal het haar opeten; maar dood
mumma, him no sal jeet, him sal kris.
het kind en zet het aan de moeder voor,
dan zal zij het niet opeten, zij zal
schreien.
Wat ple ju bottle bin, mi glas bin.

Waar jouw fles is, is mijn glas.

Een man dodt, een ander man brod.

De ene zijn dood is de ander zijn brood.

Ekke man suk sji eigen wif.

Elke man zoekt zijn eigen vrouw.

Man dodt, beesjeet (beesjes-eet =
voedergras) gurri na sji door.

Wanneer iemand dood is, groeit er gras
voor zijn deur.

No fordimak pussje wander him fang
rotter.

Niet omdat de poes rondloopt vangt ze
ratten.
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Crabbo no wander, him no kom fet; as Wanneer de krab niet rondloopt wordt hij
him wander attofel, him sal loop na pot. niet vet; als hij te veel rondloopt, loopt hij
in de pot.

Samenspraak.
Morruk, cabé, huso ju be die frufru?

Goeie morgen, kameraad, hoe gaat 't
van ochtend?

Dank, mi be fraj.

Dankje, ik ben wel.
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Huso ju slaap dunko? Ju ka drum enista Hoe heb je van nacht geslapen? Heb je
fraj?
wat moois gedroomd?
Mi no ha slaap fraj, mi ha ha pin na mi Ik heb niet goed geslapen, ik heb kiespijn
tan, ma die fru die be mussie better, dank gehad, maar van ochtend is 't, Goddank,
God.
veel beter.
Ju aht to fo loop na die doctor fo trek die Je moest na de dokter gaan om de kies
ta na bitte.
te laten trekken.
Mi addu wak bitzji meer, fo kik as die tan Ik wacht liever nog een beetje om te zien
sal pin mi weeran, dan mi sal loop fo trek of de kies me weer pijn zal doen; dan zal
die.
ik hem gaan laten trekken.
Wat ju sal jeet fo frukost van dag?

Wat eet je vandaag als ontbijt?

Mi sal ha stof fleis mit bateta en dan ene Ik krijg gestoofd vlees met aardappelen
kominsje te.
en een kommetje tee.
Cabé Meria, ju loop na ju grun fo lo peck Kameraad Meria (?), ga je naar je akker
geambo en dig bateta?
om geambo te plukken en bataten te
rooien?
Die pampun no ka rip nungal, te die
manskin ful. Die peterselje no bin fraj
nungal fo snie.

De pompoenen zijn onrijp, totdat het volle
maan is. De peterselie is nog niet goed
om te snijden.

Huso die beest lo kom an?

Hoe komt het vee aan?

Die how cuj bin fol, en sal gaw ha calluf.
Die boricka ka marro en calo over die
bergi; mi ka stier die jung fo lo lang die.
Die farki bin na cot, mi lolo suk batetatow
fo jeet fo die. Een cuj ka kom over di
barcad en ka destroi alga die jung
plantsoon; 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.

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 ju sal ha fo dinner?

Wat krijg je voor middagmaal?

Mi no weet, mi wel bak fes mit bak
Ik weet het niet, ik houd van gebakken
banana; wen mi no ka ha ander, mi jeet vis met gebakken bananen; als ik niet
sowed gut mit funchi.
anders kan krijgen, eet ik pekelvlees met
meelspijs.
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.

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.

Ma biren, di pot lo brau.

Maar buurman, de pot kookt over.
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Du die na grun te mi hoppo. Mi lo prat
mit di mester, ma mi sal kom kik na di
miselluf.

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.

Mi sal groot te asteran mi sal kom
weeren.

Ik zal (je) groeten tot ik terug zal komen.

Adios.

Goeien dag.
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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.

De pompoen kan geen kalebas
voortbrengen. De appel valt niet ver van
de boom.

Branmier val na Malassie, da sut hem ha De mier valt in de molasse, omdat ze die
vind.
zoet vond. Hij krijgt zijn verdiende loon.
Hunder weet sie Nest.

De kip kent haar nest. Hij kent zich zelf.

Hunder wil si Kikkentje alteveel.

De kip houdt veel van haar kuiken. Hij
houdt veel van zijn kinderen.

Mie bin pover Kakelak, mie no hab Regt Ik ben een arme kakkerlak, voor mij is
na Hunderkot.
geen recht in 't kippehok. Ik moet lijden
voor mijn armoede.
Hogo no hab Deer.

't Oog heeft geen deur. Ik kan er niets
aan doen dat ik 't zie.

Leelik Volk hab fraej gut.

Lelike mensen hebben mooie dingen. De
slechten gaat het goed in de wereld.

Mie jammer Ju tee mie kries Ju, tee mie Ik heb zoo'n medelijden met u dat
neem Steen veeg mie Hogo.
(eig.totdat) ik om u schrei, dat ik een
steen neem om mijn oog af te drogen.
Hont hab vier Vut, no kan loop twee Pat. De hond heeft vier poten, maar kan geen
twee wegen lopen. Ik kan maar één ding
tegelijk doen.
As Ju no ha loop na Krabbo Gat, Ju no Als je niet naar 't hol van de krab was
sa hoor Krabbo Nyws.
gegaan, zou je niet het nieuws van de
krab gehoord hebben. Nieuwsgierigen
krijgen genoeg te horen (meer dan hun
lief is).
As Ju suk gut, gut sa due Ju.

Zoals jij iets behandelt, zal dat voorwerp
jou behandelen.

As pover Volk doot, Guwerneer no hoor, Als arme mensen sterven, hoort de
as rik Volk dood, Guwerneer ka hoor.
Goeverneur het niet; als rijke mensen
sterven heeft de Goeverneur het (al)
gehoord. De arme is niet in tel, wel de
rijke.
No na eenmael alleen Man kan suk Wief. Een man kan niet bij de eerste poging
een vrouw krijgen. Hij berust niet bij de
eerste weigering.
Één vinger no kan vang Lues.

Één vinger kan geen luizen vangen. Ik
heb hulp nodig.

As Ju no kan krieg Kaneel neem Mapua. Als je geen kaneel kunt krijgen, neem
dan mapua. Neem wat je krijgen kunt.
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As Ju no ha kik mie, Ju no sa weet mie Als je mij (nog) niet gezien hebt, zou je
ha kik Ju?
dan niet weten dat ik jou (wel) heb
gezien? Waarom sta je me aan te
gapen?
Altit Ju praet qwaet na bobo sie Kop.

Je spreekt altijd kwaad van hem.

Als die Vier ka yt, klein Kint le jump na
die Hassesje.

Als 't vuur uit is, springt een klein kind
over de as. Ze doen [nu met hem?] wat
ze willen.

As Pussie ka slaep, Rotto le kurrie na
Vluer.

Als de kat in slaap is gevallen, lopen de
ratten over de vloer.
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As Volk ka qwaet na Ju, sender gief Ju Als de mensen boos op je zijn, geven ze
Makut for tap Water.
je een mand om water in te halen. Je
vijanden zullen wel iets vinden om zich
op je te wreken.
Twee Hont vekkete voor een Been.

Twee honden vechten om één been.
Twee mensen willen hetzelfde hebben.

Twee slem no kan kook Boontje na een Twee slimme mensen kunnen niet bonen
Pot.
koken in dezelfde pot. De ene raaf pikt
de andere zijn oog niet uit.
Finger seg Ju, no seg mie.

De vinger zegt ‘jij’, en niet ‘ik’. Niemand
zoekt de schuld bij zich zelf.

Hangman no sa verloor sie Regt.

De beul zal zijn recht niet verliezen. Wie
aan de galg moet verdrinkt niet.

Diefman no betrou sie Maet draeg groot De dief vertrouwt niet dat zijn maat een
Sak.
grote zak draagt. De ene schurk
vertrouwt de andere niet.
Hem no kan help, da sie hou sik die bin. Hij kan 't niet helpen, dat is zijn oude
kwaal. Dat is zo zijn manier van doen.
Da no eenmaal Volk kan snie Haer, Haer Een mens kan zijn haar niet maar eens
sa gruj weeran.
laten knippen, 't haar groeit op nieuw.
Dat zal nog wel eens weer gebeuren.
Katje no vraeg na Diffie, Diffie no vraeg De kat vraagt niet naar de duif en de duif
na Katje.
niet naar de kat. Ze houden niet van
elkander.
Als Kukkuba vlieg, hem weet na welk
Boom hem sa vlieg.

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).

Makaku weet na wat Boom hem sa klem. De makaku weet op welke boom hij zal
klimmen. Hij weet wel wat hij doet.
Die gut kan due Stok, kan due Tou.

Iets dat een stok kan treffen, kan ook een
touw treffen (?). Dat kan u ook
overkomen.

Die gut bin Slang Bik, bin na Kakketis Bik Wat in de buik van de slang is, is ook in
ook al.
de buik van de hagedis. Zoals jij het
meent, zo meen ik het ook.
Pover Volk no mut hab wil.

Arme mensen moeten geen wil hebben.

Sie Boja ka draej Steen.

Zijn beschermgeest is een steen
geworden, 't Geluk heeft hem de rug
gekeerd.

Gras no le gruj na sie Door.

Er groeit geen gras voor zijn deur.
Iedereen valt hem lastig.
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Gras le gruj na Dootman sie Door.

Voor 't huis van een gestorven man groeit
gras. Niemand bekommert zich om
weduwen en wezen.

Ju Mont sa koop Kabaj for Ju rie.

Je mond zal een paard voor je koopen
om op te rijden. Je zal voordeel hebben
van je gebabbel.

Mie Mont ha slip.

Mijn mond is uitgegleden. Ik heb me
verpraat.

Ju suk for pik Haer na mie Nees.

Je probeert haar uit mijn neus te trekken.
Je wilt me bij de neus nemen.
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As mie Hogo tengel mit sie Hogo.

Als mijn oog zich verwart met zijn oog.
Als ik hem werkelik zie.

Hem bin sender Funje Pot.

Hij is hun pot met meelspijs. (hij moet
hun bijlichten?)

Ju suk Tant na mie Mont.

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.

Ju suk for skraep mie Tong.

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!

Goeien dag, reiskameraad!

Dag, wat ju le loop?

Goeien dag, waar ga je heen?

Mie loop na ons Plantaj.

Ik ga naar onze plantage.

Da wa gut ju sa due daso?

Wat zal je daar doen?

Mie sa seg na die Meesterknegt for
lastaen maek Jeet klaer.

Ik zal aan de meesterknecht zeggen dat
hij het eten laat klaar maken.

Ju Meester le loop na Plantaj?

Gaat je meester naar de plantage?

Ja, en Ju Meester sa rie mit hem.

Ja, en jou meester zal met hem mee
rijden.

Da diemaek mie Meester ka stier mie for Daarom heeft mijn meester me gestuurd
hael sie Kabaj, en for lastaen beslae die. om zijn paard te halen, en om het te laten
beslaan.
Da Ju sa loop mit hem?

Zal je met hem meegaan?

Neen, mie mut blief na Hus for pas op.

Neen, ik moet thuis blijven om op te
passen.

Dat wie sa loop mit hem?

Wie zal met hem meegaan?

Die ander Vutbaj.

De andere jongen.

Mie wens da Ju ha mut loop mit,
fordiemaek mie no keer for maek Maet
mit die ander.

Ik wou dat jij mee moest gaan, want ik
heb geen trek om nader kennis te maken
met die andere.

Adjoe.

Ajuus.
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Samenspraak tusschen moeder en dochter.
Uit dezelfde bron.
Morg, Mama!

Goeie morgen, moeder!

Morg, mie Kind!

Goeie morgen, me-kind!

Hueso Mama ka slaap Donker?

Hoe heeft U vannacht geslapen?

Mie ha slaap fraej.

Ik heb goed geslapen.

Mie no ha slaap mussie.

Ik heb niet veel geslapen.

Wa maek?

Waardoor niet?

Mie klein Butje ha kries die heel Donker. Mijn broertje heeft de hele nacht gehuild.
Wat maek hem soo stout?

Waarom was hij zo stout?

Hem ha hab gue Pin na Tant.

Hij had erge kiespijn.

Hueso die bin nu?

Hoe is 't er nu mee?

Da ka kabae.

't Is over.

Ja, maer die Koorts no ka lastaen hem
heel heel?

Ja, maar heeft de koorts hem niet
helemaal verlaten?

Mie ha denk, ha sa neem blau Blommetje Ik geloof dat hij ‘blauw-bloem’ had
for purgeer.
moeten nemen, om te purgeren.
Hem zeg hem no kan for drink die.

Hij zegt dat hij dat niet drinken kan.
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Gief hem dan Karpat-Olie.

Geef hem dan Karpaatolie.

Maer wanneer ons sa krieg Tee van
Dag?

Maar wanneer krijgen we van daag thee?

Die Water no ka kook nogal.

't Water kookt nog niet.

Die Boterham sender no ka snie?

Zijn de boterhammen niet gesneden?

Ja, maer die no hab Kaes, en Tata no
keer voor Botterham soso.

Ja, maar er is geen kaas en vader houdt
niet van een boterham met niets er op.

Lastaen sender braen van die rook
Karang sender.

Laten ze wat gerookte klipvis bakken.

Kassavie wees meer suet mit die Karang Cassave is bij klipvis lekkerder dan
as Broot.
brood.
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 Wat, waar zijn de bruine teekopjes?
bin?
Sender ka breek.

Ze zijn stuk.

Brief van A. Magens te St. Thomas aan Prof. Hugo Schuchardt
Mi liewe Maester Dokter!
Mi ha dink di beste Manii fo mi fo mak ju ferstann di rekte Manii, di Creol tael pratt,
be fo skriff ju na Creol, as faer as mi kan. Mi no weet muschi fan di, bot wa mi weet
mi be tofreeden fo skriff. Mi no weet fo spell di wort sender frei, mi be spell di as mi
fang di, wanaer mi hoor di follek sender. Mi ka fragg en maenschi fan en how creol
familli fo hellep mi, mi ka fragg am na Ingis wa mi mankee fo sae, an am sae mi
hosó fo sae na Creol. Na di Manii mi dink mi sa gii ju en frei ferstann fan di tael.
Mi ka probee for krii som buk fan di Creol, bot mi no kan krii meer as een posallem
buk fan di jaar aktiin hondert an fii an dertig an een niū testament wa no ha di datum
fan di jaar. Mi ha sukk oká di Grammar, wa een fan mi how familli ha skriff, mi no
ha krii di nungáel; mi hoop gáw mi sa krii een fo stier na ju. Mi dink ju sa wees blii
fo hoor muschi creol wort, so mi sa skriff nu alga di wort sender mi ka fenn.
Wanaer ons hopó na frufru, ons sae ons gebeet; ons was ons lief, caam ons haar,
skon ons heele gesekt, foorhof, hogo, naes, munn mi lepp an tann, hoor, kak, tschinn,
keel, skowwe mi aerem, hann an finger, bors, big, reggé, hepp, di twee bell, kennii,
futto an
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taeschi sender. Dann ons drook ons lief an du án ons duko. Di frow-follek du án
hemeté, dann onder-saya, kowsen mi skūĕn, dann kaputó, benn sen kop mi sen
naesduk. Di manfollek sender du án hemeté mi bruk, onderkamsol, dann sen batschi
an hutt bo sen kop. Di kleen kinn sender du án sen kleen japon an nae ting ander
gutt. - Wanaer ons ka kabá klaet, ons ném ons heet water mi sukku; di man sender
ném en sopi. Sender well sopi muschi, sender ném di fan frufru en aster se jeet sen
frokóss, wanaer di ka klár. Di frokóss, sender well, be funschi mi féss, an dann sen
ném en sopi werán. As ju kik sen well sopi muschi. Sender ném sopi so feel as sen
kann fo krii. - As sen kan krii fo jeet, sen been lei fo werrek. Sen well fo geerá an
fegeté testen makander. - Disó bé di manii fan leff fan di power follek.
A. Magens.
Waarde doctor,
Ik heb gemeend dat voor mij de beste manier om u de juiste wijze te doen kennen
van de Kreoolse taal te spreken is u in het Kreools te schrijven, voor zo ver ik dat
kan. Ik weet er niet veel van, maar wat ik weet schrijf ik met genoegen. Ik kan de
woorden niet mooi spellen, maar ik spel ze zo als ik ze opvang, wanneer ik mensen
hoor. Ik heb een meisje van een oude Kreoolse familie gevraagd mij te helpen; ik
heb haar in het Engels gevraagd wat ik niet kon zeggen en zij heeft mij gezegd hoe
het in het Kreools te zeggen. Op die manier meen ik dat ik u een mooi begrip zal
geven van de taal.
Ik heb geprobeerd enige boeken in het Kreools te krijgen, maar ik kan er niet
meer krijgen dan een gezangboek van het jaar 1835, en een Nieuwe Testament
zonder jaartal. Ik zocht ook naar de spraakkunst die een van mijn oude familie heeft
geschreven; tot nog toe kreeg ik die niet; ik hoop dat ik er gauw een zal krijgen om
aan u te sturen.
Ik meen dat u graag veel Kreoolse woorden zult horen; daarom zal ik nu alle
woorden schrijven die ik heb gevonden.
Wanneer wij 's morgens opstaan, zeggen wij ons gebed op; wij wassen ons lijf,
kammen ons haar, maken ons hele gezicht schoon, voorhoofd, ogen, neus, mond
met lippen en tanden, oren, wangen, kin, keel, schouders met armen, handen en
vingers, borst, buik, rug, heupen, de twee billen, knieën, voeten en tenen. Dan
drogen wij ons lijf af en doen onze kleren aan. De vrouwen doen aan een hemd,
een onderrok, kousen met schoenen, dan een jakje en binden hun zakdoek om hun
hoofd. De mannen doen aan een hemd en broek, een vest, dan hun buis en (zetten)
een hoed op hun hoofd. De kleine kinderen doen hun jurkje aan en niets anders.
Wanneer wij klaar zijn met kleden, nemen we ons warme water met suiker; de
mannen nemen een borreltje. Zij houden veel van een borreltje; ze nemen dat 's
morgens en nadat ze hun morgeneten gegeten hebben, wanneer dat op is. Het
ontbijt waarvan ze houden is meelballen met vis, en dan nemen ze weer een borreltje.
Zo als u ziet, houden ze veel van een borreltje. Ze nemen een borreltje zo veel als
ze kunnen krijgen. - Als ze eten kunnen krijgen, zijn ze (te) lui om te werken. Ze
houden veel van ruzie maken en vechten tegen elkander. Dit is de manier van leven
van de arme mensen.
D.C. Hesseling.

1)

= teentje?
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Di preek op di Berg. Matth. V.
Jesus leer na bobo die Berg
o
Afrikaansch van S.J. du Toit: Di
Negerhollandsch van a 1779.
Efangeli fòllengs Matteus, Paarl 1895. Deensche spelling.
1. En toen Hy di gróte troppe mèngse
1. Maer diedit Jesus ha kik die Volk, hem
siin, klim Hy di berg op, en nadat Hy
ha loop na bobo een Berg; en aster hem
gaan sit het, kom syn leerlinge na Hom ha ka sit neer, die Disciplen ha loop na
toe;
hem:

2. En Hy ópen syn mond en Hy leer fer 2. En hem ha open sie mond, ha leer
hulle en sè:
sender en ha seg:
3. Sálig die eenfoudige, want di
Koninkryk fan di Hemele is hulle syne!

3. Saelig bin die geestlig Povers; want
die Kooningrik van die Hemel bin van
sender.

4. Sálig di treurende, want hulle sal
fertroos worde!

4. Saelig sellie bin, die treer; want sellie
sal wordt vertroost.

5. Sálig di sagsinnige, want hulle sal di
aarde be-ërwe!

5. Saelig bin die Sagtmuedigen; want
sellie sal erv die Aerde.

6. Sálig di hongerige en dòrstige na di
geregtigheid, want hulle sal fersádig
worde!

6. Saelig sellie bin, die honger en dorst
nae Geregtigheid; want sellie sal kom
vesaedigt.

7. Sálig di barmhartige, want an hulle sal 7. Saelig bin die Barmhertigen, want
barmhartigheid bewys worde!
sellie sal vind Barmhertigheid.
8. Sálig di reine fan hart, want hulle sal 8. Saelig bin die Skoon van Harten, want
God siin!
sellie sal kik Godt.
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9. Sálig di frédeliwende: want hulle sal
seuns van God genoem worde!

9. Saelig bin die Vreedsamen, want sellie
sal hiet Kinders van Godt.

10. Sálig di wat ferfolg geworde is om di 10. Saelig sellie bin, die sellie vervolg
geregtigheid ontwil, want die Kóninkryk voor die wille van Geregtigheid; want die
fan di Hémele is hulle syne.
Hemelrik bin van sender.
11. Sálig is julle, as di mèngse fer julle 11. Saelig jellie bin, als sellie bespot en
sleg maak, en met leuëngs fer julle
vervolg jender, en praet allerlej Qwaet
uitmaak fer al wat sleg is, om My ontwil! tegen jender om die wille van mie, en
lieg.
12. Ferheug fer julle en wees baing bly,
want julle loon is groot in di Hémele; want
netso het hulle di próféte ferfolg, wat foor
julle geléwe het.

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. Julle is di sout fan di aarde. Maar as
di sout syn smaak ferloor het, waarmé
sal dit dan gesout worde? Dit deug fer
niks meer ni as om weg-gegoi en fandi
mèngse fertrap te worde.

13. II. Jellie bin de Sout 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
Vonk sal trap na bobo die.

14. Julle is di lig fan di wèreld. 'n Stad, 14. Jullie bin die Ligt van die Weereld;
wat bó op 'n berg lè, kan ni ferborge bly die Stad, die leg na bobo een Berg no
ni.
kan for wees onsienlig.
15. 'n Mèngs steek oek ni 'n lamp an en
et set dit onder 'n sképel ni, mar op 'n
foetstuk, en dit ferlig almal wat in di huis
is.

15. Volk no steek op een Keers ookal,
en set die no onder een Skepel, maer na
binne 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 hulle julle goei-ë werke kan sien en
fer julle Fáder, wat in di Hèmele is,
ferheerlik.

16. Lastaen jender Ligt skien soo voor
die Mensen, dat sellie kik jender gueje
Werken en pries jender Vaeder, die bin
na binne die Hemel.

17. Moet-ni dink, dat Ek gekom is, om di 17. Jellie no mut denk, dat mie ka kom
Wet en di Próféte te ontbinde ni. Ek is ni for los die Wet, en die Propheeten; mie
gekom om te ontbinde ni, mar om te
no ka kom for los, maer for volkom.
ferful.
18. Want, waarlik! Ek sè fer julle, totdat
di Hémel en di aarde ferby gegaan is, sal
daar fan di Wet ni 'n jota of stippel
ferbygaan nie, totdat dit alles gebeur is.

18. Want, waerwaer mie seg na jender:
tee die Hemel en die Aerde vergaen, niet
die kleinste Letterookal, of Stippeltje van
die Wet sal vergaen, eer almael die gut
ka gebeer.

19. Di man, wat dus een fan di geringste
fan di gebóde ontbind, en di mèngse so
leer, sal di geringste genoem worde in di
Kóninkryk fan di Hémele.

19. Daerom, die die los een van deese
kleinste Geboden en leer die Volk soo,
hem sal wordt genaemt die kleinste na
die Hemelrik; maer die die due en leer
dat, sal wordt genaemt groot na binne
die Hemelrik.
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20. Want ek sè fer julle, as julle
geregtigheid ni oorfloediger is as fan di
Skrifgeleerde en Fariseers ni, sal julle di
Kóninkryk fan di Hémele ni inggaan ni.

20. Want mie seg na jender: as jender
Geregtigheid no kom meer beeter, als
die van die Skriftgeleerden en
Phariseewen, jellie no sal kom na binne
die Hemelrik levendag.

21. Julle het gehoor, dat an di ouë
mèngse gesè is: Jy sal ni imand fermoor
ni; mar wi 'n moord pleeg, sal gefaar loop
by di Règbank.

21. III. Jellie ka hoor, dat die ha wordt
gesegd na die Ouden; ju no sal maek
doot, maar die maek doot, sal wees
skyldig voor die Regt.
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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.

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. As jy dan jou offerande by di altaar 23. Daerom, als ju offer ju Gaev na bobo
breng en daar gedagte kry, dat jou broer die Altar, en denk op daer, dat ju Bruder
iits teen jou het, hab een gut tegen ju.
24. laat jou offerande daar foor di altaar 24. Soo lastaen ju Gaev bliev voor die
bly, en gaan eers, maak af met jou broer, Altar en loop heen for maek Maet mit ju
en kom dan en offer jou offerande.
Bruder eerst en kom asteran en offer ju
Gaev.
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
kòngstáwel oorgé en jy in di tronk gegoi
worde ni.

25. Wees gewillig for maek op gaw mit
ju Tegenpartie, soolang ju bin mit hem
na die Pad nogal; dat ju Tegenpartie no
sal leever ju over na die Regter, en die
Regter sal leever ju over na die Dienaer,
en sellie sal gooj ju na binne die
Gevangnis.

26. Waarlik! Ek sè fer jou, jy sal daar ni 26. Waerwaer mie seg na ju: ju no sal
uitkom ni, foor jy di laaste oortji betaal kom yt van daesoo, eer ju ka betael die
het ni.
leste Penning.

Mattheus die 13 Capittel.
o
o
Laag- en Hoog-Negerhollandsch a 1779, a 1802.
Vertaald door inboorlingen onder
Vertaald door Duitsche Herrnhutters.
toezicht der Denen.
1. Maer na die selve Dag Jesus ha loop 1. Na dieselvde Dag Jesus a loop ut van
yt die Hus, en ha set sie neer na die See. die Hoes, en a set neer na Sie van 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.

2. En moeschi 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 hem ha praet gu na sender door
Gliknissen, en ha seg: een Saejer ha
loop yt for saej.

3. En Em a spreek na sender veel en
meenig Dingen door Gliknissen, en a
see: Kik, een Saayer a loop ut vor saay.

4. En dietit hem ha saey som ha val na 4. En toen Em a saay, da som (van die
die Pad; en die Voglen ha kom, en ha Saad) a vall na die Pad, en die Vogels a
jeet die op.
kom, en a jeet die op.

Jac. van Ginneken, Handboek der Nederlandsche taal Deel I. De sociologische structuur der Nederlandsche taal I

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.

5. Som a vall na die Steen-Grond, maar
die no a hab veel Aarde; en a kom gauw
op, voordaarom, dat die no a hab Diepte
van Aarde.

6. Maer dietit die Son ka hoppo, die ha
skruej wej; en diemaek die no ha hab
Wortel, die ha droog wej.

6. Maar toen die Son a kom op, soo die
a bran, en derwil die no a hab Wolter,
soo die a droog wee.

7. Maer som ha val tyssen die Doornen; 7. Som a vall tuschen die Doornen; en
en die Doornen ha gruej op, en ha tjook die Doornen a groey op, en a verstik die.
die, dat die ha doot.
8. Maer som ha val na gued Land, en ha 8. Som a vall na een goeje Grond, en a
draeg Vrygt, som honderd voud, maer breng Vrucht, som hondertvoudig, som
som sestig voud, maer som dertig voud. sestigvoudig, en som dertigvoudig.
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9. Die hab Oor for hoor, hem hoor!

9. Wie hab Ooren voor hoor, die hoor.

10. En die Disciplen ha loop na hem, en 10. En die Jungers a kom na Em, en a
ha seg na hem: watmaek ju praet na
see: Voorwaarom Joe spreek door
sender door Gliknissen?
Gliknissen na sender?
11. Maer hem ha antwoordt, en ha seg
na sender: Voordiemaek die ka giev na
jender for verstaen die Geheimnissen
van die Hemelrik, maer die no ka giev 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, sellie sal giev na hem,
dat hem sal hab over mussie; maer die
no hab, van hem sellie sal neem wej, wat
hem hab.

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. Daerom mie praet na sender door
Gliknissen: want sellie no kik mit open
Oogen, en no hoor mit open Ooren;
diemaek sellie no verstaen die.

13. Voordaarom mi spreek na sender
door Gliknissen; want met Oogen, die
kik, sender no kik, en met Ooren, die
hoor, sender no hoor: want sender no
verstaan die.

14. En die Prophesie van Jesaias kom
volkom na sender, die seg; jellie sal hoor
mit jender Ooren en no sal verstaen die,
en jellie sal kik mit open Oogen, en no
sal bemerk die.

14. En na sender wordt vervoellt die
Propheceying van Jesaias, die see: Met
die Ooren jender sal hoor, en no verstaen
die, en met Oogen, die kik, jender sal kik,
en no vass die.

15. Want die Hart van deese Volk ka
verstok, en sender Ooren no ka hoor wel,
en sender Oogen slymer; dat sellie no
sal kik mit sender Oogen, en no sal hoor
mit sender Ooren, en verstaen mit die
Hart, en bekeer sender, dat mie ha mut
help sender.

15. Want die Hert van deese Volk ben
verstokt, en met die Ooren sender hoor
swaarlik, en sender slot sender Oogen
toe, dat sender no kik met die Oogen, en
no hoor met die Ooren, en no verstaan
met die Hert, soo dat sender no bekeer,
dat mi kan help sender.

16. Maer saelig jender Oogen, bin, dat 16. Maar salig ben jender Oogen, dat
sender kik; en jender Ooren, dat sender sender kik, en jender Ooren, dat sender
hoor.
hoor.
17. Want waerwaer mie seg na jender,
dat veele Propheeten en Regtveerdigen
ha begeer for kik, wat jellie kik, en no ka
kik die; en for hoor, wat jellie hoor, en no
ka hoor die.

17. Voorwaar mi see na jender: Veel
Propheeten en Rechtveerdigen ka
begeer vor kik, wat jender kik, en no ka
kik die, en vor hoor, wat jender hoor, en
no ka hoor die.

18. Soo hoor nu die Gliknis van die
Saejer;

18. Soo jender hoor noe deese Glikniss
van die Saayer.

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.

19. Als iemand hoor die Woord van die
Koningrik, en em no verstaan die, soo
die Quaaje kom, en roov die wee wat ben
gesaayt nabinne si Hert; en deese ben
em, die ben gesaayt na die Pad.
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20. Maer die, die ka saej na Steen-Land, 20. Maar waar die ben gesaayt na die
bin die, die hoor die Woord, en neem die Steen-Grond, die ben em, die hoor die
an anstonds mit Vreegde:
Woord, en neem die op aanstonds met
Bliskap.
21. Dog hem no hab Wortel na binne sie,
en bin Wankelbar; en als Druefnis en
Vervolging kom voor die wille van die
Woord, dan hem erger sie selv anstonds.

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. Maer die, die ka saej tussen die
Doornen, bin die, die hoor die Woord; en
deese Weereld sie Sorg, en Bedrieg van
Riekdom tjook die Woord, en die no
draeg Vrygt.

22. En waar die ben gesaayt na onder
die Doornen, die ben em, die hoor die
Woord, maar die Sorg van deese Werld,
en die Bedrug van Rikdom verstik die
Woord, en em no breng Vrucht.
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23. Maer die, die ka saej na binne gued
Land, bin die hoor die Woord, en
verstaen die, en draeg Vrygt ookal, en
som draeg honderd voud, maar som
sestig voud, maer som dertig voud.

23. Maar waar die ben gesaayt nabinne
een goeje Grond, die ben em, die hoor
die Woord, en verstaan die, en breng dan
Vrucht ookal, en som draag
hondertvoudig, som sestig-voudig, en
som dertigvoudig.

24. II). 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.

24. En Em a stell 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. Maer dietit die Volk ha slaep, sie
Vieand ha kom, en ha saej Onkryd
tyssen die Koorn, en ka loop wej.

25. Maar toen die Menschen a slaap, da
si Vyand a kom, en a saay Onkruit
tusschen die Weit, en a loop wee.

26. Maer dietit nu die Koorn ha gruej op, 26. Toen noe die Kruit a spreng op, en
en ha draeg Vrygt, sellie ha vind die
a breng Vrucht, da die Onkruit a wees
Onkryd ookal.
vor vind ookal.
27. Soo die Knegten ha kom na die
Hus-Vaeder, en ha seg na hem: Meester,
ju no ka saej gued Saed na binne ju
Akker? van waer die Onkryd ka kom?

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 Onkruit kom dan?

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?

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. Maer hem ha seg: neen; dat jelli no 29. Em a see: Neen! voor dat jender no
sal trek yt die Koorn ookal, dietit jellie trek trek met een die Weit ut ookal, es jender
die Onkryd.
trek die Onkruit uit.
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.

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. 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:

31. Een ander Gliknis Em a stell voor na
sender, en a see: Die Koningrik van die
Hemel ben glik as een Mostert-Saad, die
een Mensch a neem, en a saay die na si
Veld.

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.

32. Deese ben die Kleenste van allemaal
Saad: 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. Hem na seg een ander Gliknis na
sender: die Hemelrik bin glik een

33. Een ander Gliknis Em a spreek na
sender: Die Koningrik van die Hemel ben
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Sierdeeg, die een Vrow ha neem, en ha glik as een Suurdeeg, die een Vrouw a
mengel die da drie Skepels Meel, tee die neem, en a mingel die onder drie Skepels
ka kom sier almael.
Meel, tee die a kom geheel doorgesuurt.
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34. Almael dat Jesus ka seg na die Volk 34. Al deese Dingen Jesus a spreek door
door Gliknissen; en sonder Gliknissen Gliknissen na die Volk; en sonder Gliknis
hem no ha praet niet een gut na sender; Em no a spreek na sender.
35. Dat die ha sal kom vervylt, wa ka seg
door die Propheet, die seg: mie wil open
mie Mond door Gliknissen, mie wil seg
die Geheimnis van die Begin van die
Weereld.

35. Voor dat die a sal 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. Soo Jesus ha lastaen die Volk loop,
en ha kom na binne die Hus; en sie
Disciplen ha kom na hem en ha seg:
Verklaer ons die Gliknis van die Onkryd
na binnen die Akker.

36. Dan Jesus a latstaan die Volk van
Em, en a kom na Hoes; en si Jungers a
kom na Em, en a see: Verklaar na ons
die Gliknis van die Onkruit op die Veld.

37. Maer hem ha antwoordt, en ha seg 37. Em a antwoord en a see na sender:
na sender: die Mens sie Soon bin hem, Em, die saay die goeje Saad, ben die
die ha saej die gued Saed.
Mensch si Soon.
38. Maer die Weereld bin die Akker; maer
die Kinders van die Rik bin die gued
Saed; maer die Kinders van die Boose
bin die Onkryd;

38. Die Veld ben die Werld. Die Kinders
van die Koningrik ben die goeje Saad.
Die Kinders van Boosheid ben die
Onkruit.

39. Maar die Dievel bin die Vieand, die 39. Die Vyand, die saay sender, die ben
ka saej sender; maer die Einde van die die Duvel. Die Krop-Tid ben die End van
Weereld bin die Krop-Tid; maer die
die Werld. Die Maajers ben die Engels.
Englen bin die Maejers.
40. Daerom, glik als Volk trek yt die
40. Glik as Volk trek noe die Onkruit ut,
Onkryd, en verbrand die mit Vier; soo die en bran die op met Vuur; soo die sal
sal loop tu ookal na die Einde van deese wees ookal na die End van deese Werld.
Weereld:
41. Die Mens sie Soon sal stier sie
Englen yt, en sellie sal gaer yt sie Rik
almael Ergernissen, en sender, die due
Onregt.

41. Die Mensch si Soon sal stier si
Engels, en sender sal vergaader ut van
si Koningrik allemaal Ergernissen, en
sender, die doe Ongerechtigheid;

42. En sellie sal gooj sender na binne die 42. En sal gooy sender nabinne die
Vier Oven; daer sal wees Kries en
Vuur-Oven; daar sal wees Gekrisch en
Kneersing van Tand.
Kneersing van Tanden.
43. Dan die Regtveerdigen sal skin als 43. Dan die Rechtveerdigen sal skien,
die Soon na binne die Rik van sender
glik as die Son, in Koningrik van sender
Vaeder. Die had Oor for hoor, hem hoor. Vader. Wie hab Ooren voor hoor, die
hoor.
44. III.) 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.

44. Weeraan di Koningrik van die Hemel
ben glik as een verborgen Skat, in een
Veld; 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.
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45. Weeran die Hemelrik bin glik een
Koopman, die ha suek gueje Peerlen:

45. Weeraan die Koningrik van die Hemel
ben glik as een Koopman, die a soek
goeje Perlen.

46. En dietit hem ka vind een kostlig
46. En toen em a vind Een kostlik Perl,
Peerl, hem ha loop heen, en ha verkoop em a loop hen, en a verkoop allemaal,
al wat hem ha hab, en ha koop die.
wat em a hab, en a koop dieselvde.
47. Weeran die Hemelrik bin glik een Net, 47. Weeraan die Koningrik van die Hemel
die ka gooj na binne die See, en vang ben glik as een Net, die word gegooyt
van almael Sort.
nabinne die See, met die Volk kan vang
divers Soort (van Visch).
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48. Als die bin vol, sellie hael die op na
die See-Kant, en sit, en suek yt die gueje
malkander na een vat, maer sellie gooj
die qwaej wej.

48. En wanneer die ben voll, soo sender
haal die ut na die Wal, en set, en pek die
goeje nabinnen een Vat malkander, maar
die quaaje sender gooy wee.

49. Soo die sal loop ookal na die Einde 49. Soo die sal wees ookal na die End
van die Weereld: die Englen sal loop yt, van die Werld. Die Engels sal loop ut, en
en skei die qwaeje van die regtveerdigen; sal separeer die Quaajen van die
Rechtveerdigen.
50. En sal gooj sender na die Vier Oven; 50. En sal gooy sender nabinne die
daer sal wees Kries, en Kneersing van Vuur-Oven; daar sal wees Gekrisch en
Tand.
Kneersing van Tanden.
51. Jesus seg na sender; jellie ka
51. En Jesus a see na sender: Jender
verstaen die almael? sellie seg na hem: ka verstaan dan all deese Dingen?
ja, Heere.
Sender a see: 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.

52. Da Em a see: Voordaarom 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. IV.) En die ka gebeer, dietit Jesus ka 53. En die a geskied, toen Jesus a
eindig deese Gliknissen, hem ha loop
vollendig deese Gliknissen, dat Em a
van daer.
loop wee van daar:
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?

54. En Em a kom na si Vaderland, en a
leer sender nabinne sender Skoelen, soo
dat sender a verwonder goe, en a see:
Van waar soo een Wiesheid kom na
deese Man, en soo machtige Werken?

55. Hem no bin die Timmerman sie
Soon? sie Muder no hiet Maria? en sie
Bruders Jacob en Joses, en Simon en
Judas?

55. Em ben dan niet die Soon van een
Timmerman? Ben dan niet die Naam van
si Moeder Maria? en si Broeders Jacob
en Joses, en Simon en Judas?

56. En sie Sisters almael no bin bie ons? 56. En ben dan niet ook si Susters
van waer almael dat kom na hem?
allemaal hier by ons? Van waar all deese
Dingen kom dan na Em?
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.

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 Vaderland, en na si
Hoes.

58. En hem no ha due veel Teekens
58. En Em no a doe veel Teekens daar,
daer, voor die wille van sender Ongeloof. om die will van sender Ongloof.
Niet slechts op de Deensche Antillen heeft zich echter een Negerhollandsch
de

ontwikkeld. Ook aan de Berbice heeft in de 18 eeuw een Creoolsch-Nederlandsch
bestaan, blijkens een tweetal briefjes, geschreven door de hoofden
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van den Slavenopstand in 1763 en bewaard in 's Rijks Archief, die ik hier naar
Hesselink afdruk. Ze wijken niet zoo ver van het Nederlandsch af.
‘Coffy, Gouverneur van de Neegers van de Berbice, Capitein Accara 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 Barguy en sijn Bedienden en de
Graef syn de Operschuldenar 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 Gouverneur 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 booven 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 Accara 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 Negre Quaebi en Biraemus en Piter vaen Abelzis, doet sie de Steurman
van Captien Pinabel gevaengen, en bij ons gebrocht, en ons geseid dat je luy ons
daar verwachtende, maer anders dat Cofi en Accara ken [geen] quade gedaegten
meer haden, dat Cofi die boven met Syn Volg, en dat hij gehoord haede daet die
andre Volg 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 neeger Cofi en [een] baer [paar] goute Gespen aan de
Gouverneur.’
Brodie-Cruickshank: Achttien jaren aan de Goudkust, vertaald door H. Weytingh,
Amsterdam 18551, blz. 15 en 16 citeert nog de volgende Negerhollandsche brieven
uit het deel van Afrika, waar de Amerikaansche negers vandaan komen:
Elmina den 7 Novr 1843
Mijneheer! Ik verzoekt hier te wesen dat ik bitje onwell zijten door dat heeft ik
mijneheer verzoekt voor bitje rijst en zuiker.
s

Mijneheer Uwen UEdel Dw Dienaar
WelEd Heer UwEd boodschapper van Gisteren heb ik ontvangen en aangezien
dat gisteren de wissel verval is, en had ik UEd zoude geantwoord daarop, maar dat
ik toch dat geene de mij beloofte had, En heb ik hem te verwachten op de dag zoude
gekomen hebben, om mijne 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 ken 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
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Mijn waarde Heer Gij zegd wouwdt ik mede gaan Axim toe, ik heb mijn vader
Volteld gezegd goet - En hij zegd woudt mijne hand schrijft gezien daar is mijn hand.
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Wel Edele Heer! Ik wenschte UEd. goedde dag - Hiernevens te sende gij een dozijn
Rijpe Oranje appelen Om u te presentgekregt; Want eergisteren ik wil UEd bij te
komen en mij vaart niet wel, dus as morgen Ochtend 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 ℔ te weegen en steld in mijn rekening, en zult mij verpligten, Met achting uEd.
D.W. Dienaar
St George d'Elmima den 14e 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 verdienen, 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 Nigotiëren 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 verpligt
wezen aan het voedsel te kunnen gebruiken, maar gij zijt niet toornig mijn Heer!
Ik ben met hoogste achting en UEDv Dienaar
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 echter eenige waarde. Ons is het
genoeg te hebben vastgesteld, dat op bijna alle plaatsen waar Nederlanders 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 dialecten reeds bijna geheel en al
uitgestorven. Toen in 1848 de slaven op de Antillen de vrijheid herkregen, was het
Negerhollandsch ten doode opgeschreven. Alleen het isolement had het in stand
gehouden. En de plantagenegers weerstonden nu niet meer aan de verzoeking der
havensteden. Als handels- of haventaal was het Negerhollandsch niet geschikt, en
kon het onmogelijk tegen de assimilatie-tendenzen van het Engelsch aan. In 1870
begonnen 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 Negerhollandsch op 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
generatie spreekt ook daar alleen meer de Engelsche wereldtaal.
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Negende hoofdstuk. Het West-Indisch.
Heeft zich dus, gelijk wij zagen, het Nederlandsch eeuwenlang gehandhaafd in
streken, die nooit onze heerschappij hebben gehuldigd; omgekeerd 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. En zoo is er dan in onze West-Indische koloniën, hoewel er de
regeerings-taal natuurlijk Nederlandsch is, slechts een betrekkelijk klein groepje,
dat Nederlandsch spreekt en denkt. In Suriname kennen de meeste inwoners toch
alleen Negerengelsch, en ook de blanken moeten er zich goedschiks kwaadschiks
tegenover de kleurlingen van bedienen, als zij willen worden verstaan. In de
hoofdstad echter, kan men gerust verklaren, dat, de niet-Nederlandsche immigranten
uitgezonderd, de groote meerderheid het Nederlandsch verstaat, en, zij het ook
gebrekkig, spreekt. Ook in de districten begint in de laatste jaren het Nederlandsch
toch min of meer verstaan te worden. En dat moet dan ook wel, daar sedert meer
dan een menschenleeftijd er het Nederlandsch de officieele voertaal bij het onderwijs
is. - Hoe is dat alles nu precies historisch gegroeid? In het jaar 1630 kwamen 60
Engelsche kolonisten op Suriname aan, om tabak te verbouwen. In 1654 telde deze
kolonie reeds 350 zielen, en eenige jaren later niet minder dan 4000. In 1665 waren
er naast de tabaksplantages ook reeds 40 à 50 suikerplantages. In dezen tijd is nu
uit het onderling verkeer van Engelsche meesters en Afrikaansche slaven, het
Negerengelsch of Ningre-tongo geboren. Toen deze taal zich nu volop aan het
vormen was, kwamen in 1659 het Portugeesch en het Nederlandsch met dit
Negerengelsch concurreeren.

o

1 . Het Djoe Tongo.
In ons hoofdstuk over de Jodentaal zullen wij zien, dat vele
de

Amsterdamsch-Portugeesche Joden in de 17 eeuw naar onze Braziliaansche
bezittingen verhuisd zijn, en daarheen hun mengeltaal van Portugeesch en
Hollandsch hebben overgebracht. Toen echter onze Braziliaansche bezittingen in
de handen der Portugeezen overgingen, trokken de meeste
Nederlandsch-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 of Ningre-tongo
creoliseerde. De nieuwaangekomen Joden begonnen toen met hùn slaven hun
eigen Portugeesch-Nederlandsch te spreken. De negers die al Negerengelsch
kenden, verstonden hier aanvankelijk weinig van, maar schikten zich al weer, zoo
goed ze konden, en begonnen Portugeesch-Hollandsch te spreken, niet evenwel
zonder
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deze nieuwe taal den invloed van hun negergedachten en hun vroeger
Negerengelsch geducht te laten ondervinden. Uit dit mengproces ontstond nu een
Nieuw Creoolsch Djoe-tongo of Jodentaal geheeten, want het Engl. Jew is in het
Negerengelsch tot Djoe geworden. Zoo had Nederlandsch Guyana in het begin der
de

19 eeuw dus 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 werd het Djoe-tongo (althans in 1856) nog in verschillende
havensteden der Caraïbische zee gebruikt en verstaan. Bovendien is er nog één
stam van vrije boschnegers, die deze taal bewaard hebben tot op den huidigen dag.
Het zijn de Saramakkanen, aldus genaamd naar de Saramakka-rivier, 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 Herrn-hutters 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
hebben zij 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
o

der Broedergemeente nog de volgende handschriften berusten: 1 . C. Schumann:
o

Wörterbuch 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
o

gemaakt) 1778. 3 . De vertaling van de ‘Harmonie der vier Evangelisten’ door Loskiel.
o

4 . De vertaling van ‘de Geschiedenis der Apostelen’, (niet heelemaal compleet),
o

o

door Wietz. 5 . De vertaling van de zendbrieven. 6 . De vertaling der ‘Idea fidei
o

fratrum 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?
Zoo schreef ik in den eersten druk van dit boek, in 1912-1913. Mijn oproep is
gehoord. Reeds in November 1914 kwam Hugo Schuchardt in de Verhandelingen
der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam (Afd. Letterk. Nieuwe
o

Reeks, Deel 14, Nr. 6) voor den dag met het onder 1 . genoemde Wörterbuch van
o

Schumann, bovendien nog 13 hoofdstukken uit de onder 4 . genoemde Handelingen
der Apostelen, en een Vorbericht dat allerlei wetenswaardigheden bevat. Zoo b.v.
dat een Nederlandsche reisbeschrijving door Guyana, te Amsterdam in 1676
uitgegeven, reeds vele Portugeesche woorden noemt; dat in 1695 een deel der
kolonie ‘het Jodenquartier’ genoemd wordt,
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waar de beste plantages liggen; en dat het Ningre-tongo en het Djoe-tongo, minstens
een eeuw lang wederkeerig een heel sterken invloed op elkander hebben
uitgeoefend; maar tòch in zóóverre hun eigen aard hebben bewaard dat b.v. het
aandeel van het Portugeesch in het Djoe-tongo ongeveer vijfmaal zoo sterk is, dan
in het Ningre-tongo. In beide talen echter is de rol van het Engelsch, althans in de
de

18 eeuw, geheel overheerschend geworden. Zoo zijn b.v. de meeste pronomina
(you, we, he, him, them, that, this, one, any, self) en ook de hulpwerkwoorden (been,
shall, there, go, stand) puur Engelsch. Van het Hebreeuwsch is niet zoo heel veel
overgebleven. Het teekenendst wellicht zijn de woorden sabba (rustdag en week van de Afrikaansche week hier geen spoor) en treffe (onrein, van spijzen). Maar
toch blijft er tusschen beide talen een opmerkelijk verschil; gelijk ieder uit de volgende
parallelteksten zal ontwaren. De op het Portugeesch berustende woorden zijn in
beide teksten gecursiveerd.

Handelingen der Apostelen. Hoofdstuk XIII
Djoe-tongo uit 1805.
Ningré-tongo uit 1829.
1. Kaba na di Gemeente na Antiochien, 1. Ma na da gemeente na Antiochia som
dem Propheten en Leriman bi de; da
propheten en leriman ben de; namlyk
Barnabas ko Simon, dissi dem kali Niger, Barnabas, en Simeon, dissi dem kali
ko Lucius va Kyrenen, ko Manahen dissi Niger toe, en Lucius vo Cyrene, nanga
dem bi Kilja nanga Herodes ko Saulus. Manahem, dissi dem ben kweki nanga
grangman Herodes, en Saulus.
2. Kaba teh dem holi worko va Massra
nanga begi, na tulu faasi, santa Jeje
takki: Unu putta Barnabas ko Saulus na
di worko awa, va dissi heddi mi bi kali
dem.

2. En teh dem ben dieni gi Masra, dem
tan sondro vo jam, santa Jeje takki gi
dem: Oene senni Barnabas en Saulus
na da worko, na dissi mi ben kali dem.

3. Kaba dem kreh begi na Massra, dem 3. En teh dem ben tan sondro vo jam,
putta Mau na dem liba, dem meki dem dem begi Gado, dem poetti han na dem
go.
heddi tappo, dem mekki dem go.
4. Teh santa Jeje bi manda dem go kaba, 4. En so, leki santa Jeje ben senni dem,
dem kom na Seleucia, dem wakka nanga dem kom na Seleucia, en vo dapeh dem
Shippi teh na Cypern.
go nanga shippi na Cyprus.
5. Teh dem kom na di Fotto Salamin,
dem preki Oto va Gado na Kerki va Dju,
kaba dem bi habi Johannes va futuboi
va dem.

5. En teh dem kom na da fotto Salamis,
dem preki tori va Gado na djoekerki. En
dem ben habi Johannes Marcus toe
nanga dem, va dieni dem.

6. Kaba teh dem wakka di Prati dorro,
dem kom na di Fotto Pafos, dem miti wan
Dju, dissi de wan krukutu Prophet, a holi
Botjeri worko tu, hem nem Bar-Jehu.

6. En teh dem wakka da heele eilandi
dorro kaba teh na da fotto Paphos, dem
finni wan tofreman en falsi prophet, wan
djoe, hem neem Bar-Jehu;

7. Hem bi de na Sergio Paulo, hem da 7. A liebi na hosso vo grangman vo da
wan krutuman, kaba da wan kuniman, a kondre, Sergius Paulus, wan koenni en
kali Barnabam en Saulum kom na hem, reti somma. Hem kali Barnabas en
bika a hangri va jeri Oto va Gado.
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8. Ma di Aseman Elymas tan tappa dem, 8. Ma Elimas da tofreman (bikasi dissi
a bringa va di Krutuman no mussu bribi neem a ben habi toe,) wanni tappa hem,
na di Oto va Gado.
a feti, va grangman no moesse briebi na
Gado.
9. Ma Saulus dissi ha nem Paulus tu, fulu 9. En Saulus, dissi dem kali Paulus toe,
ko santa Jeje, lukku hem;
ben foeloe va santa Jeje, a gi hem tranga
hai, a takki:
10. A takki, O! ju Minini va Djabo, fulu
nanga augri trikki en Adjabre faasi, ju de
wan fetiman va tulu reti sondi, ju no kaba
va poli dem, dissi keh wakka da reti pasi
va Massra.

10. O joe pikien va didubri, joe de foeloe
va kori en va ogri trikki, joe de wan feiand
va alla retisanni, joe no wanni kaba va
tappa da reti pasi va Masra?

11. Kaba lukku Mau va Gado tango kom
na ju liba, kaba Ojo va ju tan go tappa,
ju no sa Sonn wan bunu pisi tem; kaba
so djusnu Ojo va hem kom dungru, a no
poli si a suku Sombre dissi tjari hem.

11. Va da heddi loekkoe, han va Masra
de kom na joe tappo, en joe hai sa tappa,
va joe no sa si son wan piesi tem. En so
joesnoe dongroe fadom na hem tappo;
a wakka rombotto, va soekoe somma,
dissi tjarri hem na han.

12. Teh di otro Sombre si di sondi, a kom 12. Teh grangman si da tori, a kom
bribi, a kom bila tanfuru va di Oto va
briebi, en a tron foeroe vo da tori va
Massra.
Masra.
13. Teh Paulus ko dem Sombre va hem,
hoppo nanga Shippi na di Kondre, dem
go na Perge na Kondre Pamphylia, ma
Johannes komotto na dem, a go bakka
na Jerusalem.

13. En Paulus nanga dem somma, dissi
ben de nanga hem, dem hoppo na
Paphos, dem go nanga shippi na Perge,
na Pamphylia-kondre. Ma Johannes
Marcus plattie nanga dem, a tron bakka
na Jerusalem.

14. Dem komotto na Pergen, dem kom
na Antiochia na dindru Kondre Pisidia,
dem go na Kerki va dem na wan Sabba,
dem go sinda.

14. Ma dem passa Perge, dem kom na
Antiochia na Pisidiakondre. En na
sabbadeh dem go na djoekerki, dem go
sidom.

15. Teh Kerki va dem kaba; dem manda
grang Sombre na dem; dem takki: Unu
lobi Brarra, effi Unu keh takki? Unu keh
vermane Piple, Unu takki.

15. Teh dem lesi wan piesi va wett en
dem prophet kaba, dem grangsomma va
kerki senni bodschap, va takki gi dem:
Oene brara, effi oene habi wan woord vo
wan vermaning gi piple, wae, oene takki.

16. Paulus hoppo nappeh wan tem, a da
dem wan marka ko Mau, a takki; Unu
Omi va Israel, di unu lobi Gado, unu
harka.

16. En Paulus hoppo, a gi dem marki
nanga han, a takki: Oene somma va
Israel, nanga oene allamal, di oene
fredde Gado, oene harki.

17. Di Gado va di Piple, dissi bi kuje dem
Tatta va wi, teh dem bi libi na Kondre
Egypten, kaba a bi pulu dem ko tranga
Mau na di penna va dem.

17. Da Gado va dissi piple va Israel ben
kali dem tatta va wi, a ben hoppo da
piple, teh dem ben liebi na Egypten
nanga pinna, en nanga hem tranga han
a ben tjarri dem komotto na da kondre.
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18. A bi tjarri dem Votentin jari nanga
Passienzie na di paasi va dem.

18. En vertig jari a ben habi pasiensie
nanga da fasi va dem na woestein.

19. Kaba a poli seben Piple na Kondre 19. En a ben killi seben piple na Canaan,
Canaan, a prati di Kondre da dem nanga a plattie kondre va dem gi dem tatta va
Doblo.
wi nanga doblo.
20. Na bakka a da dem Kruttuman
Vohondro ko Feifitenteni jari, teh na di
marka va Prophet Samuel.

20. Na bakka a ben gi tem kroettoeman
fo hondro nanga feifitentien jari, teh na
prophet Samuel.
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21. Di tem dem begi va wan Koning,
kaba Gado da dem Saul; Minini va Kis,
wan Omi va Bongor a Benjamin, a tiri
Kondre Votentin jari.

21. Sinse da tem dem ben hangri va kissi
wan koning; en Gado gi dem Saul, pikien
va Kis, vo famili va Benjamin, hem tieri
dem fotentien jari.

22. Teh a pulu hem, a putta David da
dem va wan Koning, va hem a tan takki:
Mi bi findi na David wan Omi, dissi de leti
leki mi hatti keh, hem sa du tulu Keh va
mi.

22. En teh Gado poeloe Saul kaba, a
poetti David vo koning na dem tappo, vo
dissi hem srefi takki: Mi ben finni David
pikien va Jesse, wan somma dissi de so,
leki mi hatti hangri, hem sa doe alla
wanni va mi.

23. Va di Siri va hem Gado pramüsse va 23. En Gado ben meki, so leki hem ben
dem bi sa pali Jesus, va wan Helpiman pramissi, va dem pikien va David ben
va Piple va hem.
gebore Jesus, vo wan helpiman gi Israel.
24. So srefi Johannes bi preki fossu dem 24. En bevo hem ben hoppo na dem
Piple va Israel, va dem bila libi, en va
mindri, Johannes ben preki fossi gi da
dem kissi Doop, bivo Helpiman bi begin. heele piple va Israel da doop vo tron liebi.
25. Kaba teh Johannes bi du hem worko
kaba, a takki, Mi no hem, dissi Unu tan
membre, ma lukku a tan kom na mi
bakka, kaba mi no zikka vo lussu dem
Sapatu na hem Futu srefi.

25. Ma teh da liebitem va Johannes
passa kaba, a takki: Sanni oene membre,
hoes omma mi? Mi no Christus; ma
loekkoe, a de kom na mi bakka, dissi mi
no fitti srefi, va loessoe soesoe na hem
foetoe.

26. Unu Omi lobi Brarra - Unu Minini vo
Bongo va Abraham kaba dem va unu, di
unu tan fredde Gado, da Unuweh dem
bi manda di buka, va unu findi helpi.

26. Wae, oene somma en brara, di oene
de pikien vo famili va Abraham, so menni
va oene fredde Gado, na oene Gado
senni da tori vo da helpiman.

27. Dem Sombre dissi tan libi na
Jerusalem, nanga dem heddiman va
dem: va di heddi, dem no sabi hem; dem
no sabi Oto va dem Propheten dissi dem
tan lesi na Sabba va dem, dem bi meki
buka va dem Propheten kai leti.

27. Bikasi dem, dissi liebi na Jerusalem,
nanga dem grangsomma va dem, sofa
dem no ben sabi hem dem no sabi tongo
vo dem propheten, toe dissi dem lesi na
alla sabbadeh, so dem ben meki nanga
da kroettoe va dem, va alla takki (va dem
propheten) kom foeloe.

28. Kaba dem no findi wan leti va killi
hem, ma tog dem begi Pilatus va a killi
hem.

28. En, alwassi dem no ben finni na hem
wan missi, va killi hem, tog dem ben begi
Pilatus, va killi hem.

29. Kaba teh dem du tulu sondi na hem, 29. En teh dem ben doe allasanni kaba,
so leki buka va hem tan takki, dem teki dissi boekoe ben takki, dem poeloe hem
hem henge hem na wan Hudu, kaba dem na kruis, poetti hem na inni grebbi.
putta hem na wan Gräbbi;
30. Ma Gado bi weki hem bakka na
Dedde.

30. Ma Gado ben weki hem na dedde;

31. Kaba a bi sori hem srefi nuffu Dagga
na dem, nanga dissi a bi lobbi vo wakka
go na Galilea, en na Jerusalem, demweh
de Takkiman va di Oto na dem Piple.

31. A ben sori hem noeffe deh na dem
somma, dissi ben wakka nanga hem vo
Galilea teh na Jerusalem; en dem dissi,
de getuige va hem na piple.
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32. Kaba wi tu, wi tan preki da Unu di
32. So srefi wi toe de meki oene sabi da
pramüssi, dissi dem Tatta va wi bi kissi. pramissi, dissi dem tatta va wi ben kissi,
33. Kaba di pramüssi kai leti da wi ko
dem Minini va wi, bika a bi weki Jesus
na Dedde, so leki Psalmbuku takki, ju da
mi Minini, bika tideh mi bi pali ju.

33. Va Gado ben meki da pramissi kom
foeloe na wi, di wi de pikien va dem, en
di a ben weki Jesus na dedde. So leki da
twede Psalm takki toe: Joe da manpikien
va mi, tideh mi ben generere joe.
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Ten slotte geven wij hier nog een fabel in het Djoe-tongo van D. IJveraar, een
geboren Saramakka-neger, met de door hem zelf bewerkte Nederlandsche vertaling
o

uit a 1883.
Oe ko sai de. Boeboe go si wan wata feen, we di gwamba ko kisi ën, voe di de baka
a go kai koesai, a taki, ko mo [mee?] oe go twe wata kisi fisi en de go begien twe
wata. En boeboe teki koeja en a taki, fisi de koe fisi a de a boenoe! fisi de koe fisi
a de a boenoe.
We te di wata ko kaba, en di a si fisi a de, a naki koesai, ba bigidi kie en a njam toe
fia.
En di oe sai de moo gwamba ko kisi ën, en a go kai Mbata taa mee mi koei go kisi
fisi. En a taki naze oe nango? En a ta mee mi koei go kisi fisi na wan peti wata. En
de tee pasi en de go na di koti wata. En boeboe tee koeja nomo en a hiti wata moo:
Fisi de koe fisi a de a boenoe [hier stond in de eerste editie: en a tona hiti moo, fisi
de koe fisi a de, a boenoe.]. En Mbata taki, tio, da mi koeja toe. We di fa de bi ta
hiti di fosoe wata, boeboe koe koesai, Mbata bi saide ta jei de. En Mbata tee koeja
toe, en a taki: fisi de koe fisi a de, a boen. Ma tio, we di da mi jei so toe a boenoe.
Ma di na mi jei so a boenoe; da a ta twe wata. En di wata ko kaba, Mbata koemoetoe
feen, di a sabi taki hen tio tango kie ën, [hier stond in de eerste editie: en di a wata
dee,] a koemoetoe djombo feen plan panka panka koele go feen.
Toe wij daar waren, het geschiedt, dat de Tijger een zwamp zag, hij dorst naar
roof, en ging de hert roepen, en zegt: kom laat ons de zwamp uitdroogen om visch
te vangen en zij gingen het water uitgieten. En de tijger nam een karabas en zegt:
visschen zijn er of niet, het is goed! visschen zijn er of niet, het is goed.
Toen het water uitgedroogd was, en zag dat er geene visschen in zijn, slaat de
tijger den hert met een vichsslag dood en eet hem op. Het geschiedt daarna dat hij
weer hongert, en ging wildezel roepen: laat ons vischen gaan vangen. Wildezel
zegt: waar heen? De tijger zegt: laat ons naar eene zwamp gaan visschen. En zij
namen vervolgens den weg naar die zwamp. De tijger nam de kalabas en begint
het water uit te droogen: Visschen zijn er of niet, het is goed. En wildezel zegt: oom,
geef mij ook de kalabas. Toen de tijger met den hert, het eerste water uitdroogde,
was aldaar de wildezel digterbij schuilende en hoorde ze. En de wildezel nam de
kalabas, en zegt: visschen zijn er of niet, het is goed. Daar ik gehoord heb: het is
goed; het water uitgietende. Toen het water uit was, ging wildezel uit, wetende dat
zijn oom hem zou willen dooden, ging weg op een draaf springende heen.

o

2 . Het Ningre-Tongo of Negerengelsch
Bij deze taal, gewoonlijk, maar half ten onrechte, Negerengelsch genoemd, moeten
wij iets langer stilstaan, daar het Nederlandsch 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 Nederlandsche wijken. Mi pramísi en mi mémbre ver-
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ouderden en moesten voor mi belófoe en mi denki plaats maken. ‘Het Negerengelsch
der kustbewoners is meer en meer aan het verhollandschen, bij de boschnegers
moet men zoeken om de oudere vormen te vinden,’ zegt de Goeje. Trouwensreeds
in 1856 zeide H. Wullschlägel in de Inleiding van zijn Deutsch-Negerenglisches
Wörterbuch, Löbau 1856: ‘Die Negerenglische Sprache ist übrigens nicht geblieben,
was sie anfangs war; sie ist mit der Zeit eine Negerenglisch-h o l l ä n d i s c h e
geworden. Die Grenze aber, bis zu welcher die in neuerer Zeit dem Holländischen
entlehnten Worte bereits der Negersprache angehören, ist schwer zu ziehen. In
vorliegendem Wörterbuche sind solche Worte, die vielleicht unter den Stadtnegern
bereits ganz gäng und gebe, den Plantagennegern aber noch unbekannt sind, mit
einem h. (holländisch) bezeichnet. Auch sind manche holländische Worte, die bis
dahin den Negern völlig fremd waren, bei Gelegenheit der Uebersetzung der Psalmen
und des Neuen Testaments durch 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 Worte aber, die nach und nach
ausser Gebrauch 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
o

zeer duidelijk eenige min of meer verschillende taalgroepen aan het licht: 1
o

Stadnegers en Plantagenegers, 2 Christennegers en heidensche negers, en gelijk
o

overal, 3 blijkt ook hier weer verschil tusschen het oudere en het jongere geslacht.
Het merkwaardigste evenwel is, dat bij de verschillende Boschnegerstammen van
thans: nog verschillende phasen van den overgang van oud Djoe- en Ningré-tongo
naar Negerhollandsch voortleven. Deze verschillende stammen, zoo bericht ons
Victor Zwijsen, hebben toch min of meer onveranderd de taal behouden, die op de
plantages werd gesproken in den tijd dat zij wegliepen. Daar nu deze gezamenlijke
dienstopzegging niet overal tegelijk loskwam, maar gaandeweg op de eene plantage
soms heel lang na de andere, vindt men in de verschillende ‘dialecten’ ook
verschillende ontwikkelingsstadiën van de oude Negertaal terug. Personen die veel
met Boschnegers omgaan, hooren aan hun taal onmiddellijk tot welken stam zij
behooren. Langzamerhand vloeien echter deze dialecten weer ineen, als een gevolg
van de bezoeken der Boschnegers aan Paramaribo, van hun verkeer met de
goudzoekers en balatableeders, en ten slotte ook van de bemoeiingen der
zendelingen en missionarissen. Op de taal der Boni-negers oefent verder weer het
Fransch een machtigen invloed uit, sedert deze naar den Franschen oever der
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Marowijne verhuisd zijn. Ten slotte heeft zich bij het ruilverkeer tusschen de
Joeka-negers en de Kalina-, Trio- en Upurui-Indianen nog weer een nieuwe mengtaal,
een soort handelstaal ontwikkeld, die voor één vierde uit Indiaansche, en voor drie
vierden uit Negerengelsche woorden bestaat. Heel begrijpelijk hebben de
Indiaansche woorden vooral betrekking op natuurproducten en zijn de
Negerengelsche bijna allemaal namen van cultuurproducten. Het eenige wat ons
over dit mengtaaltje tot nu toe bekend is, vindt men bij C.H. de Goeje in zijn ‘Bijdragen
tot de Ethnographie der Surinaamsche Indianen’, Leiden 1906, blz. 109 vlgd. en in
het ‘Verslag der Toemoekhoemak-Expeditie, Leiden 1908, blz. 219 vlgd. Maar nu
terug naar den oorsprong. De grond-talen 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 Ibo en het Efik aan de
Niger-monden. Maar met het Ewe en Tsji stemmen de Surinaamsche negernamen
alle klank voor klank overeen. De Ewe- en Tsji-namen in de volgende lijst zijn
ontleend aan D. Westermann: 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 Overeenkomstige
Overeenkomstige
en Tsji.
mannelijke naam in 't Ewemannelijke naam in 't
en Tsji.
Ningre-tongo.
Kwásida, Kwasida: Zondag Kwasí, Kwasi
Kwasí
Dzóda, Dwoda: Maandag Kodzó, Kwadwo

Kodjó

Bráda, Bena da: Dinsdag Komla, Kwabena

Kwaminá

Kóeda, Woekoeda:
Woensdag

Kwakóe, Kwakoe

Kwakóe

Jawòdá, Jawoda:
Donderdag

Jáwò, Jawo

Jaóe

Fida, Fida: Vrijdag

Kofí, Kofi

Kofí

n

n

Mémleda,Memeneda:Zaterdag Kwámì, Kwamena

Kwamí

Overeenkomstige vrouwelijke naam inOvereenkomstige vrouwelijke naam in
't Ewe en Tsji.
't Ningre-tongo.
Akósiba Akwasiba
Kwasíba
Adzóa, Adwowa

Adjoebá

Abrá, Abena ba, Abra ba

Abéni(ba) of Abramba

Akóea, Akoewa

Akóeba

Jawa, Jawa

Jabá

Afíba, Afiba

Afíba

Amá, Amma

Amba of Amímba

m

m

Zie hieromtrent reeds W. Joest: Ethnographisches und Verwandtes aus Guayana.
Leiden 1893 blz. 24. Uit het Ewe en Tsji vooral stammen dan ook nog behalve
eenige bijna ongewijzigde woorden, juist als in het Neger-hollandsch een heele rij
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echt Afrikaansche taalverschijnselen: zoo 1 de meervoudsvorming door de
bijvoeging van het persoonlijk voornaamwoord
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de

3

o

pers. meerv. dem; 2 de uitdrukking van den Datief door het werkwoord geven.
n

Een zin als ‘hij gaf mij het mes’ vertaalt men in het Tsji met: ode sekan no maa me,
letterl.: hij nam mes-dit gaf mij; hij schreef den koning een brief: okherew nhoma
n

ma ohene, letterl.: hij schreef brief gaf koning. Welnu, volgens 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! Voor de
negers beteekent dus: A begi gi dem vijandi vo hem, niet gelijk Wullschlägel vertaalt:
hij bad voor zijne vijanden, maar: hij bad gaf zijne vijanden enz. M i tjari wan (Engl.
o

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 volgende zijn er alle duidelijke voorbeelden van: haal dat eens: ‘go
o

teki dasani kom’: letterl. ga, neem het ding, kom; 4 de eigenaardige locaal verba
en locaalnomina 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, letterl. 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: letterl. Hij bouwen zijn huis, is top van een steenrots
of is een steenrots-top. Hij ging in het hol: A ben go na ini da horo: letterl. 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
o

o

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
o

of meer als praeposities en bijwoorden gebruikt worden. 5 Merkwaardig is ook de
conjugatie van 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-
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naamsche negers. Mi de njam: letterl. ik ben aan het eten, wi de aksi: wij zijn aan
het vragen, a de timre: hij is aan het timmeren. Da pikien no de taki jete: Dat kind
is nog niet aan het spreken, kan nog niet spreken. ‘Wenn eine fortdauernde Handlung
ausgedruckt werden soll, darf de nicht fehlen’ 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 hoogen toon, in den Habitualis lagen toon. Hierover zeggen onze
Surinaamsche bronnen niets anders dan: ‘Es kommt im Negerenglischen erstaunlich
viel auf eine richtige Betonung an’. - ‘Auch die Betonung und die Gesticulation
müssen mit zum Verständniss der Zeitwörterhelfen’. Ik geloof dat nauw keuriger
toehooren ook hier 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 wantron: ja ik heb
je (al eens) gezien vroeger. Tog 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 Nederl.-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
de

geen Passivum, maar wordt dit omschreven met een vaag onderwerp 3 pers.
meerv. Juist zoo zegt het Ningre-tongo voor ‘ik word bemind’: soema lobbi mi of
dem lobbi 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, Basel 1875. J. Christaller: A Dictionary of the Asante and Fante Language
called Tshi, Basel 1881. D. Westermann: Wörterbuch der Ewe-Sprache, Berlin 1905.
D. Westermann: Grammatik der Ewe-Sprache, Berlin 1907. (H. Wullschlägel:)
Neger-Englische Grammatik, Bautzen 1854. H. Wullschlägel:
Deutsch-Negerenglisches Wörterbuch, Löbau 1856. J.N. Helstone: Wan Spraakkunst
vo taki en skrifi da Tongo vo Sranan. Paramaribo 1903. H. van Capelle:
Surinaamsche Negervertellingen. Bijdragen Taal-, Landen Volkenkunde. Dl. 72,
1916 blz. 233-379. Trouwens, wie na deze punten doorloopen te hebben, naar het
Negerhollandsch terugziet, zal daar gemakkelijk bijna al deze
Soedan-eigenaardigheden terugvinden. Naast deze
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Oer-Afrikaansche denkgewoonten, toonen zich nu ook hier weer de bekende
o

Creoliseeringsverschijnselen: 1 de vereenvoudiging van moeilijke of samengestelde
klanken: Engl. stone: sitón, schulp: skorpoe, sikrópoe, stoel: soetóeloe, Engl. spoon:
soepóen, Engl. snake: sinéki, Engl. to spit: sipíti, 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: sikríkki, slachten: slakti, wachten: wakti.
o

2 . De dooreenwarring der rededeelen. Hoe praeposities, bijwoorden en werkwoorden
één onontwarbaar kluwen vormen, zagen wij hierboven reeds. Verder 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 bijvoegl. naamwoorden aanhoudend
als werkwoord voor, zoo kroekoetoe: onrechtvaardig en onrecht doen, santa: heilig
o

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 Wullschlägel over ‘hem’ als Accusatief van a: hij, zij, het, in het
midden brengt, berust, gelijk nog zoo veel in zijn Grammatik, op gebrekkig linguistisch
de

inzicht. Waarschijnlijk is ‘hem’ 4

persoon, en in elk geval komt ‘a’ óók in
o

Accusatiefen ‘hem’ ook in Nominatief-functie voor. 4 . Gelijk men uit de gegeven
voorbeelden reeds gezien heeft, gaan alle woorden op een klinker of neusklank uit,
wat vooral opvalt, als wij er de Engelsche en Hollandsche grondwoorden naast
o

zetten, die er bijna alle een oe of een i hebben bijgekregen. 5 . Ten slotte is de
uitdrukking hakkerig en abrupt: ‘Stopwoordjes en tusschen werpsels zijn er vele, zij
zijn de kenmerken eener armoedige, onbeschaafde taal’, zegt Focke. Het overige
moge men zelf uit de volgende teksten afleiden.
De oudste Negerengelsche tekst dien wij bezitten is uit ongeveer 1700. In 1718
de

toch verscheen te Leeuwarden de 2 editie van een ‘Beschrijvinge van de
Volk-plantinge Zuriname’ door J.D. HL. [Herlein]. In dit boek nu treffen wij de volgende
samenspraak aan:
Oudy. Oe fasje jou tem? - My bon. Jou
bon toe? - Ay. My belle wel. Jou wantje
sie don pinkinine? Jie no draei? - Ay mi
wanto drinkje. Grande dankje no ver mie.
Jo wantje smoke Pipe Tobakke? Jo
wantje loeke mie jary? Loeke mie Druije
se hausum? Mie jary no grandebon? Ay hantsum fo trou.

Goedendag. Hoe vaarje al? - Al wel.
Vaarje ook wel? - Ja. Ik vaar heel wel.
Wilje een beetje zitten gaan? Hebje geen
dorst? - Ja my lust wel drinken. Groten
dank niet voor my: Wilje niet een Pijp
Tabak roken? Wilje mijn Tuin reis zien?
Zie mijn Druiven hoe mooi zijn ze? Is mijn
Tuin niet goed? - Ja ze is heel mooi.
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1)

Jo wantje gaeu wakke lange mie? Oe
plasje joe wil gaeu? - Mie wil gaeu na
Watre-zy? - Oe tem wie wil gaeu na
Riba? - Oe plesje tem. Mie Misisi take
joe oudy. Akesi of joe tan an house? à
Wilkom loeke joe na agter dina tem. - No
mie ben benakase ta entre ples à reddi
wen. As hem ples hem kom te maare.
Oe som bady Mastre vor joe? Oe fasse
nam vor joe Mastre? Oe fasse kase joe
Misisi? Oe plesse jo liewy? - Klosse byna
Forte. Jie no love mie moore. Je wantje
sliepe lange mie? - No mie no wantje. Jie
no bon. Jie monbie toe moussie. Kom
bosse mie wantem. Na tappe. Na bie
1)

laeu . Zon komotte. Zon gaeud on.
Santje. Kaba. Hause. Tappe. Tappe
windels. Ope windels. Ver wate jie no
ope windels?

Wilje met my uitgaan? Waar wilje gaan?
- Ik wil na de Water-kant gaan. Wanneer wille wy de Rivier opvaren? Wat tijd het u belieft. Mijn Vrouw laat je
goedendag zeggen. En vraagt of je t'
Huis zult blijven? Ze wil je t' agtermiddag
komen bezoeken. - Neen ik heb al by
een ander late vragen of 't haar beliefde
dat ik zou komen. Als 't haar belieft zo
kan ze morgen komen. Wie is jou
Meester? Hoe heet jou Meester? Hoe
heet jou Vrouw? Waar woonje? - Digt by
't Fort. Je hebt my niet meer lief. Wilje
niet by my slape? - Neen ik wil niet. Jy
bent niet goed. Jy bent te gierig. Kom
zoen my reis. Om hoog. Om laag. De
Zon komt op. De Zon gaat onder. Een
ding. Gedaan. Een Huis. Het Dak. Doet
de Vensters toe. Doet de Vensters open.
Waarom doe je de Vensters niet open?

de

Hoe reeds in de 18 eeuw men zich bewust was, dat het Negerengelsch niet
overal eensluidend klonk, blijkt uit de twee volgende grammatica's. Pieter van Dyk:
Nieuwe en nooit bevoorens geziene onderwyzinge in het Bastert Engels of
Neeger-Engels A'dam 1787(?) behandelt de plantage-taal en G.C. Weygandt:
Gemeenzaame Leerwyze om het Basterd of Neger-Engelsch op een gemakkelyke
wyze te leeren verstaan en spreeken. Paramaribo 1798 heeft het oog op de taal ‘zo
als dezelve alhier aan Paramaribo in zwang gaat’. Wij geven nu nog eenige teksten
de

uit de 19

ste

en de 20

eeuw.

Een theevisite
uit A. Helmig van der Vegt: Proeve eener Handleiding om het
Neger-Engelsch 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!

Joe habi da thē va tradēh jette?

Hebt gij nog thee van laatst?

No, ma dissi de morro bettre.

Neen, maar deze is beter.

Hoe fa joe tan sinsi Sondēh?

Hoe hebt gij gevaren sedert Zondag?

Mi ben dē boen noffo, mara fa joe tan? Ik ben redelijk wel geweest, maar hoe is
het met u?
Mi dē ferkoutoe pikienso.

Ik ben een weinig verkouden.

Hoe fa joe habi hatti vo go dan na dorro? Hoe durft gij dan uitgaan?
1)

Dit gaeu zal wel een Fransche(?) spelling zijn voor go. Vergelijk verder nog bie laeu (below).
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Mi ben hangri vo si joe.

Ik was begeerig u te zien.

Mi lobi vo dē nanga joe vo troe.

Ik bemin uw gezelschap zeer.

A hatti mi, mi no ben sabi, datti joe no
ben dē boen.

Het doet mij leed, dat ik uwe
onpasselijkheid niet geweten heb.

Mi no ben sa drai vo kon loekoe jōe, iffi Ik zou niet verzuimd hebben u te komen
mi ben sabi datti.
bezoeken, indien ik het geweten had.
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Mi sabi joe boen hatti vo mi.

Ik ken uwe genegenheid te mijwaarts.

Meki wi go na mi kamra.

Laat ons nu naar mijne kamer gaan.

Ga na fesi, mi sa wakka na joe bakka.

Ga vooruit, ik zal u volgen.

Allā da flausoe dē vo soso.

Al die komplimenten zijn onnoodig.

Komp no moe mēki flausou nanga
malkāndra.

Men moet geene komplimenten maken
onder goede bekenden.

Gesprekken
uit Deutsch-Negerenglische Gespräche von K. Gerhardt, bearbeitet von
J. Kersten, Herrnhut 1893.
Poti pikien! san meki joe kre?

Armes Kind, warum weinst du?

Wan spikri soetoe mi na mi foetoe.

Ich habe mir einen Nagel in den Fusz
getreten.

Wan fisibonjon soetoe mi.

Ich bin in eine Fischgräte getreten.

A de na ini jete?

Ist sie noch im Fusz?

No, dem poeloe hem gi mi.

Nein, sie ist schon heraus.

Da pikien sa kisi stuipi.

Das Kind wird Krämpfe bekommen.

Da oeman habi treki.

Die Frau hat Krämpfe.

A habi krampoe na hem bele.

Er hat Krämpfe im Leib.

Ala soema na hoso siki.

Alle Leute im Haus sind krank.

Sinsi Njoejari datra no bedanke wi jete. Seit Neujahr sind wir den Doktor nicht
los geworden.
Da lai hebi gi mi, a kwinsi mi tee na gron. Das ist ein schweres Kreuz, es drückt
mich ganz nieder.
No wan verdiensti no de.

Ich habe keinen Verdienst.

Datra njam ala wi goedoe.

Alles Geld geht für den Dokter weg.

Mi no man moro.

Ich halte es nicht länger aus.

Pasiensi, no lasi hatti.

Geduld, verliere den Mut nicht.

A tan na mi, leki Gado libi mi krin krin.

Es scheint mir, als habe mich Gott ganz
verlassen.

Dem pikien de begi wan toe keersi.

Die Kinder bitten um einige Kirschen.

Gi den som vo dem.

Gieb ihnen einige.

Dem srefi wani poeloe dem.

Sie selbst wollen sie abmachen.

No, dati no kan de.

Nein, das kann nicht sein.

Dem sa doti dem klosi.

Sie werden ihre Kleider beschmutzen.
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En buiti dati dem sa pliti dem, te dem klim Und auszerdem werden sie sie
na tapo boom.
zerreiszen, wenn sie auf den Baum
klettern.
Meki joe seki da boom ma.

Schüttele nur den Baum.

Dem sa fodom komopo.

Sie werden schon herunterfallen.

Dan dem pikien kan piki dem.

Dann können die Kinder sie auflesen.

Ma oen pikien, oen no moe njam dem
stoon toe.

Aber Kinder, eszt die Steine nicht mit.

Dem stoon oen moe spiti poeloe.

Die Kerne muszt ihr ausspucken.

Ofoe oen sa kisi belehati.

Sonst bekommt ihr Leibweh.

O, o bele de hati mi kaba.

O, o, mein Leib thut mir schon weh.

Somtem joe njam toemoesi foeloe.

Vielleicht hast du zuviel gegessen.

No, a swali dem stoon.

Nein, er hat die Kerne
heruntergeschluckt.

Joe lei, a no troe.

Du lügst, das ist nicht wahr.

A no lei, da si mi ben si.

Es ist keine Lüge, ich habe es gesehen.
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Dan joe moe dringi kastorolie.

Dann must du Ricinusöl trinken.

Poti pikien, san hede joe no ben jeri.

Armes Kind, warum hast du nicht gehört.

Hoemeni jari a ben kisi?

Wie alt ist er geworden?

A tapo reti fotentien jari.

Gerade 40 Jahr.

Vijfitentien jari nanga hafoe.

Fünfzig und ein halbes Jahr.

oder: Vijfitentien jari nanga siksi moen.
Fotentien na siksi jari nanga drie moen 46 Jahre, 3 Monate und 10 Tage.
en tien dei.
A ben habi wan wefi?

Hat er eine Frau gehabt?

A ben habi, ma a dede granwei kaba.

Er hat eine gehabt, aber sie ist schon
lange gestorben.

A ben trouw?

War er getraut?

No, ma a ben meki verbontoe.

Nein, aber anerkannt.

A ben liebi boen nanga hem?

Hat er gut mit ihr gelebt?

Ja, toemoesie switi.

Ja, sehr gut.

A libi pikien?

Läszt er Kínder nach?

Ja, a libi drie pikien.

Ja, er läszt 3 Kinder nach.

Soema sa zorgoe dem now?

Wer wird sie jetzt versorgen?

Dem no de weespikien?

Sind sie nicht Waisenkinder?

We, dan lanti moe zorgoe vo dem.

Nun, dann musz die Regierung für sie
sorgen.

Dem no ha famili moro?

Haben sie keine Familie mehr?

Dem habi wan oomoe nanga wan tanta Sie haben noch einen Onkel und eine
jete.
Tante.
Ma dem de poti malengri soema.

Aber das sind arme kranke Leute.

Dan dem moe gi opo vo dem pikien.

Dan musz man die Kinder anmelden.

Dem de switi pikien?

Sind es artige Kinder?

Da boi moro switi leki dem oemanpikien. Der Knabe ist artiger als die Mädchen.
Mi sa wani teki da boi na mi hoso.

Ich möchte den Knaben in mein Haus
nehmen.

Teki hem, na joe hanoe a de boen.

Nimm ihn, bei dir ist er gut aufgehoben.

Mi sa loekoe hem leki mi eigen pikien.

Ich werde ihn halten wie mein eigenes
Kind.

Dati ala soema sabi.

Das weisz Jedermann.

Ma soema sa teki dem oemanpikien?

Aber wer wird die Mädchen nehmen?
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Mi sabi wan missi, disi zoekoe wan pikin Ich kenne eine Dame, welche ein
ningre.
Mädchen sucht.
Joe no wani haksi hem gi mi?

Willst du sie nicht fragen?

Te mi miti nanga hem, mi sa haksi hem. Wenn ich ihr begegne, wil ich sie fragen.
Tra dei mi miti hem, en wantem mi haksi Neulich begegnete ich ihr, und fragte sie
hem.
gleich.
San a taki?

Was sagte sie?

A taki, a sa teki ala toe.

Sie sagte, sie wolle beide nehmen.

Gesprekken
uit Neger-Engelsch-Hollandsche Samenspraken voor Suriname,
Paramaribo 1907.
Wan jari habi twaalf moen.

Een jaar heeft twaalf maanden.

Wan moen habi fo wieki.

Eene maand heeft vier weken.

Wan moen habi dritentien dei.

Eene maand heeft 30 dagen.

Wan wieki habi sebi dei.

Eene week heeft zeven dagen.
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Wan jari habi drihondro nanga
siksitentien na vijfi dei.

Een jaar heeft drie honderd vijf en zestig
dagen.

Hoe dei wi habi tidei?

Welken dag hebben wij vandaag?

Tidei da Toedeiwroko.

Het is vandaag Dinsdag.

Isredei wi ben habi Moendei.

Gisteren hadden wij Maandag.

Traïsredei ben de Zondei.

Eergisteren was het Zondag.

Tamara da Drideiwroko.

Morgen is het Woensdag.

Tratamara da Fodeiwroko.

Overmorgen is het Donderdag.

Da ala dem dei vo wieki dati?

Zijn dat alle dagen der week?

No no, toe mankeri jete. Hoedisi?

Neen, er ontbreken nog twee. Welke?

Vrijdag nanga Zatra.

Vrijdag en Zaterdag.

Gi mi wan nefi!

Geef mij een mes!

A dia. Efi Masra pliesi.

Hier is het. Om u te dienen Mijnheer!

Da nefi dati dede.

Dat mes is bot.

Mi no wani hem.

Ik wil het niet hebben.

Mi no kan koti noti nanga hem.

Ik kan er niets mede snijden.

Dem no srapoe hem boen.

Het is niet goed geslepen.

Gi mi wan trawan!

Geef mij een ander!

Joe moe gi mi wan srapoe nefi.

Gij moet mij een scherp mes geven.

Zoekoe wan boen nefi gi mi!

Zoek maar een goed mes voor mij!

Mi no kan finni wan reti boen nefi.

Ik kan geen goed mes vinden.

Ala dem nefi dede.

Al de messen zijn bot.

Mi sa srapoe dem gi masra.

Ik zal ze voor mijnheer slijpen.

Hemeni moni joe habi? Mi no ha foeloe. Hoeveel geld hebt gij? Ik heb niet veel.
Joe sabi moni? Mi sabi hem, ja.

Kent gij geld? Ja, ik ken het.

Meki mi jeri!

Laat eens hooren!

Wan sensi. Wan bigi sensi.

Een cent. Een halve stuiver.

Wan tien sensi. Wan drisren.

Een dubbeltje. Een kwartje.

Wan banknotoe. Wan gulde.

Een halve gulden. Een gulden.

Vijfi banknotoe.

Een rijksdaalder.

Tangi tangi broko da moni gi mi.

Wees zoo goed om dit geldstuk voor mij
te wisselen.

Masra joe no wani broko da moni disi gi Mijnheer wilt gij niet dit geldstuk voor mij
mi?
wisselen?
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Mi sa gi joe aiti drisren nanga vijfi
tiensensi.

Ik zal u acht kwartjes en vijf dubbeltjes
geven.

Grantangi, masra! No lasi joe moni!

Hartelijk dank mijnheer. Verlies uw geld
niet.

Mi sa kibri hem boen.

Ik zal het goed bewaren.

Ibri hoso habi hem kruisi.

Elk huis heeft zijn kruis.

Patoe de go verwijti ketre taki, a blaka.

De pot verwijt den ketel, dat hij zwart is.

Te koki nanga botriman kisi trobi, dan joe Als kok en keukenmeid kijven, hoort men
de jeri pee bakra botro de go.
waar de boter gebleven is.
Watra troebloe na riba; da boen tem vo In troebel water is het goed visschen.
fisiman kisi fisi.
Ouroe siki vo todo da kraskrasi.

Jong gewend oud gedaan.
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Spreekwoorden
uit Wullschlägel en Hesseling. Voor de vertaling zie blz. 245-249.
Ningre-tongo.
Pasi langa, okro dre na boom.

Negerhollandsch.
Pad mi long, geambo drog na sji boom.

Areentem tingi-fowloe wani meki hoso:
(dre tem a de vergiti).

Blau diffie zeg: wen regen caba, mi sal
bau mi eigen hus.

Bergi nanga bergi no de mit makandra, Bergi mit bergi no kan tek, ma twee mens
ma soema nanga soema sa miti
sal tek.
makandra.
Kakraka no ha reti na fouwloe mofo
(snavel van de kip).

Mie bin pover kakelak, mie no hab regt
na hunderkot.

Jesi no habi doro.

Hoor no hab deer.

Wan finga no dringi okro (een zekere
vrucht).

Één finger no kan vang lues.

Faja dede, pikin ningre pre na asesi.

Als die vier ka yt, klein kint le jump na die
hassesje.

Soema no lobbi joe, a gi joe baskita vo
tjari watra.

Als volk ka qwaet na ju, sender gief ju
makut for tap water.

Toe koniman no kan platie wan meti (een Twee slem no kan kook boontje na één
dier verdeelen).
pot.
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 Wullschlägel. 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: 11-32.
Ningre-tongo
Negerhollandsch
naar: Tori vo wi Masra en Helpiman
naar: Die Nywe Testament van ons Heer
Jesus Kristus, so lebi wi finni hem na ini Jesus Christus ha set over in die Creolse
dem fo Evangeliste Matteus, Markus,
Tael en ka giev na die Ligt tot dienst van
Lukas en Johannes. Stolpen 1865.
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die Deen Mission in America, gedrykt in
Copenhagen 1781.
11. Wan soema ben habi toe manpikien. 11. En hem ha seg: een Mens ha hab
twee Soons;
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.

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. No langa na baka da jongewan teki
ala hem goedoe makandra, a meki wan
reisi go na wan farawei kondre; en na
dapee a vermorsoe ala hem goedoe
nanga da jajoliebi vo hem.

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.
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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.

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. 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.

15. En hem ha loop heen, en ha how sie
na een Borgerman daer na Land; hem
ha stier hem na sie Akker, for pas op sie
Verkens.

16. A ben hangri toemoesie, vo njam
16. En hem ha begeer for vol sie Bik mit
hem bele foeloe nanga hagoe njanjam, die dik Draf, die die Varkens ha jeet; en
ma dati srefi dem no gi hem.
niet een Volk ha giev hem van die.
17. Now a bigin, vo potti membre na hem
srefi, a taki: Ke, hoe meni joeroe soema
mi tata habi, disi habi brede nofo, kaba
mi de go dede nanga hangri.

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. We mi sa hopo, go na mi tata, mi sa 18. Mie sal hoppo, en loop na mie
taki gi hem: Mi tata! mi ben doe ogri na Vaeder, en sal seg na hem: Vaeder! mie
Gado en na joe toe;
ka sondig tegen die Hemel, en voor ju.
19. mi no waarti moro, vo joe kali mi joe 19. En mie no bin waerdig, dat ju asteran
pikien; ma grantangi, teki mi vo wan
sal nuem mie ju Soon; maek mie als een
wrokoman vo joe!
van ju Hierlingen.
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.

20. En hem ha hoppo, en ha kom na sie
Vaeder. Maer dietit hem ha wees verwej
van daesoo nogal, sie Vaeder ha kik
hem, en ha jammer hem gu, en ha kurrie,
en ha vas hem ront sie Hals, en ha kis
hem;

21. Dan da pikien taki gi hem: Mi tata! mi 21. Maer die Soon ha seg hem: Vaeder!
ben doe ogri na Gado en na joe; mi no mie ka sondig tegen die Hemel, en voor
waarti moro, vo joe kali mi joe pikien.
ju, en mie no meer bin waerdig asteran
for wordt genaemt ju Soon.
22. Ma da tata taki gi dem foetoeboi vo
hem: Go teki da moro beste klosi kom,
weri gi hem! gi hem wan ringa na hem
han, nanga soesoe na hem foetoe;

22. Maer die Vaeder 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 tjari wan fatoe pikin kow kom,
slakti hem; en meki wi njam en plisiri.

23. En bring die vet Kalfie, en slagt die,
en lastaen ons jeet, en wees blie:

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.

24. Diemaek deese mie Soon ha wees
doot, en ka kom levendig weeran, hem
ha ka verloor, en mie ka vind hem. En
sellie ha begin for wees vroolig.

25. Ma da tra bigi pikien vo hem ben de 25. Maer die oudste Soon ha wees op
na firi; en di hem kom klosibei na hoso, die Veld: en dietit hem ha kom, en ha
en di a jeri da singi nanga da pre,
kom diestebie, hem ha hoor die Sang en
Dans.
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26. a kali wan foetoeboi kom na hem: a 26. En hem ha ruep een van die
haksi hem, sani dati?
Knegten, en ha vraeg hem, wat die ha
wees?
27. Da foetoeboi taki gi hem: Joe brara 27. Maer hem ha seg na hem: ju Bruder
kom baka, en joe tata slakti wan fatoe ka kom, en ju Vaeder ka slagt die vet
pikin kow, vo di a si hem baka na liebi. Kalfie, voordiemaek hem ka krieg hem
gesond weeran.

Jac. van Ginneken, Handboek der Nederlandsche taal Deel I. De sociologische structuur der Nederlandsche taal I

278

28. We dati meki hem brara hatti kom
28. Soo hem ha kom qwaed, en no ha
bron, a no wani go na ini. Vo da hede da wil loop na binne; soo sie Vader ha loop
tata komopo na doro, en a begi hem (vo yt, en ha bid hem.
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.

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. Ma now, so hesi disi pikien vo joe
30. Maer nu deese ju Soon ka kom, die
kom, disi ben vermorsoe joe goedoe
ka spandeer almael gut mit die Hueren,
nanga hoeroeliebi, wantem joe slakti wan ju ka slagt een vet Kalfie voor hem.
fatoe pikin kow gi hem.
31. Ma hem tata taki gi hem: Mi pikien! 31. Maer hem ha seg na hem: Mie Soon!
joe no de alatem nanga mi? en alasani, ju ka wees altit bie mie, en al wat mie
disi de vo mi, a no de vo joe toe?
hab, bin van ju.
32. We a no fiti joe toe, vo joe blyti, en
vo joe plisiri? Bikasie da brara vo joe dia
ben dede, ma a kom liebi baka, en ben
lasi, ma wi finni hem baka.

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 II: 1-23.
Ningre-tongo uit dezelfde bron.
1. Da srefi tem, di Jesus ben gebore na
Betlehem na Judakondre, na koning
Herodes tem, loekoe, som koniman
komopo na Oostkondre, dem kom na
Jerusalem, dem haksi:

Negerhollandsch uit dezelfde bron.
1. Maer dietit Jesus ha wees gebooren
na Bethlehem in Judea, na die Tid van
Kooning Herodes, kik Wiesen van Oost
ka kom na Jerusalem, en ha seg:

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.

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. Di koning Herodes jeri dati, a kom
skreki vo troe, hem nanga heeli
Jerusalem;

3. Maer dietit Kooning Herodes ha hoor
dat, hem ha verskrik, en al Jeruzalem mit
hem.

4. en wantem a seni kali ala dem
grandomine en meester vo wet kom
makandra, a haksi dem, na hoepee
Kristus moese gebore.

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. En dem taki gi hem: na Betlehem na 5. Maer sellie ka seg na hem: na binne
Judakondre. Bikasi wan profet ben skrifi, Bethlehem in Judea; want soo die
taki:
Propheet ka skriev:
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6. Joe Betlehem 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 da
hedeman sa komopo, disi sa tiri mi piple
Israel.

6. En ju Bethlehem 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.

7. Na baka Herodes kali dem koniman 7. Soo Herodes ha ruep die Wiesen
kom na hem safri, a haksi dem boen
sutje, en ha vraeg gu hart van sender,
boen, na hoe reti tem dem bin si da star. wattit sellie ha ka kik die Ster.
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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.

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. We di dem jeri koning kaba, dem teki
pasi wantem, dem gowei. En loekoe! 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.

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 ha
wees.

10. En di dem si da star baka, dem blyti 10. Maer dietit selliie ka kik die Ster,
vo troe.
sellie ha kom over blie.
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.

11. En sellie ha loop na binne na die Hus,
en ha vind die Kind, en sie Muder 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 di Gado kom waarskouwe dem
dapee na ini drem, taki, dem no moese
drai baka go na Herodes, vo da hede
dem teki wan tra pasi, vo go baka na
dem kondre.

12. En dietit Godt ka warskow sender na
bìnne een Droom, dat sellie no ha sal
draej weeran na Herodes, sellie ha loop
na een ander Pad na sender Land.

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.

13. II.) 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: hoppo, 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. We da srefi neti Josef hopo wantem, 14. Maer hem ha hoppo, ha neem die
a teki de pikien nanga hem mama, a go Kind en sie Muder na Donker, en ha vlyt
kibri na Egiptikondre,
na Egipten.
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.’

15. En hem ha bliev doesoo tee Herodes
ha ka doot; dat die ha sal vervylt, wat die
Heer ha ka seg door de Propheet, die
seg: mie ka reup mie Soon van Egipten.

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 Betlehem 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.

16. III.) 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
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daeronder, aster die Tid hem ha ka
ondersuek die van die Wiesen.
17. We da so da woord kom reti toe, disi 17. Dan die ka vervylt, wat die Propheet
profet Jeremias ben taki:
Jeremias ka seg, die seg:
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18. ‘Na Rama dem jeri wan toemoesi
jamer en bari en kre; Rahel kre liebi
nanga dede vo ala hem pikien, en a no
wani teki wan troostoe, bikasi dem alamal
lasi.’

18. Een Stem ka hoor na binne Rama,
Kries, Skreew, en gu Hyelen: Rachel
kries voor sie Kinders, en no wil wees
getroost, voordiemaek sellie no bin.

19. Na baka di Herodes dede, wan Engel
vo Masra kom na Josef ageen na
Egiptikondre, a piki hem na ini drem, a
taki:

19. IV.) Maer dietit Herodes ha ka sterv,
kik dan die Engel van die Heer ha
openbaer sie selv voor Joseph na binne
een Droom in Egipten, en ha seg:

20. Hopo, teki da pikien nanga hem
mama, en go baka na Israelkondre;
bikasi dem soema dede kaba, disi ben
soekoe vo kili da pikien.

20. Hoppo, neem die Kind mit sie Muder,
en loop heen na die Land van Israel;
want sellie ka doot, die ka suek die Leven
van die Kind.

21. En wantem Josef hopo, a teki da
21. Maer hem ha hoppo, ha neem die
pikien nanga hem mama, a go baba na Kind, en sie Muder, en ha kom na die
Israelkondre.
Land van Israel.
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;

22. Maer dietit hem ka hoor, dat
Archelaus ha wees Kooning in Judea, na
Plek van sie Vaeder Herodes, hem ha
bang vor kom daesoo; maer Godt ha
waerskow hem na bìnne een Droom, en
hem ka loop na een Plek van die Land
Galilea.

23. na dapee a go liebi na wan foto, disi
dem kali Nazaret, vo da pramisi moe kom
reti, disi dem profet ben taki: ‘Dem sa kali
hem Nazarenus.’

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
Vo sani 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!
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Israel, no lasi tem!
Hopo Gado temple baka
Janda na Jerusalem;
So da koning Kores taki.
We da so dem teki pasi,
Go dapee
Nanga 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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3 . Surinaamsch Nederlandsch.
Zie P. Enuma: Het Onderwijs, Juni-Juli 1910.
De Zaligsprekingen
uit de Bergrede, berijmd door 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 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 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 zijn die dorstend smachten,
Hong'ren naar gerechtigheid;
Hij, Die hoort en stílt de klachten,
Kent uw nooden, kent dien strijd:
Gansch verzadigd zal eens uw hart
Juichen, door geen strijd meer benard.
Zalig gij, die rein van harte,
Boozen 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 bovendíen.
Zalig, die den vrede minnen,
Want de vrede ís 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, vervolgd, vertreden,
Lijden om gerechtigheid,
Die der wereld hat'lijkheden
Dragen met gewilligheid;
't Hemelsch koningrijk, vol van pracht,
Heeft de Heiland u toebedacht.
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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 onmiddellijk naar haar gaan.
Hebt gij hen dan niet gevraagd?’ Ditzelfde vinden wij ten slotte in een briefje van
een Karaïbisch meisje, dat bij de Herrnhutters is opgevoed.
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.

o

4 . Curaçaosch en Arubaansch-Nederlandsch.
Op Curaçao, Aruba, Bonaire spreken zelfs de Hollanders onder elkander zoo goed
als alleen Negerspaansch of Papiamentoe. Te Nijmegen op het Canisius-College
heb ik verschillende van daar afkomstige leerlingen gehad, van echte Nederlandsche
families met Nederlandsche namen, die van hun jeugd af Nederlandsch hadden
verstaan en toch den bouw onzer taal van meet af
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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
o

o

o

volgt kan rangschikken: 1 de Spaansche, 2 de Engelsche en 3 de Nederlandsche
taal. Het is gemakkelijk te begrijpen, dat de uitspraak van zoovele talen niet zuiver
kan zijn en ook, dat die van het Nederlandsch het voornamelijk ontgelden moet.
Toch verschijnen op Curaçao alleen naast vier andertalige vijf Nederlandsche
nieuwsbladen; l e z e n kan men het dus nog, maar spreken? Ongeveer 80% van
wat in de deftigste Curaçaosche club gesproken wordt, is Papiamentoe, 9%
Spaansch, 7% Engelsch en 4% Nederlandsch. Op St. Eustatius, Saba en het
Nederlandsch gedeelte van St. Martin wordt bijna uitsluitend Engelsch gesproken.
Op St. Eustatius moesten b.v. bij gelegenheid der troonsbestijging onzer Koningin
in 1898 het Wien Neerlandsch bloed en Wilhelmus van Nassauen in het Engelsch
vertaald worden. Van 't eiland Saba getuigt een welingelichte reeds in 1836, dat
‘geen enkel ingezetene een woord Hollandsch verstaat.’ En in 1901 konden volgens
Neerlandia, van de 4000 inwoners 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
Nederlandsch, 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 geluid gaf. - Wij waren in een land dat (waar)
een temperatuur heerschte van.... - Wij moeten iets anders bij hebben (e r uitgelaten).
- Wij moeten de stemming in houden. (e r uitgelaten). - Zij die zich beroemen op de
vertegenwoordigers van het volk te zijn. - Verschillende 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). - Ieder 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 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 geloof niet dat zelf hun bestaan mogelijk
is. - De slechte dagbladen, die zoo verderflijk op

Jac. van Ginneken, Handboek der Nederlandsche taal Deel I. De sociologische structuur der Nederlandsche taal I

283
de zeden van een volk kan werken. - De beide partijen die in elken 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 zedenderf? - 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 belangen
der kolonie gezorgd worden. - 's Zomers als de zon zich met al haar pracht weer
aan het hemelgewelf vertoont, als de boomen 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 verbannen van
de maatschappij (uit de). - Allen die zich bedenken, wat het zegge wil. - Gekrekt
(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 zichzelven
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. - Iedereen 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

de

de 17 , noch van 16 eeuw. - 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, weerspiegelen 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 werkelijk
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 opdringen. - Mijn arme
landgenooten, zij, die als zij geneeskundige hulp kregen, het altijd een vreemdeling
is die hen dien hulp moet geven. - O 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.

o

5 . Het Papiamentoe of Negerspaansch.
Ook deze taal is weer uit de mengeling van een Afrikaansch negeridioom en een
moderne Europeesche cultuurtaal gesproten. De Spaansche planters spraken, 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 Spaansch. Van lieverlede
namen nu ook de Spanjaarden zelf dat Spaansche negerjargon weer over, dat naar
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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 taalgroepen. 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 tegenover de 90% Spaansche
woorden, volgens Dr. Fokker, slechts 10% Hollandsche. Beide soorten zijn natuurlijk
in klank en vorm weer zooveel mogelijk vereenvoudigd: Spa. preguntar: poentra;
insultra: 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; nieuwsgierig: nieskier enz. Ook hier
den

wordt het meervoud der substantiva gevormd door er het voornmw. van den 3
persoon meervoud naast te zetten. Ook hier worden de tijden gevormd door verbale
partikels: Praesens: ta, Futurum: lo, Imperfectum: tabata, Perfectum: a. Verbuiging
en vervoeging zijn mede op enkele sporen na verdwenen, maar wel bestaat hier
een echt Passivum. Ik verwijs hier naar H. Schuchardt: Kreolische Studien I Wiener
Sitzungsberichte, Philos. hist. Classe 1882. Jesurun: Jaarlijksch Verslag van het
Geschied-, Taal-, Landen Volkenkundig Genootschap... op Curaçao. Amsterdam
1897. I. Evertsz: Compendio de la grammatica del Papiamento. Curazao 1898.
Nederlandsch-Papiemëntsch-Spaansch Woordenboekje, Curaçao 1875. A. Fokker:
Het ‘Papiamento’ of basterd-Spaans der West-Indiese eilanden, Handelingen van
het zevende Nederl. Filologen-kongres, Groningen 1913, blz. 103 vlgd. N.
Woordenlijst en zamenspraak in de Nederlandsche 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. 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
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zijn vooral aan het Spaansch, en welke vooral aan het Nederlandsch ontleend? En
het antwoord is: alle woorden van geestes-beschaving zijn uit het Spaansch, maar
de meeste woorden voor materieele cultuur zijn uit het Nederlandsch afkomstig.
o

Spaansch zijn 1 alle godsdienstige begrippen. Ook de Protestanten gebruiken:
Bautismo, Risiebimeentoe (H. Avondmaal), Kreëensja, Speranza, Amoor,
Resoereksjoon, Bida eternoe, Dibienidad, Kriadoor, Todopodoroso, Salbadoor,
o

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, boloentad,
goestameentoe (oordeel), alma, spiritu, desea (verlangen), genio, oemoor (inborst),
pasjoon, memoria, kordameentoe, sientimeentoe, rekwerdoe, antoesiasmoe,
kroeëldad, admirasjoon, konstansia, menoosprecio, melankolia, modestia, ingratitoed,
kandoor, aplicasjoon, fidelidad, generosidad, leentitoed, orgoejo, probidad,
ososiedad, sobriedad, banietad, proedeensia, doelsoera, opiniatriedad, toleransia,
koerasi, animo, maldad, bondad, bageza, amor propio, kwidado, stimasjoon amistad,
gloria, bergweensa (schande) foeria, dwele (spijt), santidad, spantoe (schrik),
flogedad (luiheid), soeperstiesjoon, misericordia, erroor, falta (feil), mentíra, ladronia,
insoelto, ofeensa, krianza (opvoeding), faboor (weldaad) enz. Verder ook de
bijbehoorende adjectiva:
trabajoso, doloroso, hoestoe (rechtvaardig), kobardoe, mieskienja, koonteentoe,
koelpabel, inoseentoe, mieëdoso, oelmielde (ootmoedig), triebie (vermetel), 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), kabesoera (koppig), karitativo, (in)fiël
(ongetrouw), (in) digno, ambicioso, kodíci, 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, koompoorta,
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:
o

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.
o

2 . De kantoorwoorden: kantoor, lessenaar, eenk, pen, pennemes, lei, greef (grift),
spons, potlood, briefi, regel, lak, ouweltje, kasjèt, vel, blatjie, skreef (schrijf-
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boek), eenkpot, santoe (zand), sankoker, vouwbeen, vlek di eenk, vloeipapier.
o

3 . De huishoudelijke woorden: rok, sakoe (zak), borstrok, mantel, bonètjie, petjie,
pruik, dasjie, lers (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, ledikant, 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), tafellak, tajoo (teljoor), forkie, kelkie, oen tikie (een tikje),
beker, zouvat (zout-vaatje), soppi (soep), roombrood (roggenbrood), sneetjie, korsjie,
bootram, 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.
131

Imitacion di Cristoe, Curazao 1882.
Promer boeki, Capitulo XII.
Papiamentoe-vertaling.
Di probechoe di adversidad.

De Navolging van Christus vertaald
door R. Bouman, S.J., Brugge 1911.
Eerste Boek.

Ta combini nos, di sufri algun bez
contradiccion, 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.

Heilzaam is 't, dat wij soms tegenspraak
te verduren hebben, en dat er verkeerd
en minder gunstig over ons gedacht
wordt, al handelen wij wèl en al meenen
wij 't goed. Zoo iets helpt ons menigmaal
vooruit naar de nederigheid, en behoedt
ons voor ijdele glorie.

de

XII Hoofdstuk.
Over het nut van tegenspoed.
1. Ta combini nos, koe algun bez nos
1. Het is ons heilzaam, dat wij somwijlen
pasa algun cos pisar i contrari, pasobra wat bezwaren en tegenheden hebben;
muchoe bez nan ta jama hende na
want dikwijls roepen zij den mensch
cordamentoe; como nan ta haciéle
weder tot bezinning: dat hij zich leere
experimenta koe el ta den di exilio, i pè kennen als in ballingschap levende, en
no poné su speranza den di cualkier cos zijne hoop niet stelle op wat ter wereld
di mundoe.
ook.

Pasobra nos sâ busca mas tantoe Dios Want dàn zoeken wij God het best, als
pa testigoe i p'aden ora p'afor hende ta den getuige in ons binnenste, wanneer
desprecia nos, i nan no ta kére na nos. wij daar buiten door de menschen
geminacht worden, en er weinig staat op
ons wordt gemaakt.
Pesai hende tabatien di sigura su mees
den Dios di tal manera koe, el no tabatien
necesidad di busca muchoe consuelo
humano.

Daarom diende de mensch zich zoodanig
aan God vast te hechten, dat hij niet
noodig had veel menschelijke
vertroostingen te zoeken.
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2. Ora un hende di bon boluntad, ta
fligidoe of tentar of fadar pa mal
pensamentoe, es ora el ta sinti mas com
el tien mester di Dios, sin cual el ta
comprendé koe el no por haci nada bon.

2. Wanneer een mensch van goeden wil
gekweld 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.

Es ora també el ta fligidoe, ta suspira i
ta reza pa è miseria, koe el ta pasa.

Dan leert hij ook treuren, zuchten en
bidden om de ellenden, waaraan hij
onderhevig is.

Es ora ta fadé di biba mas largoe, i el ta Dan verdriet het hem langer te leven, en
desea su mortoe jega, pé caba i pé ta ziet hij gaarne den dood komen, om
coe Cristoe.
ontbonden te worden en bij Christus te
kunnen zijn.
Es ora el ta mira klaar, koe siguranza
Dan merkt hij ook duidelijk, dat volmaakte
perfectoe, i é paz completoe no por existi gerustheid en ongestoorde vrede in deze
na mundoe.
wereld niet duurzaam kan wezen.
Boeki Tercera, Capitulo V.
Di efecto admirabel di amor dibino.

de

Derde Boek, V Hoofdstuk.
Over den wonderbaren invloed der
goddelijke liefde.
1. Mi ta bendiciona bo, Tata di cieloe!
1. Ik zegen U, hemelsche Vader, Vader
Tata di mi Senjor Hesu Cristoe; pasobra van mijnen Heer Jezus Christus! omdat
bo kier a corda bo di mi pober.
Gij U verwaardigd hebt mij arme te
gedenken.
O Tata di misericordia, i Dios di toer
consuelo! (II Cor.) gracias; pasobra algun
bez bo ta doena bo consuelo na mi,
indigno di toer consuelo.

O Vader der barmhartigheden en God
van alle vertroosting! ik dank U, dat Gij
mij, die elke vertroosting onwaardig ben,
somtijds toch met uwe vertroosting
verkwikt.

Mi ta bendiciona bo i glorifica bo semper, Ik loof en verheerlijk U te allen tijde met
coe bo unicoe Jioe i Spiritu Santoe
uwen eeniggeboren Zoon en den heiligen
paraclito.
Geest, den Trooster, in de eeuwen der
eeuwen.
Ah! Senjor Dios! mi santoe stimador! ora Ja waarlijk Heer mijn God, mijn heilige
bo a bini den mi coerazon, toer mi interior Minnaar! wanneer Gij komt in mijn hart
ta legra.
zal geheel mijn binnenste juichen.
Bo ta mi gloria i mi legria di coerazon. Bo Gij zijt mijn roem en de vreugde mijns
ta mi speranza, i refugio na dia di
harten; Gij zijt mijne hoop en mijn
tribulacion.
toevlucht ten dage mijner kwelling.
Ma pasobra mi ta débil ainda den
Maar omdat ik nog zwak ben in de liefde
stimacion, i imperfectoe den birtud, pesai en onvolmaakt in de deugd; daarom heb
mi tien mester di bo forza i consuelo.
ik noodig, door U versterkt en vertroost
te worden.
Bisita mi anto maz bez i sinja mi coe bo Bezoek mij dan dikwijls en onderricht mij
doctrina santa. Libra mi di mal pasion, i met uwe heilige leerlingen; bevrijd mij
sana mi coerazon di toer afeccion
van de kwade driften en genees mijn hart
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desreglar, pa mi, curar i bon limpiar
van alle ongeregelde neigingen; opdat
p'aden, ta prontoe pa stima, coe forza pa ik, inwendig genezen en behoorlijk
bringa, i constante pa persebera.
gelouterd, bekwaam worde om U te
beminnen, sterk om te lijden, standvastig
om te volharden.
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 diferente.

2. Iets groots is de liefde, ja een alleszins
voortreffelijk goed; zij alleen maakt licht
al wat zwaar is, en draagt gelijkelijk al
het ongelijke.
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Pasobra el ta carga encargo sin trabao, Want moeite draagt zij zonder moeite,
i el ta haci toer koe ta amargoe, duci i
en al 't bittere maakt zij zoet en smakelijk.
gustoso.
Amor di Hesus ta nobel; ta doena inpulso Edelaardige liefde voor Jezus spoort tot
pa cos haltoe, i ta exita pa desea semper groote daden aan; en wekt op, om steeds
cos mas perfectoe.
nog volmaaktere te begeeren.
Amor kier ta na haltoe, i no ta strobar pas De liefde wil omhoog zijn, en door niets
cos bago.
hier beneden weerhouden worden.
Amor kier ta liber i leeuw di toer afeccion
mundano, pa su contemplacion interior
no ta strobar, pé no sufri danjo pa algun
comodidad temporal ó perde animo pa
un disgustoe.

De liefde wil vrij zijn en los van alle
wereldsche genegenheid, opdat het
uitzicht der ziel niet belemmerd worde;
opdat zij in geen tijdelijk voordeel verstrikt
rake, of onder nadeel bezwijke.

Nada ta mas duci koe amor, nada mas
forza, 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.

Niets is er zoeter dan de liefde; niets
krachtiger, 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.

El koe ta stima, ta boela, ta corré i ta
leger; el ta liber, nada ta tené.

Wie bemint vliegt, loopt en is blijde; hij is
vrij en wordt niet weerhouden.

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.

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.

El no ta ripara dono; ma el ta mira arriba Hij ziet niet op de gaven; maar wendt
toer cos na es Doenador di toer cos.
zich, boven alle goederen, tot den Gever.
Amor algun bez no ta conocé midir; ma De liefde wil veelal van maat niet weten;
el ta halza su mees sin midir.
maar raakt aan 't gloeien boven alle
maat.
Amor no ta sinti pisar, no ta spanta pa
trabao, 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.

De liefde voelt geen last, zij telt geen
inspanning, zij wil meer doen dan zij
vermag: nooit spreekt zij van
onmogelijkheid, daar zij meent, alles te
kunnen en te mogen.

El tien balor pa toer cos, i ta haci i traha Zij voelt zich derhalve tot alles in staat;
muchoe, koe hende, koe no ta stima, no en brengt veel ten uitvoer en tot stand,
por, ma ta fica abatido.
waar hij, die niet liefheeft, te kort schiet
en bezwijkt.
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.

De liefde waakt, en in de slaap is zij niet
slaperig; vermoeid, is zij niet moede; in
't nauw gebracht, is zij niet benauwd;
opgeschrikt, kent zij geen verwarring;
doch als een heldere vlam en een
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brandende fakkel breekt zij naar boven
uit en dringt vrijelijk door.
Es koe tien es stimacion, el sabi kiko es Zoo iemand waarlijk bemint, hij weet hoe
palabra ta nifica.
dit woord luide klinkt.
Afeccion ardiente mees di alma koe ta
bisa: ’Mi Dios, mi amor! bo ta toer pa mi,
i mi ta toer pa bo’ ta doena un sono
grandi den orea di Dios.

Een machtige klank in Gods ooren is het
vlammend gevoel eener ziel, die uitroept:
O mijn God, mijne liefde! Gij zijt geheel
de mijne en ik geheel de uwe!

Larga mi crecé den bo amor, pa ma sinja
gusta coe boca interior di coerazon, ki
duci ta di stima i di landa i dirti den
stimacion.

Verruim mijn gemoed door liefde; opdat
ik met inwendigen smaak in 't hart leere
proeven, hoe zoet het is te beminnen, en
badend in liefde weg te smelten.

Jac. van Ginneken, Handboek der Nederlandsche taal Deel I. De sociologische structuur der Nederlandsche taal I

289

Larga amor tené mi; ma larga mi halza
arriba mi mees pa ardor i fervor.

Moge ik, vastgehouden door de liefde,
boven mij zelven stijgen uit overmaat van
gloed en verrukking!

O koe mi por canta cantica di amor, i mi
sigi bo na haltoe, mi stimar, koe mi alma
cantando pa amor, caba den bo
alabanza.

Moge ik het lied der liefde zingen. U, mijn
Beminde, volgen naar boven: in U te
prijzen bezwijke mijne ziel, jubelend van
liefde!

O koe mi stima Bo mas koe mi mees, i
mi mees pa Bo sool, i den bo toer hende
koe ta stima bo berdaderamente manera
ley di stimacion, koe ta sali di Bo, ta
manda.

U beminne ik boven mij zelven, en mij
zelven niet anders dan om U, en in U
allen, die U waarlijk beminnen, naar den
eisch der liefdewet, die van U uitstraalt!

Amor ta liger, sincero, religioso, duci i
gustoso, coe forza i pacienci, fiel,
prudente, constante i coe animo, i no ta
busca su mees nunca.

Vaardig is de liefde en oprecht,
dienstwillig, lieftallig en verkwikkelijk;
sterk, geduldig en trouw, voorzichtig,
lankmoedig, manhaftig en nooit zichzelve
zoekend.

Ora toch un hende ta busca su mees, ai, Want waar iemand zichzelven zoekt,
el ta falta coe amor.
daar valt hij van de liefde af.
Amor ta reserbar, humilde i drechoe, no
laf, no liger, ni buscando cos di nada;
sobre, puro, i stabel, sosegar i den toer
cos, wardando su sintirnan.

De liefde is omzichtig, nederig en
rechtzinnig; niet week, noch lichtzinnig,
noch op ijdele dingen bedacht; zij is
matig, rein, standvastig, kalm en houdt
wacht over alle zinnen.

Amor ta soemitir i obediente na su major;
pas su mees miserabel i despreciar, el
ta deboto na Dios i gradicido, confiando
i sperando semper den di El, apesar koe
el no ta haja gustoe for di Dios; pasobra
sin dolor hende no ta biba den di amor.

De liefde is onderdanig en aan oversten
gehoorzaam; in eigen oogen gering en
verachtelijk, 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.

Es koe no kier sufri toer cos, i entrega su Wie niet bereid is alles te verduren en op
mees na boluntad di stimacion, no ta
den wenk des Beminden gereed te staan,
merecé nomber di stimador.
is den naam van minnaar niet waardig.
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.

Wie waarlijk liefheeft, moet voor zijn
Beminde al wat hard en bitter is gaarne
aanvaarden; en zich om geene
voorkomende tegenheden van Hem
afwenden.

Gesprekken
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uit ‘Woordenlijst der in de landstaal van Curaçao meest gebruikelijke
2
woorden, vermeerderd met eenige gemeenzame Zamenspraken ,
Curaçao 1869’
Ahá! bisienja, bo 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.

Anto lo mi bai oen momento círka djé.

Dan zal ik maar even bij hem loopen.

Morgen, baas, ta bai koe goestoe aki.

Goeden morgen, baas smid, dat gaat er
hier lustig toe.

Si amiego, hende mestér bati heroe, ora Ja vriend, men moet het ijzer smeden,
el ta kajente.
terwyl het heet is.
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Boeta es bout aki oen poko den di
schroef, i vyl oen poenta na el (né).

Zet dezen bout eens even in de schroef,
en vyl er een punt aan.

Mi vyl ta masjar stompi.

Myne vyl is erg bot.

Pega awoor arieba bo aanbeeld oen bon Smeed er nu op uw aanbeeld een fermen
kabees na el (né).
kop op.
Hala blaasbalg oen poko, i tiera oen
schop di karbon arieba kandéla.

Trek even den blaasbalg en smyt een
schop kolen op het vuur.

Moer di es schroef ta loko.

De moer van die schroef is verlopen.

Boeta voorhamer oen banda, i doena mi Leg den voorhamer op zy, en reik my
es moker aja oen poko.
dien moker daar eens aan.
Toema tang i saka es heroe for di
kandéla.

Neem de tang en haal het yzer uit het
vuur.

Den koelbak no tien basta awa.

Er is geen water genoeg in den koelbak.

Ata, mi ta klaar koe el (kon é) kaba.

Zie daar, ik ben er klaar mede.

Papá, metselaar a tresé kalki.

Vader, de metselaar heeft de kalk
gebragt.

Bon, mi jioe: bo sabi kiko ta kalki, i kiko Best, mijn kind: weet ge wel wat kalk is,
hende ta haci koe kalki?
en wat men met kalk doet?
Wel sigoer, piëdra ó kokoliesji kimaar, Wel zeker, gebrande steenen of schelpen
pa metsel kon e, ora a broehé koe zantoe om met water en zand of klei of
ó klei.
vermengd, tot het metselen gebruikt te
worden.
Handlangers ta tresé koos di trabau ariba De opperlui kruien de bouwstoffen aan.
kruiwagen.
Koe koetsjára metselaar ta saka kalki for Met den troffel schept de metselaar de
di soe bakki.
kalk uit den kalkbak.
Koe soe martien, el ta batti pièdra na nan Met den metselhamer, slaat hij de
loegaar i bon seaaar den otro.
steenen regt en vast in elkander.
Metselaar ta oesa també oen nijptang i Gebruikt de metselaar ook eene nijptang
haatsja?
en bijl?
Esai ta herment di karpinteer: nijptang Dat zijn gereedschappen van den
pa saka kláboe for di páloe, i haatsja pa timmerman: de nijptang om spijkers uit
kap.
het hout te trekken, en de bijl om te
hakken.
I kende ta oesa oen vijnsel i manga?

En wie gebruikt vijzel en stamper?

Poentra bo meester kiko ta oen
Vraagt uw meester eens, wat eene
handspaak, oen hefboom, oen windas, handspaak, een hefboom, eene windas,
oen dommekracht i oen kaapstander.
eene dommekracht en een kaapstander
is.
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En om te laten zien, dat het niet aan den bewerker ligt, citeer ik hier uit hetzelfde
boekje nog een gesprek, waar althans i e t s innerlijks doorstraalt, en aanstonds is
weer alles Spaansch.
Bon anotsji, mi amigo.

Goeden avond, waarde vriend!

Bo sierbidoor, mi sjon.

Uw dienaar, mijn heer!

Mi ta henteramente na bo sierbiesji.

Ik ben geheel de uwe.

Mi por haci algoen kos pa bo?

Kan ik u van dienst zijn?

Mi ta gradici bo masjar.

Ik dank u zeer.

Bo tien di manda noema.

Gij hebt slechts te bevelen.

Oenda bo ta ba bai asiena poerar?

Waar gaat gij zoo spoedig naar toe?

Mi mestér bai koenoekoe aïnda.

Ik moet nog naar buiten gaan.

I di oenda bo ta bini awor?

En van waar komt gij nu?
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Mi tabata oen ratikoe cirka mi roemaan. Ik ben even bij mijn' broeder geweest.
Ki nobo tien aja?

Wat nieuws heeft men daar?

Nada partikoelar.

Niets bijzonders.

Mi a tendé koe N. a moeri.

Ik heb gehoord dat N. overleden is.

Zoo, esai ta oen piërde grandi.

Zoo, dat is een groot verlies.

Es disgraciado jioenan!

Die ongelukkige kinderen!

Si, kom lo passa koe es poobersitoenan! Ja, wat zal er van die arme schapen
worden!
Dios sabi.

De Hemel weet het.

Kiko lo nos hasi, ta asiena kaba.

Wat zal men doen, het is niet anders.

Dios warda bo di tal perdementoe.

God beware u voor dergelijke verliezen.

Kwantoe roeman bo tien?

Hoeveel broeders hebt gij?

Mi no tien ningoen na bieda.

Ik heb er geen in leven.

Nan toer a moeri moetsja.

Zij zijn alle jong gestorven.

Esai ta triestoe pa bo.

Dat is droevig voor u.

Nos toer mester moeri oen dia.

Wij moeten alle eenmaal sterven.

Korda moetsjoe bé n'esai.

Denk daar dikwijls aan.

Adios, koemiendá bo familia par mi.

Vaarwel, groet uwe familie van mij.

Sien falta.

Zonder mankeeren.

Adios, sjon! Dios doena bo saloer.

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
moreele begrippen zijn Nederlandsch; maar iedereen die onbevangen den
woordenschat nagaat, móet getroffen worden door deze tegenstelling, òf 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 het Nederlandsche en het Spaansche volkskarakter; maar is er behalve
dat, misschien ook nog geen werkelijke schuld onzerzijds? Zijn onze Nederlandsche
kolonisten ook wel altijd op de geestes-beschaving 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 Claver na te streven? Op de Deensche Antillen en in Suriname
werkten Duitsche Herrn-hutters en Deensche Lutheranen aan de beschaving der
negers. Maar het meerendeel onzer vaderen werkte of dacht daar niet aan. 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
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rijzende zon, naar Ceylon en Insulinde, en laten wij ons oordeel opschorten, totdat
wij ook het getuigenis hunner talen hebben gehoord.
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Tiende Hoofdstuk. Het Amerikaansch.
o

[1 . Het oude Amerikaansch-Nederlandsch.]
o

Het Amerikaansch verdeelen wij in Oud- en Jong-Amerikaansch. 1 . Het oude
A m e r i k a a n s c h - N e d e r l a n d s c h . 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, Dialect Notes 1910 blz. 459-484 (cf.
ij

Tijdschr. M . Dl. 32).
In 1609 voer de ontdekker Henry Hudson, een Engelschman, in dienst onzer
Oost-Indische Compagnie, op haar schip ‘D e h a l v e m a e n ’ den mond der rivier
binnen, die zijn naam zou vereeuwigen. In de volgende jaren rustten verschillende
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 hooge bewindhebbers de nieuwe bezitting aan haar over, en nu arriveerde twee
jaar daarna op het schip ‘N i e u w N e d e r l a n d ’ 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-Island: d e W a l e b o c h t ,
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 het Zuiden
tot aan Delaware, 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 Nieuw-Amsterdam werd ter eere van den koninklijken vrijbuiter
New-York 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 lang-zamen ondergang gedoemd. Een
eeuw lang nog behielden de oude Nederlanders den meesten invloed. Tot in 1773
was te New-York de officieele school zuiver Nederlandsch gebleven, maar toen
besloot de Kerkeraad, dat beide talen, Engelsch en Nederlandsch zouden
onderwezen worden. Van Bombeler was de laatste bijzondere onderwijzer die in
1785 nog u i t s l u i t e n d Nederlandsch onderwees, en zijn opvolger was reeds de
laatste die nòg Nederlandsch 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 New-York 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, Engelsche en 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 verdienstelijker 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 door-loopenden tekst nog al erg gevoelen, wij moeten hem toch zeer dankbaar
zijn voor het vele goede dat hij bood. - Vooreerst nu, is het de moeite waard op te
merken, dat onze taal er in twee tamelijk sterk verschillende variëteiten is blijven
o

leven: 1 . een dialectisch Nederlandsch, in den mond der oude Nederlanders zelf,
o

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 één-kennig 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,
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dan valt het ons aanstonds op dat de meeste dezer Amerikaansche klankovergangen
en woorden, als bang: baang, zwart: swaart, kaas: kaes, paard: paerd, 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
a

a

e

§ 168), lang: laank, wolf: wo lf, stront: stro nt, vleesch: vleisch, been: bî n, stierf:
e

sturf, enkel: enkeld, framboos: bra mbo(e)z(em), een mis(se) (= een misslag) sinds:
e

sins, zakdoek: neusdoek, enklaauw (Verschuur: ienkloue) a nkleve, 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.
van Weel en A. Verschuur l.c. Wij trekken dus onbevreesd de conclusie: de meeste
Amerikaansche kolonisten van 1613-1664 stammen uit Zeeland. Naar Brabant en
o

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 Vlaamschen invloed op het Zeeuwsche dialect kunnen vaststellen; een
interessante beteekenisovergang is e l l e n d i g : v o l l e d i g , min of meer te
vergelijken met het Afrikaansch b r a a f : z e e r .
Verder heerscht er een algemeen verval van buigings- en vervoegingsvormen:
een Creoliseering dus, die echter nog niet zoover is gegaan als in het Afrikaansch.
Het lidwoord is vast ‘de’, ook voor onzijdige woorden, het betrekkelijk 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 p e l s ,
h o e n d e r s , b r o e d e r s , maar is bijna overal elders vervangen door -e. Van de
naamvallen zijn er slechts sporen meer over in staande uitdrukkingen zooals
c h o e i e n a v o n d . De persoonsuitgangen van het werkwoord komen hier en daar
nog voor, maar mogen evengoed weggelaten worden: men mag evengoed zeggen:
h a i c h a a n , z i e n , d o e n , als h a i c h a a t , z i e t , d o e t , h a i b e n , h a i
h e b of h e v a l s h a i e s , h a i h e t ; w a i b e n , w a i h e b of h e v als w a i
b e n n e , w a i h e b b e of h e v v e . De Praeterita w a a s en h a a d zijn in alle
personen onveranderlijk. De tweede verleden tijd heeft altijd h e b b e of h e v v e ,
nooit w e z e . Het Engelsch heeft hier natuurlijk op allerlei wijzen toe meegewerkt.
Zoo werden h e b b e n tot h e v v e ; o m werd tot f u r ; het Passief wordt altijd
omschreven met w e z e . Z e k o m e h i e r f u r b e c h r a v e t e w e z e ; e k
c h a a n f u r t e d o e n i t . Trouwens wij treffen natuurlijk ook allerlei
echt-Engelsche woorden of vertalingen aan, zoo k e e r = Engl. c a r e ; l a i k e =
Engl. l i k e ; g r o o t k e n d : grandchild; t o e en v r ô (heen en weder) = Engl. t o
a n d f r o ; b o d d e r e = Engl. t o b o t h e r ; t r u b b e l = Engl. t r o u b l e ;
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d a a t b e l a a n g t e n u n z : t h a t b e l o n g s t o u s ; nut (niet) = Engl. n o t ;
o o k (eik) = Engl. o a k , 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
o

o

o

naast elkander 1 het Afrikaansche, 2 het Rooseveltsche, 3 dat van Prince:
Trippe, trappe, trone

Trippe, trappe, tronsjes

Varkies in die bone

De varkens en de boontjes De vaarkez en de
boontsjes

Gansies in die groene gras De koetjes en de klaver
De paardjes en de haver

Triep a trop a troontsjes

De koe-tsjes en de klaver
De paert-sjes en de haver

Eendjes in die waterplas

De eendjes in de waterplas De eent-sjes en de
waterplaas

'k Wou dat kindjie groter
was

Zóo groot mijn klein Jantje Splis splaas, splis splaas
was.

Om al die diertjes op te
pas.

Aal en de maant vaan
Aapril.

Volkskunde Deel 23, 1912, blz. 203 vlgd., 240. Deel 24, 1913, blz. 123 vlgd.
Eenige interessante zinnetjes, die althans een zwak denkbeeld van de
conversatietaal onder die oude Hollanders kunnen geven, zijn nog de volgende:
Dae was twaalf broeders, die kwamen over hier vaan Hollent en die hae 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 saal je weer ziene entsje
taid ov en aanders (Engl. again some time or other). - Ben choeie m nse dîe wat
en daat huis woont: het zijn goede menschen die in dat huis wonen. - Ek kwaam
naar de Pondkaerk toet (toen) ek tien jaar aaut waas en ek waas daer toet ek
twentich jaar aaut waas. - Dae praatte aallehaar 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 welcome to have what I have said to you.
- Ek waas een beetsje sjeftich (twijfelachtig) aas (of) hai mai betale zaau ov niet. Ek was aalaendig enchjenomen met die kaed'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). - Laot ôns chaan, maak
jezellef tuis (make yourself at home).
Te Paterson wonen tegen woordig verschillende nieuwaangekomen Nederlandsche
families. Daarmee willen onze oude luitjes echter niet veel te doen hebben:
Onze taal ez leech duits en hulliez ez Hollens; kwait daeffrent! (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.
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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 volgen eenige zinnetjes in
de negro-variëteit. Hier ontbreken alle verleden tijdsvormen enz., het is om kort te
gaan een en al Creoolsch.
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Ek chaan waech maarge. - Wen (Engl. when) zaal je chaan met main uit en schoote
(schieten: Eng. shoot). - Ek hev et schoon (reeds) vergeten. - Ek zaal laik 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

Always in summer

Staat de zuve boome

Stand the seven trees (misschien de
planeten)

Eske'n aike en aal de laang voorbai

Ash and oak and all along past

Kent niet rolle; waat er opstaat?

They cannot proceed. What are they
standing on?

En nu ten slotte wat het Jersey-Dutch van een der weinige overgeblevenen die
o

het nog spreken kunnen a 1913, te Bergen County op New Jersey.
De V'lôrene Zőn.
En kääd'l had twî jòngers; de êne blêv
täus; de andere xöng vôrt f'n häus f'r en
stât. Hāi wāz nît tevrêde täus en dârkîs
tû râkni ārm.

De Verloren Zoon.
Een man had twee jongens; de eene
bleef t'huis; de andere ging voort van huis
voor een vermogen. Hij was niet tevreden
thuis en daardoor toen raakte arm.

Hāi doǵti ôm dāt täus en z'n vâders pläk. Hij dacht aan dat t'huis en zijn vaders
plaats.
Tû zāide: äk zāl na häus xâne. Māin
vâder hät plänti.

Toen zei hij: ik zal na huis gaan. Mijn
vader heeft overvloed.

En tû de vâder zâǵ'm komme, hāi xöng En toen de vader zag hem komen, hij
äut en mûten'm en boste z'n zőn en tû ging uit om hem te ontmoeten en zoende
broǵt'm in h'm häus.
zijn zoon en toen bracht hij hem in zijn
huis.
Tû zāide te de kääd'l, de xjehűrde hānt:
nāu xân en slāxt het kāl'v en tû nâ dāt
xân en nôd de bűre en komme met māin
en wāi zāl nāu en fîst häbbe.

Toen zei hij tegen de man, de huurling:
nu ga en slacht het kalf en toen na dat
ga en nood de buren en kom met mij en
wij zullen nu een feest hebben.

Māin zőn wāt v'lôre wās äs nāu ôm täus. Mijn zoon die verloren was is nu
Nāu zāle wāi en xùje dānkbâr tāit häbbe. weer(om) t'huis. Nu zullen wij een
goeden dankbaren tijd hebben.
Tû de āuster zőn zāid: je dên nît zô för
māin. Äk blêf täus bāi jāu en jāi nôut
mâkte xîn super för māin en dőze xöng
vôrt en spandêrde al z'n xält.

Toen de oudste zoon zeide: je deedt niet
zoo voor mij. Ik bleef t'huis bij jou en je
nooit maakte geen souper voor mij en
deze ging voort en verkwistte al zijn geld.

Nāu kommt hāi ôm ārm. Nāu màkt je en Nu komt hij weer arm. Nu maak je een
fîst - en x'rôte super - för hőm, dāt jāi
feest - een groot souper - voor hem, dat
nôut dên för māin.
je nooit deedt voor mij.
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Tû de vâder zāi: äk bän blāit; äk bän
Toen de vader zeide: ik ben blijde; ik ben
dānkbâr dāt māin zőn nox lêft en äz täus dankbaar dat mijn zoon noch leeft en is
in xjezonthāit.
thuis in gezondheid.
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-York
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
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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.
afease, afeese bijv. nmwd. zie fease.
applejees: appelbeignets.
awre-grietchies: maize coarsely ground (Ndl. aar + grutjes).
bedrooft, bedrowft, bedruft: bijv. nwd. miserable, despondent (contempt), sad,
sarrowful, gloomy (Ndl. bedroefd).
bindery: boekbinderij.
binnacle, binnakill, bennakill: the smaller channel of a river running back from
the main stream (Ndl. binnen + kil).
blawker: a flat bedroom candlestick (Ndl. blaker).
blickey, blickie: a tin pail (Ndl. blikje).
blummachie: flower, blossom (Ndl. bloemetje).
blummey, blummie: flower, blossom (Ndl. bloempje, bloempie).
bockey: a dish made from a gourd (Ndl. bakje).
boonder w.w.: to brush away, drive away (Ndl. boenderen).
boss: master, patron (Ndl. baas).
bush: a wood, grove, thicket. as in ‘sigar-bush’ ‘Flatbush’ (Ndl. bosch).
chais: Ndl. sjees.
clip: stony (Ndl. klip). Ook: a rock or stone cliff mountain.
clochmutch: Ndl. klokmuts.
clove: cleft, ravine, pass (Ndl. kloof).
cold-slaw, cole-slaw: sliced cabbage served as a salad (Ndl. kool + sla).
cockey, cookie, cookij a small sweet cake (Ndl. koekje-koekie).
coss: wardrobe, chest af drawers (Ndl. kas, kast).
cruller(s): a fried sweet cake, koek van zoet deeg in reuzel gekookt (Ndl.
krullers).
dobber: a fish-line float (Ndl. dobber).
domine, dominie: a clergyman (Ndl. dominee).
doorslag: colander-strainer (Ndl. doorslag).
dope: a thick liquid (Ndl. doop).
dorp: village (Ndl. dorp).
dumb: stupid, dull. (Ndl. dom).
to dump: het afladen van een wagen door
hem op te wippen (Ndl. dompen).
fease, feese: disgusting (Ndl. vies). To be fease of a thing or person: I am fease
of him, he disgusts me. I am fease of it, vergelijk ook nog afease.
fike, fyke: a bow-net (Ndl. fuik). Ook fijke-net.
file: to scrub, mop, scour (Ndl. dweilen.
file: mop (Ndl. dweil.
geheist: overreached: he is geheist: he has overreached himself (Ndl. hijschen,
geheschen).
grilly: chili, raw: to day is so grilly, that I shall not go out (Ndl. grillig).
herkeys, herkies: haunches: ‘squat down on your (herkies’ (Ndl. hurk: op de
hurken zitten: hurkjes).
hockeys, hockies soused pigsbones, the joints above the pochies (Ndl. hakjes).
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honk: huis (Ndl. honk).
hook: point of land, cape (Ndl. hoek).
hoople: a child's hoop for trundling (Ndl. hoepel).
kill: a creek, stream, channel (Ndl. kil).
kill-fish, killi-fish, killy-fish, killie: a fish nl. fundulus heteroclitus (Ndl. kil-visch).
kip: a word used in calling chickens (Ndl.kip).
konkepot: gossip, huzzy, scold b.v. bedrufter konkepot: a miserable scold (Ndl.
konkelpot).
landlooper: landlooper.
lappey, loppey: small mat made of rags (Ndl. lapje).
logy: dull, heavy (Ndl. log).
mollykite: foolishness (Ndl. malligheid).
mont: basket (Ndl. mand).
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niskeery: curious-inquisitive (Ndl. nieuwsgierig).
off-doch: inclosed stoop (Ndl. afdak).
olycoek, olycook, olykoek: a sweeet cake fried in fat, a doughnut (Ndl. oliekoek).
overslaugh: overslag, to - : overslaan.
Paas: Easter (Ndl. Paasch).
patroon: proprietor of a manor (Ndl. patroon).
pile: Ndl. pijl in 't kinderspel.
Pingster Pinkster, Pinxter: Whitsuntide; alleen over in Pinksterbloom;
Pinkster-flower (Ndl. Pinkster.).
pinky: een kinderspel (de pinken worden tegen elkaar gelegd).
pit: the hard kernel of certain fruits (Ndl. pit).
plock: to settle down (Ndl. plakken).
pocheys, pochies: soused pigsknuckles: the joints above the toes (Ndl. pootjes).
poosly: tolerably-indifferently (Ndl. passelijk).
pottybocker: Ndl. pottebakker.
pratchey, pratchie: talk-gossip (Ndl. praatje).
proytel: to boil softly, to chatter, to prattle (Ndl. preutelen, pruttelen).
pummel-appelye: the berry of the wintergreen (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 (Ndl. 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, snoepig?) in de aanvankelijke beteekenis
van: heimelijk uit den suikerpot snoepen).
snore: a span of horses: een span paarden, Ndl. snoer.
spec, speck: pork, fat (Ndl. spek).
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 O. Afrikaansch
en Neger-Engelsch.
stoop: entrance platform at door of a house, porch (Ndl. stoep).
unnozel: silly, simple (Ndl. onnoozel).
vly, fly, vley vlei, vlaie a swamp, marsh, shallow pond (Ndl. vallei).
waffle: a batter cake (Ndl. wafel).
winkle-hawk: an angular rent in cloth (Ndl. winkelhaak).
wurst, wust: sausage (Ndl. worst).
Hoe dit groot aantal woorden te verklaren is, begrijpt men vanzelf als men nagaat,
de

dat er voor de hooge kringen van New-York tot in het begin der 19 eeuw in het
Nederlandsch gepreekt werd. Gaandeweg slinkt deze Nederlandsche 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 Hollandsche vasthoudendheid van karakter leeft
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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 New-Yorksche burgemeester door z'n tegenstanders geniepig
was aangevallen, hij onder algemeen applaus kon antwoorden: Tell my opponent
that I am of an old Dutch character.
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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 opgaan 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 opzicht grooter en rijker dan 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 religieuse leven;’ en
tot dit religieuze leven heeft ongetwijfeld de tweede Nederlandsche immigratie het
hare rijkhandig bijgebracht.

o

2 . Het nieuwe Amerikaansch.
de

Omtrent het midden der 19 eeuw (sinds 1845) 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-Jersey, stichtten er o.a. de bijna nog
uitsluitend Nederlandsche stad Holland-Michigan en allerlei dorpen onder den naam
der Nederlandsche provinciën: Utrecht, Zeeland, Drenthe, Overijsel, enz. In het
nabijgelegen Grand-Rapids alleen leven thans nog bijna 30,000 Hollanders bijeen.
Alles te zamen wonen er in de Vereenigde 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.
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‘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 voorstanders
henzelven alleen maar zouden renueeren.’
Verder trekken de volgende uitdrukkingen om een of andere reden de aandacht:
‘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
tegenwoordig kunnen verkregen worden.’ - ‘De Democratische partij is verdund.’ ‘Bovenstaande 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 ‘levensbeschouwing’; ‘op dit heden’, ‘werktjes’; ‘een
drietal wordt gemaakt’ voor ‘opgemaakt’; ‘den roeping in de mogendheid des Heeren
te aanvaarden’ voor ‘het beroep, enz.’ - ‘De Standaard’ zegt: ‘Uit aanmerking van
oude betrekkingen.’ - ‘Een doel uitvoeren.’ - ‘Hoofdpijn vergezeld van gegons in de
ooren’ (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.’ - ‘Welk getal veel grooter verdacht
wordt.’ - ‘Ik was zoo pijnlijk, dat ik mij niet verroeren 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's Weekblad’ 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 Nederlandsch. De volgende aanhalingen zijn getrokken uit de
hoofden andere artikelen en de advertentiën van: ‘De Hope’; Daar zij haar wil had
(a will of 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 progress). - 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 be
divided). - Geef ons een bezoek (give us a call). - Hij bracht de volgende besluiten
in (brought in). - ‘De Standaard’;
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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 be....). - Want indien het niet voor zijne
vrijgevigheid geweest ware (but for his 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 be 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 his
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
geneesheer (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 Hollandschen 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 bonds; Ver. Staten
bonds; de streetcar; in de drugstore; kachels en patent fire-backs; goedkoope
cash-store; twee maandelijke excursion; dress-goederen; droog timmerhout als
floorings, sidings enz.; doodkisten, van de goedkoopste af tot de mooiste walnut
caskets toe, enz. enz.’
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, Deel 37, 1909, blz.
107 vlgd. The Dutch in New Netherlands and The United States, New-York 1909.
Melis Stoke: Hollandsche couranten en tijdschriften in de Vereenigde Staten.
Neerlandia 1915 blz. 253-256.
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Elfde hoofdstuk. Het Ceylonsch.
Ja, op Ceylon, dat in 1656 na veel strijd door ons op de Portugeezen veroverd, 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, volgens sommige berichten, nog hier en daar met
Hollandsch terecht. Hollandsche plaatsnamen als Wolvendaal, Hulftsdorp,
Bloemendaal, Korteboom herinneren nog aan onze oude overheersching, en er zijn
dan ook nog duizenden eilandbewoners met Hollandsche namen als Cuylenburg,
Prins, Van der Straaten, Leembruggen, Anthonisz, Speldewinde, De Vos, Drieberg,
Kriekenbeek, De Heer, De Rooy, enz., die zich op hun oud-Hollandsche afkomst
beroemen. De DUTCH BURGHER UNION OF CEYLON van 1907 is de voortzetting
van een ouder genootschap HET HOLLANDSCH GEZELSCHAP 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 Engelschen
ambtenaar onderworpen. Als rechtstaal werd het Nederlandsch in 1801 afgeschaft,
en sinds Dr. Twistleton in 1807 het schoolbestuur in handen nam, en het
Nederlandsch stelselmatig van de leerprogramma'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 gehandhaafd heeft, trots de Hollandsche en Engelsche
overheersching. Één der gronden 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 onderzoeken 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
folmac: volmacht
giffrau, jufrau: juffrouw
grado: graad (Ptg. grao)
hanscoon: handschoen
hoc: hok (stal)
lodo: peillood
mooy: moei, tante
notaris: notaris
oomp(i): oom
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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.
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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. religião)
Hollandsche idioom-invloed straalt waarschijnlijk ook door in de on-Portugeesche
uitdrukkingen: padaz cake, padaz azul fita, 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 huiselijke 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.
tjoema: voor niets.
bottel: flesch.
maai: moeder.
masqui: Afr. maskie: 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.
o

Journal of the Dutch Burgher Union of Ceylon. Vol. I, n . 1, blz. 29 vlgd. S.R. Dalgado:
Dialecto Indo-Portuguès de Ceylâo, Lissabon 1900. D.C. Hesseling: Overblijfsels
van de Nederlandsche taal op Ceylon. Tijdschrift van de Mij. der Nederl. Letterk.
Dl. 29, 1910, blz. 303 vlgd.
Nòg interessanter echter zijn de Nederlandsche leenwoorden in het Singhaleesch,
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. daarover een en ander
mede. De spelling der Singhaleesche woorden is de Fransche, ou is dus oe, gn: nj,
dj: dzj, ch: sj, tch: tsj enz. Ik laat ze staan in de volgorde van het Indische alphabet.
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Hollandsche leenwoorden in 't Singhaleesch.
agasti, agatti: agaat
adwekât: advokaat
aprél: april
apôstelon: apostel
artâpel, artèpèl: aardappel
arrakkon: arak
awegâre: avegaar (boor)
âsi: aas (in 't kaartspel)
èpèl: appèl (hooger beroep)
iskâkere: stokerij
iskourouppou: schroef
iskôppe: schoppen (kaartspel)
istirikke, istrikke: strijkijzer
istôppou: stoep
ispititâle, ispiritâle: hospitaal
éwagñdjeliste: evangelist
octôbere, octômbere: October
orlôsou orlôsi: horloge
klêsi: klasse
kakoussi, kakkoussi: kakhuis
kantôrou: kantoor
kanappe, kanappou: knaap (= dientafeltje)
kalampe: klamp
kalâbere: klaveren (kaartspel)
kaloukoum: kalkoen
kèrekôppou: kerkhof
kouïtansi, koïtansi: quitantie
kouloun: kolom
këtele: ketel
kokis: koekje
komesâris: commissaris
komis: kommissieloon (?)
korom, koroum: kroon (munt)
kolûdgi: collegie
kôki: kok
djanewâri: Januari
djoûni: Juni
djoûli: Juli
translâtkerenenâ: translateeren
trëdjëri, rédjeri: tresorie
taksëroukerenenâ: taxeeren
tarappe: trap, ladder
tourouppou: troef
të: thee
tëre: teer
tôlke: tolk
dâtam: datum
dâsi: dasje
dâgn: dam (spel)
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désêmbere, désêmbre: December
doïtou: duit
notâris: notaris
nowêmbere, novêmbre: November
patoram, patorom: patroon (bij vuurwapenen)
païpa: pijp
palakkârtou: plakkaa(r)t
pênemas-pihiyâ: pennemes
pirikidêle: frikadellen
pouspas: poespas
péberewâri: Februari
ponse: pons (punch)
poro: vrouw (kaartspel)
polmakkâre: volmacht
pôttchi: potje
pôrou: voering
bakkere: bakker
bakki: bakje
bankelot: bankroet
bâttchi: baatje
bâlke: balk
bâs: baas
bouroudal, bourouder: broedertje (= gebakje)
bouroume: boor
boûdal: boedel
boûndele, boundele: bundel
boûndele: boender
boundele: boender
boûrou: boer
béliyat: billet
bélék: blik (metaal)
bosguédi: bos (= naaf)
bostrékke: borstrok
bônlî, bômboulî: boom (aan wagen)
mârton: Maart
mâskere, mëstere, mëstri: meester
mèyi: Mei
môl: molen
rapôrte, rapôrtou: rapport
rakke: rek
râmou: raam
rouyite: ruiten (kaartspel)
lâkke: laken
lâttehou: lade
lèyin: lijm
wapene: wapen
winkele, binkele: winkel
wéndësie: vendutie
sabat: sabbat
sèptèmber, sèptèmbere: September
sèldiri: selderie
sèdele: zadel
sipiri: cipier
siménti: cement
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soûkiri: suiker
sékeretâris, sékretâris: secretaris
sènkele: schinkel
soldere: zolder
sôppi: zoopje
harenal, arnal-katou: haarnaald
hâkke: haak
hartchi: (broche) hartje (?)
hârte: harten (kaartspel)
hëre: heer (kaartspel)
enzoovoort
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Uit de artikelen, die de journalist Wagenvoort tijdens zijn verblijf op Ceylon over land
en volk schreef, excerpeerde Prick van Wely voor mijn gerief de volgende
Nederlandsche leenwoorden. Er zijn er natuurlijk heel wat bij, die in andere spelling
reeds in de voorafgaande lijsten voorkomen, maar ik vond het eerbiediger ook die
maar te laten staan. Menige spellingafwijking zegt zooveel. Bovendien staan er nog
een heele reeks nieuwe woorden tusschen.
Aasiya (aas), admiral, advokat, ambal (aambeeld), ankara (anker), ankara boyye
(boei), anskoen, artapel, articulo, avagara, avadakkoena (afdak), baai, baas, bafels
(wafels), bakkara, bakkiya (bakje), bankroet, balk, banths, berger (burger), blada,
badoeva, boedale, boekse, boeroeva (boer), boerdar, boetik, boorome, booncis
(boontjes), bosman, bostrokoeva, corset daasiya (dasje), der (aldoor), drek (druk),
flau, flek, folmac polmak (volmacht) flenx, fontena, gaaspoeva (gesp) gemakkoesiya,
glas, goraka (augurk), grado, haarnal (naald), hak, harta (harten in 't kaartspel),
hender, hera (hier), hok, iskroepoeva, iskoppa, istoepa, janavar, juffrau giffrou,
kraaklina, kabboestokkoeva (kapstok), kakoes, kalabara (klaveren) kanapoeva
(knaap = dientafeltje) kantoroeva, karboenati, keikera, keldare, kerkop (kerkhof),
kétale, knopskattia, koevitansiya, kokkiya, leilodo (peillood) loejeroes (luiers),
lotarayya, matisyap mola (molen), mooy, notaris, oompi, orlozd, petersilie, pla (vlaa)
plat, ployi, popercis (poffertjes), porava (vrouw), postaala (pastei) prausakokies,
prikkadel, piskal (fiscaal), raai (rijden), ramoe (raam), regel, roeyita (ruiten, kaartspel),
seidarkokis, selderi, sipiria sapir (cipier), sitasie, slenger, soldare (zolder), spruw,
strekke (strik), strika, stal, etazie, tak, tante, tappalakkoeva (tafellaken), tarappoetolka,
té, vandel, vandelar, vanz, vendamestri (vendumeester), vendesiyu (vendutie),
vinkel wenkel (winkel).
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 geweest. ‘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 geestesoogen dragen niet zoo makkelijk omhoog, tot onbaatzuchtigheid
en idealen.’ Zoo zeiden wij in den aanvang van dit boek. Het blijkt opnieuw 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 geslotenheid, maar ook oponzen al te
materialistischen koopmansgeest. De wreedespanning tusschen de naturen van
het Oosten en het Westen is het, die ons zoolang gescheiden heeft en scheiden
zal, totdat een hoogere kracht ons elk kome opheffen uit onze kleinheid, om op
beter plan elkander te ontmoeten en waardeeren.
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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 berekeningen. 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
gebeuren. 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 open-deiningen 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 regenbogend 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 aandonst het mysterie,
waarin als in een wolk, de stille kracht eens zal openbliksemen.
Dat is een trein met nieuwe hadji's zei Van Oudyck; allemaal versche
Mekka-gangers... De trein hield stil, en uit de lange wagens der derde klasse,
plechtig, langzaam, vol wijding en bewust van hunne waarde, stegen de hadji's uit,
rijk geel en wit getulband het hoofd, waarin trotsch de oogen glansden, laatdunkend
de lippen zich dicht trokken, in nieuwe glanzende jassen, goudgele en purperen
samaren, die vielen aanzienlijk bijna neêr tot de voeten. En, gonzend van verrukking,
soms met een opstijgenden kreet van onderdrukte extaze, drong nader de uitziende
menigte, bestormde de uitgangen van de lange wagons. En Van Oudyck en Eva,
op den weg achter het station langzaam voortschrijdend om de drukke menigte, die
gonzende altijd de hadji's omringde, hun dragende eerbiedig hun reisgoed, hun
vleierig aanbiedend hunne karretjes, zagen plotseling elkander aan, en ofschoon
zij het geen van beiden wilden zeggen met woorden, zeiden zij elkaâr met een blik
van begrijpen dat zij Hèt, Dàt, voelden - beiden - beiden tegelijkertijd nu, daar te
midden van het dwepen dier menigte... Zij voelden het beiden, het onuitzegbare:
dat wat schuilt in den grond, wat sist onder de vulkanen, wat aandonst met de verre
winden meê, wat aanruischt met den regen, wat aandavert met den zwaar rollenden
donder, wat aanzweeft van wijd uit den horizon over de eindelooze zee, dat wat
blikt uit het zwarte geheimoog van den zielgeslotenen inboorling, wat neêrkruipt in
zijn hart en neêrhurkt in zijn nederige hormat, dat wat knaagt als een gif en een
vijandschap aan lichaam, ziel, leven van den Europeaan, wat stil bestrijdt den
overwinnaar en hem sloopt en laat kwijnen en versterven, heel langzaam aan sloopt,
jaren laat kwijnen en hem ten laatste doet versterven, zoo nog niet dadelijk tragisch
dood gaan: zij voelden het beiden, het Onuitzegbare...
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Twaalfde hoofdstuk. Het Oost-Indisch.
Het Nederlandsch dat in Suriname en in Oost-Indië 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 hun kinderjaren
meestal een der 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. Dat noemt men tegenwoordig algemeen de ‘trekkers’.
Daartegenover staan de ‘blijvers’. Dit alles neemt echter niet weg, dat het
Nederlandsch onzer Oost-Indiën toch zeker een der voornaamste groeptalen vormt,
die afzonderlijk moet worden besproken, en het meest op een dialect gelijkt. Het
o

Oost-Indisch Nederlandsch valt in twee groepen uiteen: 1 . H e t N e d e r l a n d s c h
o

der Sinjo's en Nonna's.2 .Het Nederlandsch der Europeanen,
beide voor het eerst wetenschappelijk behandeld door F. Prick van Wely: Neerlands
taal in 't verre Oosten, Semarang-Soerabaia 1906. F. Prick van Wely: Viertalig
3

aanvullend hulpwoordenboek voor Groot-Nederland , Weltevreden 1910.

I. Het Nederlandsch der Indiërs.
Het Nederlandsch der Sinjo's en Nonna's, d.w.z. der lager staande Kampongs-Indo's
- men moet ze tegenwoordig Indiërs noemen - 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, die probeeren
wat Nederlandsch te spreken, brengen het meestal veel verder. 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 Indiër-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 Nederlandsche g en h worden beide
verkeerd uitgesproken en dikwijls met elkaar verward, omdat de Javaan voor beide
de sterk geaspireerde eind-h van vele Javaansche woorden als sawah en loewih
gebruikt. Dat men evenwel altijd g voor h en h voor g zou zeggen, is een fabel,
waarvan pas later de psychologische verklaring kan volgen. Maar dat de
Indo-Europeaan g o u d en h o e d e dikwijls als h o u t en g o e d e ver-

Jac. van Ginneken, Handboek der Nederlandsche taal Deel I. De sociologische structuur der Nederlandsche taal I

309
staat en dus voor h e e n e n w e e r nog al eens gevaar loopt g e e n e n w e e r
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 zij met luiden tongratel, juist gelijk de Javanen. F en v, en s
en z worden ook beide verward. De ee in meneer, neen, klinkt menìr, nìn; de u wordt
oe in moeziek, roezie, moeseum. Ui klinkt naar de eu en ij naar de è (ε:) toe, maar
ze wisselen beide sterk onder invloed der voorafgaande medeklinkers; cijfer: ceefer.
Ik cha naarr chus. Ik gep bìjk-pijn. Uu en ie lijken dikwijls veel op elkaar, en voor -l,
-nt en -st worden allerlei klinkers verlengd, zoo wil: weel, tante: taante, is: ees, belast:
belaas, lastig: laastig enz. Leeuw en meeuw klinken léoe, méoe, kieuw: kioe,
nieuwsgierig: nioesgierig. Ten slotte is hun intensiteitsaccent, dat heel vaak ten
onrechte op de slotsilbe van het woord valt, veel te zwak en hun muzikale
zinmodulatie meest typisch Indonesisch: een klagend teemtoontje met steeds een
stijging op het einde van den zin. In de verkortingen komt dit vooral duidelijk uit:
dos-à-dos wordt: sado of doos. Oppas(ser): ppas. Dah neer. Dah ster (voor dag
meneer en dag zuster). Ja stoor (ja Pastoor), baboe: boe, dispens-jongen: spen,
assistent: ssistèn, Adrianus: Noes. De reden van dit alles is de eigenaardige gutturale
stoot, die de Javanen aan alle eindlettergrepen geven: ook in het Javaansch vallen
dientengevolge in eigennamen b.v. vaak alle silben weg voor de laatste: Wakidjan
wordt Djan en Kartini: Ni, enzoovoorts.
Als we verder de grammatica en 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 het looze voorwerp ‘het’ 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-Nederlandsch belet, maar in de kringen der leerlingen van vele
scholen wordt volop Creoolsch gepraat. 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
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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 kleeren des konings is prachtig. - De beenderen van de koe maakt men knoopen.
- Het paard kan verdedigen met de achterpooten 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. tânam. De medicijn is niet
afgegaan (heeft niet geholpen): Mal. ôbat: 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, bijna 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 geen
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 Emmahaven ddo, 26 dezer in Sumatra Bode
te wijzigen. Daar wordt geschreven, die een meid met uniformpet S.S.S. op het
hoofd zet. Bedoelde meid onzin. - Bovendien wordt onze chef niet ontvangen,
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
scriptum 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 Gombong 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 reck aan
de Tjet.’ - ‘Is der niks reck.’ - ‘Geven dan reck aan de Tjet met de eeuwige reck.’ 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 (mijn schoenen zijn vuil). Och Marie, kassian toch met je broer. Kassian met jij.
Jij moet | 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 | afkoopen. (Van Rees:
4

Herinneringen Indisch Officier I blz. 242). Tabé, dames ada baai? (gaat het goed?)
Dank U, zal | kapitein ons weer tjerita's (geschiedenissen) zeggen? Hier dit
jongmensch met rambot krul (krulhaar) zal | U vertellen. - Betoel? (werkelijk?) |
Kennen goed dansen | hoor. Louise en Jenny goed leeren; zullen alle meisjes jaloers.
| Betoel sajang (inderdaad jammer) | Dragman niet kennen spelen. Dragman spelen
klavere-net (clarinet). U moet niet kwalijk nemen ja, maar ik | belet om naar de park
terug te gaan, Ja, de logementhouder, weet U, hij | een mooie
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paard te koop. Ik wil gaan, hij geeft niet, | moet eerst probeeren de mooie paard (v.
Rees, Eigen Haard 1879 blz. 337) - Dank U, ik | nooit havanna-sigaren.
Havanna-sigaren ruík stink. U is zeker nooit in Holland geweest, Mijnheer R? - Nee!
maar ik | toch | Hollander. Is U dan in Holland geboren? Nee te Poessoeroean
geboren. Dan zijt ge ook geen Hollander, maar een Javaan. Nee, ik zeg Jezus
Christus | in een stal geboren, | hij | 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). Mevrouw Van Does, legt een dik, naar achter
omkrullend, slap geleed wijsvingertje tegen een van de door haar meegebrachte
stopflesschen en fluistert: - Inten - inten! - 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 tóch zoo ongelukkig;
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 naaitrommel. Een jongen bracht glazen met
tamarinde-stroop en ijs. Mevrouw Van Does, in haar slapgeleede vingertjes een
tangetje, 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. Valsch?? Mevrouw Van Oudyck zag naar de
andere steenen. - En die andere mevrouw... - zij boog aandachtig, en zeide toen
zoo lief mogelijk: Die andere... zijn... òok valsch... Mevrouw Van Does zag haar aan,
met plezier. 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 leontine, zei mevrouw Van Oudyck,
turende op een zeer grooten brilliant. - Nou... wat zeg ik u? vroeg de Indische dame.
En zij tuurden allen 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! - O, 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 bespeurende, die, nu de rol was
afgeloopen, naar de achtergalerij kwam. De residèn... hij koop voor u! - Zie nog
meer materiaal bij Prick v. Wely t.a.p., en H. Obdeyn: Indische Spreek- en
Schrijffouten.
Met behulp van het nieuwe materiaal der ‘Indische Fouten’ door A. de Geus,
Weltevreden 1922, kunnen wij zelfs een systematisch overzicht beproeven.
1. Ten eerste dan is voor den Indiër onze woordschikking met de inversie één groot
geheim. En daarom maakt hij zich aan de volgende zinnetjes schuldig:
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Op school hij let nooit goed op.
's Morgens om zes uur mijn pa gaat al uit.
Dikwijls de gardoewachters, die waken moeten, dutten.
Ik ga uit school, hij zei tegen mij.
Als donker, ik kan niet meer lezen.
Als ga ik naar Sangir, al lang mijn haren, ja!
Brutale nest jij bent.
O, bijna uit mijn schrift!
Als je hebt op Semarang gelaten, laat maar.
Eh, zoo trotsch als ik ben niemand op de wereld.
Ik pas gekomen, de dokter mij gevoeld (onderzocht).
Met Nettie jij gaat altijd naar Decapark.
Maar hoe hard hij ook riep, kwam Jan niet.
Wanneer een Javaan gaat verhuizen, het huis wordt niet afgebroken maar verkocht.
2. De vraagzinnen worden ook bijna alle omgezet: het vraagwoord komt dan meest
achteraan.
Zijn naam wie?
Hij woont waar?
Je hebt dat potlood betaald hoeveel?
De hond zijn naam, welke is de mooiste?
Meneer A waar woont hij?
Ik leen van jou potlood, ja?
Heb je hoeveel griffels?
Meneer wie heeft vandaag surveillance?
Jij hoeveel fouten?
Jouw fiets deze?
Op de races hoeveel gewonnen jij?
Ah, jij zoo lief, net engel! (uitroepende zin).
Jelui al gezien die vliegmachine?
Allah, te erg toch met jou!
Die bloem is hoe?
Is nieuwe dírecteur dat die daar?
Wat is dat toch deze?
Jouw buik is nog ziek, of niet?
3. Van vele nomina kunnen wij verba maken; maar de Oosterling maakt daar toch
wel een wat al te vrij gebruik van, met mailen, zoeten, medicineeren enz.
Kleine kinderen worden geluierd.
Op zijn veertigste jaar ging Abdoelah kluizen (kluizenaar worden).
De kleeren worden gekofferd,
Mijn broertje is gisteren gecastorolied.
Dat meisje stijlt goed.
Wij zijn naar Bandoeng getreind.
Vele Inlandsche meisjes zijn thans geschoold (hebben de school bezocht).
Wat is het toch onsmakelijk een vrouw te zien pijpen (een pijp rooken).
Hij is gekind (Inl. Nederl. voor: hij heeft reeds kinderen.
Zij is bemand (Inl. Nederl. voor: zij heeft al een man).
Moeten we dasseeren? (een das om doen).
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N.B. Het dragen van een das is in strijd met de Moh. Soennah!
Eerst gingen we hengelen, daarna netten.
4. Of en waar onze twee lidwoorden moeten gebruikt worden, is vaak een heele
vraag.
Hij gaat naar Residentiekantoor.
Hij woont op Koningsplein.
Hij kocht vierkante liniaal.
De Javaan draagt kris.
Zijn vader gaf hem pak slaag.
In minimum van tijd.
5. Ons grammaticaal geslachtsgevoel duldt het nog niet: alles maar onzijdig te
maken:
Waar is mijn pen nu? Ik heb het zoo even nog gebruikt (hem, ze).
Het lag zoo even nog op mijn schrijftafel (hij, ze).
Waar is de brief? O, ik heb het al op de post gedaan (hem).
De dame nam de vuile kleeren en gaf dat aan den waschman (ze).
Ja, het zijn wel mooie vruchten, maar ik heb het veel te duur gekocht (ze).
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6. Onze meervoudsvormen blijken moeilijker dan wij dachten:
Op de binnenplaats zijn bijna geen jongeluis.
Die lucifersen worden al langer hoe slechter.
Mijn broertje kreeg een doos railsen.
Die boer had veel veeën.
Op de tafel waren de eterijen uitgestald.
Wij hebben op de Jaarbeurs geen inkoopingen gedaan.
Heb je die trouweratie gezien?
7. En ook het antwoorden op een gewone vraag schijnt nog een heele kunst:
Heb je je werk al af? - Al!
Ken je dien meneer ook? - Ken.
Heb je veel plezier gehad? - Veel.
Kun je die moeilijke som wel maken? Kan.
Komt die som uit? - Kom(t) uit.
8. Niet is de makkelijkste ontkenning en allemaal de beste samenvatting:
Allemaal wisten het niet.
De betrekking van Regent vindt men in alle gewesten van Sumatra niet.
Zoo als ieder niet onbekend is.
In elke residentie is de bevordering niet gelijk.
Allemaal werden geroepen.
Allemaal moesten schoolblijven.
Allemaal gaan vanavond naar Dierentuin.
9. De wederkeerige werkwoorden blijken een ondoorgrondelijk geheim:
Het paard kan verdedigen met den bek en de achterpooten.
Na een hevig gevecht moest de vijand overgeven.
Toen hij een oogenblik bedacht had, zeide hij:
De heeren gaan aankleeden om visite te maken.
Ik moet schamen altijd voor hem.
Wij moeten oefenen de menschen netjes te ontvangen.
De grootste pret van de jongens zijn, dat ze stilletjes zonder toestemming van hun
ouders achter het huis verschuilen om sigaren te rooken.
Schaam je niet? riep de dame.
Wie met een andermans zaken bemoeit, komt dikwijls bedrogen uit.
Men vergist deerlijk, als men meent, dat de dessaman in niets belang stelt.
Vreemdelingen matigen dikwijls een oordeel aan over zaken, waarvan zij geen
verstand van hebben.
De Javaansche ambtenaren geven in den regel veel moeite om hun kinderen een
goede opvoeding te geven.
Als die knaap niet verbetert, zal weinig van hem terecht komen.
Ik heb nu al drie spellen achter elkaar verloren, ik ga wreken.
Ik verschoon elken dag een schoon nethemd.
Ik baad zich elken morgen om 6 uur.
Hij vertoeft zich in de vacantie meestal op Soekaboemi.

Jac. van Ginneken, Handboek der Nederlandsche taal Deel I. De sociologische structuur der Nederlandsche taal I

Na zijn pensionneering ging hij vestigen op Bandoeng.
10. Natuurlijk begrijpt de Indiër ook niet, waarom wij bij elken persoonsvorm van
het werkwoord naar een onderwerp zoeken:
Als regent, altijd koel weer.
Als Zondag, zijn de kantoren gesloten.
Hij is niet dom, maar ontbreekt aan geld om zaken te doen.
Ik wou maar dat elken dag Zondag is.
Overal is niet zoo warm als te Soerabaja.
Toen de man zijn einde voelde naderen, wachtte den dood kalm af.
In den laatsten tijd is hier erg heet.
Ziet mier, denkt leeuw.
11. Noch, waarom wij in elken zin een werkwoord verlangen te vinden:
Boos jij maar!
Van jou dit kom?
Zeere oogen ik.
Zij pas eerste leerjaar.
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Misschien van mij fout (een som).
Loh, geen inkt meer!
Hoeveel fouten jij?
Vervelend nest jij.
Hij al lang dood.
Ik twee sommen al af.
Wie al genomen mijn sloffen?
Oah, zoo bleek die paars,
Als races wij twee dagen vrij.
He, he, allemaal wordt geroepen.
Allah, al twee sommen, die kleine meid.
Soedah maar, al genoeg!
Vervelend hier, kom, wij biljarten?
Kom wij gaan, ja?
Vroeger zij groote dame, woont op Koningsplein, nu blij kleine huisje in gang Belle,
kassihan toch, ja?
Jij vraagt meer rijst? Alles op, ister niet één korrel.
Als deze met bamboe-hoed niet Si Jan, mijn nek d'r af!
Meer Nederlandsch klinken:
Meneer, Jan hij plaagt me!
Mama zij is altijd zoo lief voor ons.
12. Dat het onderwerp en het gezegde in getal moeten overeenkomen, acht de
Indiër een onmogelijke eisch, een Westersche gril:
De familie N. ontvangen niet van avond.
Er zijn honderden menschen op de vergadering, het meerendeel durven echter
niets te zeggen.
De kleeren der bruid was prachtig.
De hoeven van het paard is ongespleten.
Op straat is reeds veel menschen.
Het vleesch der varkens worden gegeten, maar ze zijn niet zoo gezond als
koevleesch,
Een zijner kameraden kwamen hem afhalen.
Het vleesch van de koeien worden per kattie verkocht.
De padi duren zes maanden, eer men ze oogst.
De prijs van de verschillende soorten rijst zijn verschillend.
Van de kanariepitten worden olie geperst.
Achterstallige debiteuren zullen onvoorwaardelijk crediet worden geweigerd.
Het volk, dat nimmer feesten hebben gevierd, zijn te beklagen.
Van deze ambtenaren kunnen veel liefde voor hun volk verwacht worden.
Het gevoel van de verschillende volken op de wereld zijn verschillend.
De bibit worden meestal op kleine akkers geplant.
13. Onze West-Europeesche werkwoordstijden passen niet in de verbeelding van
den Indiër:
De dief verzette zich hevig, toen hij gearresteerd wordt.
Gisteren was ik ziek geweest.
e

In het begin van de 19 eeuw telt Java slechts 6 millioen inwoners,
Zoodra ik opstond, zie ik, dat mijn horloge gestolen is.
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Ik wou maar, dat altijd vacantie is.
Toen ik op Semarang kwam, had ik mijn grootvader gevraagd, of ik een motorfiets
krijg.
Op Djogja wordt vroeger altijd groote feesten gegeven.
Op school let ik goed op, daarom was ik altijd nommer een geweest.
Toen ik nog een kleine jongen ben, was ik toch alleen naar school gegaan.
Papa geeft nooit straf, hij was altijd lief voor ons geweest.
14. De beknopte zinnen zijn van onze Westersche syntaxis een lastig geval:
De Resident gelastte mij de moordenaar zoo spoedig mogelijk gearresteerd te
worden.
De hoofden mogen de verdachten niet langer dan 3 × 24 uren aanhouden alvorens
te worden opgezonden.
Nadat de rijst genuttigd is, gooit de vrouw een gendi in de lucht om stuk op den
grond te kunnen vallen.
De Vader spreekt de hoop uit zijn sawah-aanplant niet te zullen mislukken.
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De Resident had beloofd mijn zoon op de Europeesche school toegelaten te worden.
Als vader zijnde wil ik alles doen voor de opvoeding mijner kinderen.
15. En onze voorzetsels zijn heelemaal onnoodig òf ze worden verdubbeld:
Hij trekt mijn haar (aan).
Hij knijpt mijn arm (in).
De hond blaft den dief (tegen).
Wij luisteren (de) muziek (naar).
Mama knort de meid (op).
De dame bood de vruchten (op).
De huid der koe maakt men leer van (van de huid).
De melk bereidt men boter van (van de melk).
Van leder maakt men schoenen van.
Bij 8 moet men 4 bij doen om 12 te krijgen.
In dat glas wordt stroop in gedaan.
Op de sawah wordt een klein huisje van atap op gebouwd.
Tusschen de koffieboomen plant men meestal schaduwboomen tusschen.
Nu van zulke zinnetjes heeft W. de Vries ons ook al vele staaltjes in het vaderland
gesignaleerd.
16. Sommige Imperatieven doen ons zonder nadere bepaling vreemd aan:
Zit maar op dien stoel.
Sta onmiddellijk in den hoek.
Lig een uur op bed.
maar goed is: Lig niet zoo te woelen.
17. En wij Westerlingen begrijpen niet onmiddellijk dat de Indiër met:
Tjobah, ik zie,
loh, ik probeer enz.
wil zeggen:
Laat het mij even zien
of Laat het mij eens probeeren.
18. Wel raken hier in Holland ook reeds in gebruik die ja-zinnetjes als:
Ik zit naast jou, ja?
Ik leen je potlood, ja?
Ik rijd met je mee, ja?
voor: mag ik met je meerijden?
19. Maar de irrealis in den tegenwoordigen tijdsvorm klinkt ons nog vreemd:
Heb ik maar geld, dan koop ik een auto.
Ben ik maar eenmaal geslaagd, dan heb ik nu al een betrekking.
Ah, vervelend die tram altijd zoo laat deze.
Heb ik maar een fiets, ik ben al half weg!
Adoe, en ik, ik ben al thuis!
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20. De looze onderwerpen en voorwerpen ontbreken meestal in de Indiër-taal:
Loh, regent.
Is erg warm hier.
Waait hard.
Hoe gaat met uw vader?
Hij giert uit van pret.
Die arme jongen heeft ver gebracht in de wereld.
Ik kan niet uithouden.
21. De voorwerpszinnen nemen echter door een te-veel of een te-kort hiervan
eigenaardig-scheeve houdingen aan:
Dat Vrijdag voor de Mohammedanen een gewichtige dag is, is het bekend.
Dat ik U niet gezien heb, spijt het me zeer.
Dat hij niet zou slagen voor zijn examen, heb ik het altijd wel gedacht.
En wat hij dacht, gebeurde het ook.
Of hij komen zal, is het nog onzeker.
Dat het thans te laat is, begrijp ik het. Immers iedereen is bekend, dat de Buitengewesten bij Java ten achter staan.
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Voor zoover het mij bekend is, vindt dit spel zijn oorsprong in Voor-Indië.
Hoe krissen eigenlijk gesmeed worden, kan ik het niet zeggen, daar ik nooit gezien
heb.
Ik ben niet met u eens, mijnheer.
Mijn zoon (die examen voor de H.B.S. gedaan had) heeft goed afgebracht.
Het archief was slecht bij gehouden, zoodat dikwijls een gezoek van belang wordt.
22. Het woordje er is - evenals in Vlaanderen - ook hier weer een struikelblok van
belang:
Hij had al veel huizen gezien, nu heeft hij eindelijk een gehuurd.
Ik ben niets op gesteld, dat hij mij komt bezoeken.
Dat hij niet geslaagd is, schaamt hij zich er over.
In vroeger tijd er was eens een koning.
Er zijn niet veel, die alle voorschriften kennen.
De Sawah, waar men rijst op wil planten, staat geheel onder water.
De kokkie gebruikt de pan om vleesch in te braden.
Het meel van de ketella worden er koekjes van gemaakt.
A. is verhuisd, daar heeft hij er nu niets van gezegd.
Zijn buik kan bijna niets meer in.
De dokter kon nu niets meer aan doen.
Mijn zusje ziet zoo lief uit.
Op de Passer was het veel drukte.
Zooals bekend is, worden tegen woordig veel auto's verkocht.
Is dat jouw schrift? Wel schrijf je naam op!
Mijn oom ziet al lang bleek uit.
Als het veel regen valt, kan de rijstoogst gemakkelijk mislukken.
Wat iemand wenscht, verwacht hij de vervulling daarvan.
23. En de contaminaties van twee staande uitdrukkingen grenzen ten slotte aan het
ongelooflijke:
Ik heb dezen sigarenkoker voor een gulden betaald.
Zij heeft haar kleeren uitgekleed.
Toen het 's avonds was.
Wij bewonen in een mooi huis.
Ik zal mijn bed in een andere kamer verplaatsen.
Naar mijns inziens.
Dat boek kost duur.
Hij vulde de rijst in twee zakken.
Een man van ongeveer 30 jaar oud.
Mijn arm doet pijn ‘dat doet nog veel pijner’.
Geduchtig.
Ik lust meer van rijst dan van aardappelen.
De laatste letter van kind eindigt op een d.
Voor ruim 300 jaar geleden werd Batavia gesticht.
Ik zal over den rijstbouw bespreken.
Ik zag hem al van de verte aankomen.
Men mag met de gebreken van een ander niet bespotten.
Op een vraag beantwoorden.
Het verhaal behandelt over de stichting van Batavia.
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Met hoogachtend.
Zich moeite doen.
Zich teekenen.
Na een poosje laten.
Ik keek naar achterom.
De inlandsche woorden zijn echter véél véél talrijker in de taal der Indiërs, dan men
uit de totnutoe gegeven zinnetjes, alle genomen uit de zoogenaamd beschaafde
Indische kringen, zou opmaken. Daarom volgen hier nu een paar journalistieke
stukjes van wat licht allooi, uit den mond van den onbeschaafden patjoeg van
Kemajoran, en den Njo van Karangbidara of Krambangan, die ons ineens doen
beseffen, dat wij hier toch een echt Creoolsch voor onze oogen zien worden.
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Trangboelan avonturen
van Tjo
Ai neer, as ik u vertel dese, beslis u wil niet gelooven. Herran u, beslis. En toch
waarheid neer. Ik self heb gehoord van si Alleks toen ik kom bij hem. Begini neer.
Kapan laast ik heb vertel van die vèn dat-ie 1 blauwtje heb opgeloopen bij si Erna,
apa weet u nog? En dat tie aanleg heb voor vrouwenhater? Nou neer, dese verhaal
ini, dat is voor te laten sien, dat si Leks heelemaal vrouwenhater ben geworden.
Kesian neer die vèn. Hij heb ook betoel-betoel pech bij de meisjes. En of ik nou al
seg: Leks je heb pech, isser ook njang hoed, help neks neer. Hij scheert alles met
1 kam tehens-woordig.
En trouwen? Hij wordt liever werkeloos! Tjoba! Hoe 1 mensch toch veranderen
ken, jè neer. Tobbat, tobbat!
Afijn, si Leks dan hij woont tehenswoordig in pavilijoen (mijn kontjos tehenswoordig
deftig lò, se wonen in pavilijoen, bijna allemaal) bij familie njang met dochters.
Volhens hem ben tie bij dese familie haan wonen om si Erna vlugger te verheten.
Hij heb dan omhang seg tie met aardige meisjes en si Erna ken ontploffen! Nou,
nda koerang neer van dit laaste, tapi van de eerste, wah keteveelan. Moet u hem
sien tjoba. As u niet weet, beslis u denk hij ben verlief tehen 1 van hun.
Hij haat tuffen met hun, hij haat naar Deca, naar voetbalmets, naar Buitenzorg,
naar Sanvoor, naar Oos-Java, naar hier en naar daar en.... moedernje van de
meisjes vind alles hoed, omdat.... si Leks itoe flinke tjèt si. Wah de meisjes houden
van hem allemaal neer en ik ben tros die mijn vrien.
Tapi hij sial neer as met meisjes. Betoel hij weet van neks en de oudste, si Dien,
itoe word verlief tehen hem! En haar stille aanbidder si Arab natuurlik woeden op
si Leks.
Je lach je kapot neer om di vèn. Toen si Leks nog niet daar woont, toen kom-tie
alleen maar van tèt-tot-tèt. Tapi baroe maar si Leks woont daar en hij heb in de
haten die vèn erg rojaal, of hij kom 3 maal in de week met suikertje, bloemen en
segala roepa. En as dan si Leks der bij kom met mij, wah, dan moet u sijn gesig
sien.
Op een dag terlaloe betoel neer. Si Arab breng alweer suikertje mee en hij vraag
aan si Dien of zij wil toeren met hem. Roepanjè hij wil haar vragen om sijn vrouw
te worden. Deftig gekleed si di vèn. Maar wat doet si Dien? Waaragtig sij laat si
Arab si Alleks roepen. Si Arab de pee tuurlik en hij seg: ‘Heg, voorwat toch met die
vèn. Leuker immers betweetjes Dien?’
- O neen, ik mag niet alleen met jongmensch toeren, si Dien sij seg (onder en
tussen! As met jongmensch njang dia soeka, mag wèl). En dan, hoe meer sielen
toch hoe meer vreugd. Ajo dan, roep dan Leks hier en vraag hem ook te toeren. As
hij der bij is mag ik wel omdat Ma hem al hoed ken.
En sij steek 1 suikertje in haar mon.
Nou, u snap wel neer dat ik spreek af met si Leks dat si Arab voor bij de sauffeur
moet sitten. Soon leelijke vèn neer sal ik afleeren.
Afijn si Leks haat kleejen en 10 menuten later kom 1 taksi aan. Nou, ik praat niet
veel, tapi ik breng si Dien naar de auto (si Arab heelemaal bengong, je lach je kapot!)
en ik stap met haar der in. Si Leks vanself moet achter sitten omdat hij spesiaal
ingeviteerd is. En so moet dan si Arab njang wil fijn uit met meisje haan, naas de
2

saufeur sitten. Da-ilah, moekanje asem betoel dè neer. Tapi mooiste van de grap
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ini is, dat si Dien in de auto aan Si Leks vertel, dat sij itoe si Arab heb gedwongeu
om si Leks mee te nemen! Waarvoor sij dat seg, nou, dat snap u ook wel neer, en
si Leks ook. (Hij ben al pienterder geworden).
Inplaas nou dat hij met haar haat flirten net as si Jan sou doen (ik niet ló, ik hou
2

der niet van, soengoe mati) nda neer, hij wort bang. Betoel bang. En hij vertik-et
om nog meer so rojaal te sijn voor si Dien. Pendeknje hij wil heelemaal neks meer
te maken hebben. Eerlike kerel neer si Leks, betoel of niet?
Maar wat doet nou si Arab? Hij heb so de
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pee tehen ons, sampe hij toelis anonieme brief aan moedernje van si Dien (van wie
anders as niet van hem) en hij toelis der in si Leks ben 1 echte Don Sjuwan en....
pendeknje segala nonsens dè.
Massa neer, toen mevrouw, itoe die moeder van si Dien, die soerat anoniem krijg,
toen haat se der mee naar si Leks! Potdosie hij schaam sijn eihen dood tuurlik en
hij seg drek dat tie nanti abis boelan haat verhuisen. Tapi dat wil moedernje Dien
niet hebben. Hoef niet, sij seg, sij geloof ook der neks van. Maar si Leks rare orang
neer. Hij vertrouwt heen mier meer as van hun en hij laat sijn djongos eten.
Wah, van die djongos itoe heb tie veel gehoord neer. Massa si Dien itoe laat elke
malem kemies een doekoen van passar Tjiplak Sawah Besar komen om te bakar
doepa! In die pendoepaän doet sij dan menjan njang al gedjampé-ien door die
doekoen en rook-nje van die menjan itoe wrijf sij dan over haar gesig,
Tjoba neer! Apa niet maloe ha die lui? Vroeger vin ik si Dien, nou, boleh djoega,
ken der mee door. Maar nu? Se seggen altet ellander is dit en dat, tapi Europejaan
njang so, nou, die is nog minder as dit en dat! Betoel of niet?
Sie Leks hij vint dat ook en hij seg tehen mevrouw Dien, hij vertik-et om langer
te blijven. Hij haat verkassen abis boelan.
Nah, toen kom pas de aap uit haar mouw. Si Leks di maki-ien neer en se behinnen
hem te plahen en si Dien opeens maar koek met ei met si Arab!
En plahenje van die lui boekan maën neer.
Massa, ouweheernje van si Dien itoe ben 1 ouweheer. Al 80 jaar. Nou, en wat
doet nou die ouwegeit? Hij bind waaragtig op 1 dag hun hon, een groote gladakker,
aan de poot van sijn stoel en hij haat boven op die stoel sitten. Si Leks kom thuis
om 2 uur en toen der 1 toekang boea kom, toen roep tie die vèn. Wat doet die idiote
hon? Hij spring op om die toekang boea aan te vallen of wat en.... ouweheernje van
si Dien tebaliek met stoel en al.
Si Leks lach zijn eigen kapot toen tie dat siet. Wel kesian tuurlik, tapi as u so iets
siet tjoba hoe u? Apa lach u of niet?
Maar wat doen die lui? Waaragtig se seggen buiten, dat hun ouweheer siek word,
nda door die val met die hon nda neer, door si Leks, omdat hij so onhebbelik! Tjoba!
En se seggen niet alleen aan hun eihen soort so neen, se haan naar de pastoor
neer en vertellen dat si Leks hun ouweheer het leven zuur maakt! Tjoba! Tapi se
vertellen niet alleen van hun ouweheer, nda. Alles wat kepot bij hun thuis, seperti
ouwe dakpannen, ouwe gedek ensepoor ensepoor, alles kepot door si Leks.
Maar si Leks ben ook niet van hister. Hij haat tuurlik naar die pastoor en hij vertel
alles. Van die doekoen, van die hon en.... van de bediende van die lui, njang
trakte-menje nog niet allemaal betaald!
De poelisie, de Laanrechter.... alles halen die verliefde lui der bij neer. Om je
kepot te lachen, want overal krijg si Leks tuurlik gelijk.
Bij de Laanrechter, leuk neer. Moeder en dochter, heelemaal wit van de bedak,
sitten te schommelen op de stoelen. Si Leks kom aan, siet die bedak en veeg van
de schrik sijn eihen gesig af om te sien of bij hem brangkali ister ook bedak!
Si Dien moekanje perliep en moeder kaja 1 spin so kwaad. (Volhens si Ventje
sijn dat reflector-bewegingen!)
Een beetje later wort si Leks geroepen bij de Laanrechter en weer een beetje
later: de trouwlustige dames met bedak! Wah, moedertje dik neer en driftig. Sij loop
vlug-vlug naar binnen, wil remmen sonder versnelling bij tafel van de Laanrechter,
tapi ken niet en dia toebroek tehen dat ding, sampe brilnje van de Laanrechter valt
van sijn neus! (Si Ventje seg dese volhens art. 3 van de Wet van Damokles maar
die vèn klets tuurlik. Ik seg dat is volhens de Wet van de Dikke.)
- Kalm, kalm mevrouw! de Laanrechter hij seg.
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- Ja maar die vèn hij maakt alles kepot meneer, de dikke seg.
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- Wat njang hij maak kepot? de Laanrechter vraag.
- Mijn dakpannen, mijn alles.
- Apa is dat waar meneer Alleks? de Laanrechter hij vraag.
- Ha? dakpannen? Ik weet neks, si Leks hij seg.
- Ah di vèn hij doet maar so. Tjoba vraag u dese Opsiener maar, die dikke moeder
seg.
De Opsiener maak saluut en hij seg kaja op 1 begravenis:
- Ja meneer de Lanrechter. ik weet der alles van af.... de dakpannen bennen van
hun eige der af gevalle, de bamboes benne vergaan!
Da-ilah neer, si Tjarlie Tjeplin ben der neks bij neer as die ouwe dikke haar gesig
toen siet. Riboetnje boekan maen, sampe tot de ouwe Laanrechter seg:
- Kalmte, kalmte!... Meneer Aleks, u ben vrijgesproken. Afgeloopen!
Hij maak reuse buiging voor de dames, en toen smeertie hem.
Wah, si Leks ini stik van de pret.
Savens krontjong fuif neer bij hem thuis, en toen sweertie dat tie nooit niet meer
naar meisjes sal kijken. Jammer neer... voor die meisjes.

II.
Neer, hister, èh ik bedoel eerhisteraven ik sit nog met Tonni in Oos-Java eskriem
soda te drinken, toen waarachtig si Netti, mijn ouwe vriendin van vroeger-die, met
1 meneer uit 1 fijne auto stap en vlak bij ons haat sitten! Astaga! Ik weet heen raad
dese neer omdat si Netti, toen ik al met Tonni, dikwels maar sij schrijf mij met brieven
om te komen en ik kom maar niet. En nou waarachtig ketemoe in Oos-Java, dese!
Echte naarling die vèn so gesien. Ma anje tida baëk en toen tie ons passeert, hij
kijk naar ons, nou, u weet wel hoe neer. Mijn bloed sampe tot mendidie.
Beste is, ik denk bij mijn eigen, om maar weg te gaan. Tapi toen ik so seg tehen
Tonni, toen seg sij: ‘Hè Tjò, waarom so vlug jij? Ister waarom si? Apa ken je die lui?
Dat meisje itoe (sij bedoel si Netti en ik schrik me half dood toen sij so seg) sij kijk
maar telkens naar ons. Apa, apa goeie kennis van jou?’ sij vraag so neer si Tonni
en haar oogen erg bedroef.
- Ah neen, ik seg. Maar Tonni ken sien neer ik lieg en sij seg: Waarvoor toch
jokken Tjò. As fasoenlike meisje, immers kan mij neks schelen. Maar dese, roepanje
so brutaal. Tapi as sij kijk naar jou, dan roepanje heef sij erg veel verdriet, net of sij
wil hulp vragen van jou. Seg dan Tjò, apa ken je haar hoed? en sij pak mijn haan,
sampe tot... wah, soedah dè ik ken niet liegen dè as sij soo vraag en ik seg: ‘Ja
betoel Ton, ik ken haar al lang, van toen nog kleine jongen ik. Maar nu ik geloof
beterder as wij maar niet bemoeien met haar.
- Hè waarom? Hoe kompet. Ajo, vertel mij dong? Na toe, je moet sien. Sij kijk
alweer naar jou. Aiii, sij staat op Tjò en sij komp naar hier. Nah loe, daar heb jem!
Ik kijk, en betoel neer. Netti loop naar ons, alleen. Ik sta op tuurlik, en toen al
2

voorstellen en een beetje kletsen , toen vraag sij of wij willen bij hun sitten.
- Ken niet Netty, ik seg.
- Lò waarom?
- Ah neen, niet waarom-waarom. Wij willen al bijna naar huis si, ik seg so neer.
Maar si Netti, sij voel waarom ik niet wil en sij seg met stem net als vroeger, wanneer
verdrietig: ‘Ja, ik weet wel waarom Tjò, jij wil niet meer jou ouwe vriendin kennen
jè? Ik weet, ik ben niet meer net as vroeger, tapi so slecht...
- Ssst, ister immers veel poebliek hier Netti! ik seg.
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- Ah, wah kam mij. Ik moet jou nou seggen, want as ik jou laat komen, dan doe
je toch niet. En betoel Tjò, as je nog een beetje maar kesian met jou ouwe vriendin
en ik seg jou alles, dan help je mij wel. Nog 1 keer maar Tjò. Mag toch wel je Tonni?
Kesian neer as u si Netti so siet. En die vèn itoe, njang maak haar so bedroef,
2

dat moet toch betoel een slecht ieman sijn.
Tonny krijg drek maar medelijden en sij seg
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tehen ik, ik moet gauw bij Netti komen en sij vraag of ken wel as sij ook meehaat.
Wah, Netti haar gesig drek kaja sonnestraal in oerwoud. Sij trek Tonni tot dich bij
haar en sij seg: ‘Tonni, je ben 1 schat. Je moet altet goed voor si Tjò. Hij ben vroeger
mijn beste sobat, maar ik...’
- Ala, soedah, toch Net, ik seg so neer, omdat ik ken niet langer sien. Nanti
morhenavend komen wij wel. Waar si jou huis?
2

Nou, sij noemp een setraat bij Molenvliet en wij haan maar vlug naar huis.
Volhende dag si Tonni en ik haan naar Netti. Ja-ilah neer u moet sien haar huisje
tjoba. Roemah pettak neer, met links en rechs Sineezen. Stoelen ister alleen maar
2 in de heele huis met 1 vierkante meter tafel. Haar bed, van hout neer en der is
niet eens een klamboe. Inplaas van met sprei, heb sij over de bolsak 1 rooie deken.
Alleen haar kleerekas is mooi met een spiegel der voor en ik ken drek sien, si
Netti blijf kenès, biar ook arm. Alles in huis biar ook armoedelik, toch netjes neer.
Voor haar huis heb sij 2 kaleng minja tanah (njang leeg tuurlik) witgemaak met kalk
en beplant met kembang melati kambir en voor haar venster ister witte gordijn.
Toen wij daar komen, si Netti wach ons al op met kimono. Ik sie ister tranen in
haar oogen en toen wij al in huis, toen vlieg sij Tonni om haar hals en haat huilen.
Beroerd neer voor mij om Netti so te sien. Ik loop daarom maar troes door naar
achter.
Eindelijk roep Tonni mij en toen krijg ik haar verhaal te hooren neer van Netti.
Netti ben op 1 aven met vriendinnen en vrienden van haar vriendinnen naar
Decapark gegaan. Ister Balcostumee neer en allemaal haan as piejerro en piejerrets.
Haar kavaljee ben die man itoe van eerhisteraven in Oos-Java en toen hij haar siet,
seg Netti, ben hij drek al verlief met haar. Wah, de heele aven hij laat haar niet los.
Hij seg telkens maar lieve dingetjes tehen haar en as met dansen, dan druk tie haar
sampe tot sij weet soms heen raad.
Maar sij vin hem ook wel aardige vèn. En dan Tjò, sij seg, welk meisje tjoba nda
soeka as jongmensch lief en aardig tehen haar. Hij ben wel een beetje terlaloe vrij,
tapi as je bedenk dat was fuif, dan begrijp je ook dat wij allemaal een beetje anders
dan gewoonlik.
Afijn, toen al 3 uur smorgens, toen in Deca al een beetje saai, toen haan wij per
auto naar Sanvoor.
- Adoe, Tonni seg, mama ha je om so laat naar Sanvoor? En toen wat seg jou
ma der van?
- O, mijn ma tuurlik erg boos op mij toen ik pas om 7 uur thuis kom. Maar op
Sanvoor begon dat itoe met die vèn. Het was trangboelan en allemaal erg vroolik
wij. Van een saufeur njang speelt op monharmonika haat 1 jongmensch dat ding
leenen en allerlei dingen blaasen en de andere haan dansen. Die vèn tuurlik met
mij. En wij daansen-daansen hoe langer maar hoe verder van de andere lui, sampe
tot heelemaal bij de ijzerdraad aan de rechterkant en onder het dansen soent hij
mij. Bij die ijzerdraad itoe staat hij opeens stil en hij seg, hij ben dol, dolverlief met
mij en hij vraag of ik wil sijn vrouw worden. Ik weet self niet waarom of hoe, tapi ik
seg: ja, en toen, toen pak tie mij vast en hij soent, soent mij sampe ik weet neks
meer.
Toen wij weer terug loopen naar de andere lui, toen seg tie onse verloving moet
nog geheim en ik, ik begrijp neks tuurlik en ik vin hoed, alles wat tie seg. Had ik
maar geweten tjoba apa sijn bedoeling, maar die dag itoe sial betoel. Ik heb niet
eigen wil meer en ik doet alles njang wat die vèn wil. Pas toen al te laat en mijn
arme, ouwe moeder seg sij wil mij niet meer herkennen, toen word mijn verstan
helder en ik vraag vergevenis bij haar. Maar mijn lieve ouwe ben siek geworden
van sakiet ati en niet lang der na dood, seg si Netti neer en sij bars uit in snikken.
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Toen al kalm, toen vraag ik waarom sij mij niet heb gewaarschuwd en toen seg
sij jewèl, toen haar moeder siek, toen heb sij mij wel geschreven, tapi ik ben niet
gekomen.
- Ja-ilah Net, had ik maar geweten. En
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toen, wie njang help jou alles te oeroesien? Apa si Ventje?
- Bij si Ventje ik durf niet om hulp te vragen, altet so streng si die vèn. Jij wil niet
komen, sij seg, nou en toen loop ik maar naar die vèn, al heb ik toen ook al de pee
tehen hem. Wat moet je doen tjoba as je alleen ben op de wereld. Moeder arm,
familie ister niet en ik, ik ongelukkig. Trouwen hij wil niet met mij. Altet maar ister
smoesjes as ik der over praat. En nu, soedah dè, als jij mij niet noeloeng, dan weet
ik niet wat ik ha doen. Ik wil niet meer met die vèn, ik haat hem, sij seg, maar ik
moet so doen Tjò, omdat joeli niet helpen. Hooren naar mij wou je niet eens. Maar
nu, nu je al weet alles, nu weet ik apa njang ik moet doen as je mij niet wil helpen,
sij seg so neer en se behint alweer te huilen.
Doe-ilah wat moet ik doen heer? Ik self persies maar tjoekoep. Helukkig maar
denk ik opeens weer aan si Ventje. Die vèn sijn moeder al oud en traktemenje veel.
As tie alles al weet van Netti, massa wil hij niet helpen, ik denk so. Ik smeer hem
vlug naar si Ventje neer en ik praat met hem en ... betoel, de ouwe sobat hij verlaat
si Nettie niet.
Persies as ik heb tie gedenk si Netti sij doet so omdat sij lichtsinnig ben, tapi toen
tie al hoort, sij ben bedrogen, toen komp alweer de ouwe Ventje te voorschijn neer.
Hij haat drek mee met mij naar Netti neer en wij brengen haar thuis bij moedernje
Ventje. Wah si Ventje ben toen niet meer te houwen neer. Hij vraag adresnje van
die vèn en toen si Netti al seg, toen ben tie met mij der na toe gehaan. En toen moet
u sien neer! Moeritnjè van Pah Sahir kom te voorschijn en hij heb die vèn geveeg
da-ilah! Carpentier neer, as tie dat siet, hij wordt jaloers. Ken niet beter dè. En de
Roos van Betavie ken tevrejen sijn neer.

II. Het Nederlandsch der Europeanen in Indië.
Anders is het met de taal der Europeanen gesteld. Juist uit differenciatie-neiging
tegen het barokke taaltje der Sinjo's 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, allerlei echt-Indische
dingen, werktuigen en vruchten, allerhande specifiek-Indische bejegeningen,
landbouw verrichtingen, ambachten, spelen en feesten, en verder allerlei sociale
en kultureele verhoudingen toch natuurlijk met den Indischen meest Laag-Maleischen
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
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Javaansch gekleurde Laag-Maleisch, bijna immer, zooal niet de moedertaal, dan
toch de eerste taal, die ze een beetje kennen: de grondtaal. En op dat sjofele
Maleische taalstokje moet nu de weelderige Nederlandsche cultuurtaal worden
geënt: zij moet er dan ook de gevolgen van ondervinden.
Kortom: de Nederlanders op Java raken kwijt het frissche kleurige, smijdige leven
van onze taal; maar ze winnen het van ons in fijne gestyleerdheid, in gladheid en
keurigheid. Dat styleeren leert iedereen in Indië vanzelf. En het gaat terug op de
Javaansche styleering, denk slechts aan hun wajang-poppen; maar zoo is heel de
Javaansche beschaving tot in het merg van haar gebeente. Verder neemt hunne
taal, gelijk ik reeds aankondigde, natuurlijk allerlei Indische woorden over voor de
vele speciaal-Indische personen en dingen.
o

1 . Indische ambten en ambachten: pati, djaksa, radja, demang, kepala kampong;
lenganan, spen, baboe, mandoer, toekang tikar en andere toekangs.
o

2 . Indische dieren: tjitjak, beo, kalong, larong, andjing-tanah, tjeroeroet.
o

3 . Indische planten, boomen, bloemen en vruchten: atap, sirih, katjang, doekoe,
ramboetan, djeroek, soekoen, asam djagoeng, singkong of ketella poehon.
o

4 . Indische spijzen en toespijzen: sambelan, dendeng, atjar, sajoeran, bami,
ketoepat, nasi-goreng, boemboe-boemboe, troeboek, tangé, peteh, kriepiek.
o

5 . Indische munten, maten en gewichten: gobang, bahoe, gantang, pikoel, kati.
o

6 . Indische kleedingstukken: koetang, sarong, kabaja, slendang, oedit.
o

7 . Indische werktuigen en wapens: arit golok, patjol, kris, rontjeng, lila.
o

8 . Indisch huisraad: palang pintoe, sapoe lidi, gendi, tempajan, sampiran.
o

9 . Indische godsdienstige woorden: hadji, mesigit, goeroe, santrie.
o

10 . Indische verkeersmiddelen: tandoe, pedatie, tjikar, kahar ballon, prahoe,
sampan, wankang, tambangan. Men zie nog andere voorbeelden bij Prick van Wely,
aan wien ik bijna al de bovenstaande ontleend heb. Vergelijk ook nog M. Piepers:
over de Nederlandsche Taal in Oost-Indië. De Gids, 1875, III, blz. 428-469.
Maar verder gebruikt de totòk 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

Jac. van Ginneken, Handboek der Nederlandsche taal Deel I. De sociologische structuur der Nederlandsche taal I

323
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 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 k a s s i a n en s o e s a h zijn onvertaalbaar. Daarom ook
waarschijnlijk roepen zij niet meer a i! of a u! maar a d o e h ! Alle Indische wisselingen
tusschen berusting en ongeduldigen toorn vertolkt s o e d a h ! T o e of v o o r u i t
moeten plaats maken voor a j o ! M a s a in hoogere en a s t a g a in lagere kringen
teekenen de Indische verbazing met een zacht tikje ongeloof doornuchterd. Elk
verzoek of bevel wordt ingeleid met t j o b a h . Voor b a h zegt men t j i s . De meest
gebruikelijke heilwensch is s l a m a t , ‘à l t e ’ heet t e r l a l o e , j a m m e r wordt
s a j a n g . Kan men al deze woorden verwisselen en nog juist hetzelfde voelen?
Eén grillig zonderling zeker. Maar een heele Europeesch-Indische bevolking? En
tòch zij gebruiken al deze gevoelswoorden aanhoudend!
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 karaktertrekken. 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 hebben 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 overheersching en de diepe klove tusschen
adel en geringen 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 Europeanen, 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 ontbreekt bij nauwkeuriger
toezien, ook hun die Indische schroom en zachtheid
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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, gevoelige, 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 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 noemenswaardigen invloed te kunnen uitoefenen.
Verder ontwikkelen allerlei Nederlandsche woorden, onder zoo totaal verschillende
sociale, en climatologische 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. hazepeper)
binnenplaats: plaats in de binnenlanden
boorwater: uit een artesische put
broertje: jongere broer
bruidstranen: klimplanten met roode of witte bloemen
deeleman: soort rijtuig naar den fabrikant Deeleman
een handschoentje: een met de handschoen getrouwd meisje dat overkomt
hardlooper: snelle mailboot
hekwielstoomer: soort schroefstoomboot
herplaatsing: aanstelling in gouvernementsdienst na verlof of ontslag
Krokodillenstad: Soerabaya
meid: baboe en inlandsche concubine
orgelspeler: orgeldraaier
kanarievogels, geelvinken: Inlandsche politieoppassers met veel geel op hun
uniform
nieuwsberichten uit de Chineesche kerk: praatjes
plankies: palakijns
helmhoed: tropenhelm
roode hond: huiduitslag vooral voorkomend bij Europeanen in de tropen levend
z'n bord rijst waard zijn: z'n kost verdienen
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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
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handwagentje: rijtuig voor één paard dat men zelf ment
ebro: een huurrijtuig (afkorting van Eerste Bataviaansche Rijtuig-Onderneming)
Hollander hier geboren: Hollandsche sigaar
hooge oomes: hooge ambtenaren
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 abónné op een leestrommel
opgemeld: bovengenoemd
posthengst: postbeambte
vierkante pot: jeneverflesch
rechercheur: douane-beambte
revisor: tramcontroleur
Rijst-Christenen: om den broode tot het christendom bekeerden
ronzebons: bijeengeraapt inlandsch fanfare-gezelschap
ropo: huurrijtuig, (afkorting van Rijtuig-Onderneming Petatja Oost)
schutsel: paravent
de kamp: het kamp
slaapbroek: gebatikte of katoenen négligébroek, die men ook 's nachts aan
heeft
aan slijtage van benul lijden: suf worden
speelplaats: loods voor de chineesche dobbelspelen
spekkoek: gestreepte koek
staatslogeergebouw tent: hemel van het ledikant
staatsblad-Europeaan: een niet Europeaan die gelijk gesteld is met een
Europeaan
stipzolder: rekenkamer
sprei: beddelaken waar men op ligt
staart: Chinees
verlofganger: ambtenaar met verlof
vuurvliegje: glimkevertje
werken: in betrekking zijn
zoutevisch: ingezouten visch van allerlei soort
zusje: jongere zuster
heel den Oost, in de Noost: heel de Oost, in de Oost.
Verder zijn er eenige Nederlandsche woorden, bijna alleen in Indië gebruikelijk.
Achtererf
achtergalerij
apenpokken
avondtafel
Batakker
bergklimaat
besmetverklaring
binnenjongen
binnenmeid
bittertafel
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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
jakkepoes (d.i. vuilik, smeerpoes
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
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plantriet
posthouder
prauwenveer
receptie-avond
receptie-geld
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regeeringsalmanak
regeeringsbesluit
reisdeclaratie
rekeninglooper
rietbrand (suiker-rietbrand)
rijksbestuurder
spoed-certificaat
stadsverband (stadshospitaal)
tabakker
toelatingskaart
tokohouder
tusschenbestuur
uitkomen (pas uit Holland komen)
uitkrijgen (uit Holland krijgen)
vingerkom
waaierketting
waschman
wipstoel
zendingswerk
ziekteverlof
zoutpakhuismeester.
Daar nu vele der Indische 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 Nederlandsche algemeene
beschaafdentaal een heele reeks Indische woorden en zelfs hier en daar eenige
typisch-Indische uitdrukkingen opgenomen, die te gelegenertijd hieronder zullen
worden vermeld.
Nu eerst een paar ulevellen uit de oude Indische doos, ontleend aan S. Kalff: Een
doode taal in Indië, Baarn, 1915.
‘Sy laten haar oppassen en nagt en dag dienen van Slaven en Slavinnen, en so sy
niet geswind genoeg voortgaan, sullen haar voor een Poete Rastade, Poete de
Negre of Fili de Poete, dat is voor een Allemansh... Slavenh of H... kind, en somtyds
nog slimmer uitschelden. Ja sy syn niet bequaam, of om beter te seggen te lui dat
sy haar eigen kinderen sullen opvoeden, maar bevelen dezelve so dra sy geboren
syn aan een Swarte Min of een Slavenh... die deselve soogt en opvoed; waarom
de kinderen veel liever bij haar zwarte Min en bij de Slaven en Slavinnen willen syn
dan bij haar ouders vermids sy alle haar manieren van leven van jong hebben
ingesogen; want sy spreken so Mallebaars, Bengaals en basterd Portugees als de
Slaven en Slavinnen, dat teweeg brengt dat sy, tot haar jaren gekomen zijnde,
nauwelijks een goed duits woord konnen uiten of enige redenen voortbrengen of 't
selve is met een lispse tyolyfe of basterd Portugesentaal vermengd, om welke reden
sy ongaarn met iemand d' Hollandse taal sullen spreken, dog so 't gebeurde, dat
imand haar in Nederduits yets vraagde, of enige redenen met haar tragte te wisselen,
sullen sy sig gemeenlyk met en grimlag of noke save, dat is: ik weet of versta 't niet,
behelpen.’ Batavia, Voorrei 10 Mei 1822. ‘Mijne siele vriendinne! Godinne van mijn
haart en heerlijke bloem van Batavia en ommelanden! ‘Neem ik de vrijheid te dienen.
‘Mijn haart is geheel vermolmd van het vuur, mijne gebeentenis van het goede
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gevoelen de trouw en eeuwige liefdegloed voor Uwedele gestrenge zekerlijk dag
te hebben liggen sugten en kermen, de bout opgepropt en verdriet knagende te
sweren.
‘‘Helaas! uwedel gestrenge oogen als lichjes de ofvalen (lichtende ovalen?)
verhelderen alle dagen van mijn leven te hopen, hoe veel meer des nachts te
sollisteren.
‘Ik weet niet, o lieve bella, wat in mij is omgaat sedert ik bij uwe ben geweest, een
vals drie kwartier uurs en minuut, en bennen samen malkaar gezit en bij den heer
Perevien in de sociteit Komkordja (Concordia) mijn hoofd en kop als draayende zijn
geworden, mijn haart te bersten, ik heb niet meer schrijven op den kantoor van den
Resident, want mijn oogen is seer en mijn pen is mij gelijkende swaar als een
klapperboom te hebben, mijn beenen zeggen knik knaak knietje! en ik niet ben
kunnen loopen.
‘Dus ik uwe vriendelyk versoek mijn liefde te willen gelieven de consideratie
beschouwen met mij eens te bezoek te begunstigen, anders ik dood ga.
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Helaas Uwedelgestr. trouwen minnaar en beminden zielevriend, de minaar van
uwedelgestrenge Hendrikus Jacobus Oswalie, geëmpoyeerd bij de residentiekantoor.
Aan zijn Exc. den HoogEd. Gestr. Heer Anthing Luit-Generaal en kommandeerende
de armee van Z.M. den Koning der Nederlanden in Indiën.
Hoog Edele Gestr. Heer! ‘Den submisse teekenaar Johan Frederik Christiaen Blume,
van Hougle (Hoegly, de Nederlandsche hoofdfactory in Bengalen) oud 33 jaaren,
zoon van den aldaar overleden koopman en permanent Lynwaadsorteerder: J.L.
Christiaen Blume.
‘Neemt met de meeste gepaste eerbied de vrijheid deeze zijne geringe belangen
aan uwe Exc. te communiceeren, waarmede hij supp. (suppliant) hoopen dat uwe
Exc. met de oog van miserecorde gelieven te aanschouwen hoe hij supp. na 't
uytoefenen der deverente (differente) wetenschappen in 't seminarium der Marine
te Samarang is uytgemonsterd in anno 1791 als Cadet bij de Arthillery te Batavia,
en van daar in anno 1802 met denzelfden qualiteit na 't Gouvernement Amboina in
't casteel Nieuw Victoria geplaatst, ende hij aldaar met zijne geprofiteerde kunst en
wetenschappen en ook met de meeste zijner capaciteit is hij supp. gevanceerd als
Lieutenant bij de infanterie, alsdan wederom in deszelfs qualiteit bij de Arthillery
verplaatst, voorts in anno 1809 is hij gevanceerd als Eerste Lieutenant bij de
infanterie, ende in welke charges hij supp. aldaar nog andere diensten heeft bezig
gehouden, als zijnde in den tijde, dat er geen Ingenieurs aanhande waaren heeft
hij alle Meetingen en Bouwen van veldschantsen op Zaway, aan 't vaste land van
't Eyland Groot Ceram geleegen, geobserveert.
‘Voorts in anno 1811 is hij supp. na 't overlijden van den Capitain en Commissaris
van Oorlog van 't Bantamsche genaamt, Kauffmann, daarvoor in de plaats gekomen
om met de bovengemelde dienst bezig te houden, en in denzelfde jaar is hij met
verlies van meer dan de helfte van zijne goederen na den oorlog te Batavia
opgetrokken (nl. de inval der Engelsche expeditie onder lord Minto) ende daar hij
weder met verlies van de nog aanhande, gehad hebbende ten eenemaal ontblood
wierd geraakt, waardoor hij suppl. zoowel bij dag als bij nagt aan onze Hemelsche
vader biddende en colingeeren, opdat hij supp. door den gunst van uwe Exc. in den
staat mag gesteld worden, terwijl hij de vrijheid gebruikte uwe Exc. zoo needrig als
instandig te obsecreeren (smeeken) om hem gelieven te faveren met de carge
(charge, bediening) in verplaatsing naar 't Gouvernement Amboina als Capitain van
een compagnie infanterie, enz. 'T welk obsecreeren, J.F.C. Blume.
‘Geeft met de meeste eerbied te kennen den alhier woonachtige N.N.
‘Hoe dat hij het noodzakelijk te vinden vervrije zig in allen eerbied, mids dezen,
dat dezelve verplicht zijnde Uw Ed. Gestr. de vrijheid te moeten adresseeren over
en vanwege zijn zoon met naame N.N. haar slegt gedraagd van rond swervende;
en verzocht er verder te kennen over de onbetamelijk manier van ongehoorzaamheid
deszelfs impertenenten van dreigementen durven te doen bejegenen en daarin
tegenstaande van brutaliteid aan haare ouders in 't geheel niet wilden gehoorzaam
en te respecteeren; waarvan hier ondervolgende poincten. ‘Dat hij als vader, met
genoegzame opvoeding grootgebragt, 's dagelijk met koelbloedig van bedaardheid
te onderrigt, dog zulks niet genoegzaam in zijn verstaan te brengen hetgeen van
zijnen goeden welzijn, tot haar voordeel dienend strekkende niet wilden aannemen
en van geen gehoord gemaakt, en dat zonder permissie uit het huis gingen voor en
aleer dat den avond tehuis komende, wordende van het een en van het anderen
vrienden op het straat te ontmoeten, dat zijn bovengenoemden zoon met
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dronkenschap zig te laten vinden, dat dezelve als vader zijnde verpligt hem dienden
tehuis gebragt wierden, hetwelk met hunnen brutaliteit van lossen tongen laaten
hangen, van schimpen en scholden te bejegenen.
‘Dat hij als vader zijnen bovengenoemden zoon bekend en van overtuigd ben,
hetgeen wat

Jac. van Ginneken, Handboek der Nederlandsche taal Deel I. De sociologische structuur der Nederlandsche taal I

328
er thuis vinden en zien leggen van alles goederen niet kunnen leggen, dat door
zijnen bovengenoemden zoon gestolen worden en verkogt. ‘Dat hij suppliant als
vader zulks niet meer tehuis kan langer houden; worden dan ook reeds aan boord
geplaatst en dikwijls van boord af in het stillen naar de wal gedeserteerd geworden
was.
‘Hoe ligt dat hij als vader niet tehuis zijnde een ongeluk kunnen gebeurd verwagt
worden, dat zijn bovengenoemde zoon aan haar moeder te bejegenen, zoodat hij
aan zijnen moeder in het geheel geen respect en zulks niet wilden luisteren, veel
minder van dreigementen brutaliteit en van ongehoorzaamheid hetwelk van zijnen
diefstal, leugenachtigen manieren, alsnog van zijnen drinken, of het straat overloopen
te molesteeren niet meer kan belet worden, en dat hij als vader in den ouderdom
van 50 jaren niet meer in staat te regeren en te verkragten, derhalven verzoekt den
supp. U Weled. Gestr. alle hulp met ootmoedigst, insteert dat zijn bovengenoemde
zoon bij den eerste scheepsgelegenheid om van hier naar Amboina of Banda aldaar
voor vijf jaaren verzonden te worden. ‘Verhoopende hiermeede U Weled. Gestr.
geëerde intentie en zullen zig steeds met erkentelijk altoos van dankbaarheid zijn
zal. 't Welk doende, enz.
Wij laten hier ten slotte een paar staaltjes tegenwoordig Europeanen-Indisch volgen,
omlijst 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 midden 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, dat zij dien
middag - met dames van minderen rang, liefst zoo zwart als mijn laars - overvloedig
gedineerd en stout gedronken hadden. Echter spreekt het van zelf, dat dergelijke
vrijpostigheden hier evenmin lakko zijn als ergens 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 gladakkers?” 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 binnendringen der ongenoodigden
overmijdelijk moesten voortvloeijen. Zij stonden op en verlieten de zaal; en daar de
wagens, die hunne vrouwen en dochters weggebragt hadden, voor het meerendeel
nog niet teruggekomen waren, wandelden velen hunner, soeda zeggend, 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
handwagen 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
tafef bij den muur, strekten zich uit op de bank onder den spiegel, riepen om apie,
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bestelden eene verwarde hoeveelheid minoman, en gaven duidelijk genoeg te
verstaan, dat zij van hunne regten als geïntroduceerden een onbeperkt gebruik
wenschten te maken.
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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
mogten bevinden, op het onhebbelijk tweetal los, en maakten aanstalten om hun
het vierkante gat der Harmonie te wijzen: zoo 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 minoman beneveld; en zich met één
ruk aan den greep der verontwaardigde leden ontscheurend, kozen zij eieren 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.
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 directie niet aan. Doch opdat voortaan geene
geïntroduceerden wanen zouden. de Harmonie straffeloos voor een paardenstal 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 heeren 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 anekdote? 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-Indische 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 mijn 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 zelven daaraan vermaagschapt zijn. Gelijk
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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 minoman 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 den Toewan 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 ambténaren. Wel leven
sommigen hunner, als zij nog niet lang in de binnenlanden gevestigd zijn, met
Inlandsche 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, 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 het
eenig 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 kontroleurs, die gedacht hadden, het
gouvernement een koopje te geven, zelven 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 vínden. 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 welsprekend
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 nakal geweest
zijn, staan aangeplakt, 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 sceptisch 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
de Nederlandsch-Indische Spoorweg-maatschappij, gelijk ons hier te lande uit de
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eerste hand bekend is, het betoel in den buik heeft. - Kassian ja! Hoe levendig nog
onder ons hunne heugenis zij, - en geen wonder, want het is of wij ze gisteren
vierden, - ze zijn voorbij, onherroepelijk
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voorbij, de schoone dagen van Aranjuez, toen met een geur, waarbij die van alle
andere uit voor- en natijd in het niet verzinkf, in den gevel van het stationsgebouw
te Semarang die marmeren plaat gemetseld werd, met wier inscriptie de toenmalige
Gouverneur-Generaal zoo lekker was. Hoe breed golfden zij op dat feestgetij, de
stroomen van den minoman! 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 aanvang 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 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 betoel 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 Europeesche talen allerminst behoefte gevoelt. Onder elkander,
naar gij bemerkt, zouden wij desnoods met het optatieve soeda kunnen volstaan;
en wat onze betrekkingen met de Inlandsche bevolking aangaat, mij zou het
verwonderen, zoo al onze punten van aanraking met haar, niet gevoeglijk op dezeifde
wijze in het imperatieve kassie konden zaamgevat worden. Doch er worden in uw
tijdschrift reeds zoo veel pseudo-diepzinnigheden 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 deze in allerijl. Abies perkara!’
Ten slotte moet nog iets gezegd worden over de herkomst der inlandsche woorden,
bij de Europeanen in Indië gebruikelijk, die veel veel talrijker zijn, dan de lezer uit
deze inderdaad eer puristische dan overladen staaltjes zou opmaken. Het
systematisch onderzoek zal hier pas mogelijk worden als wij de invloedssferen eerst
scherp en duidelijk hebben leeren onderscheiden: ten eerste naar het taalgebied,
en ten tweede, naar industrieele en sociale groepeering.
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Als taalgebieden komen behalve het Maleisch vooral in aanmerking: het Javaansch,
Soendaneesch en Madoereesch. Wie op Java in de binnenlanden woont, komt met
Maleisch zelden in aanraking, tenzij middellijk door de Europeanen, waarmee hij in
de soos te borrelen of te gokken zit. Op hun ‘land’ komen ze slechts in contact met
Javanen, Soendaneezen of Madoereezen, onder wie alleen een enkele uitzondering
het Maleisch machtig is. Bij deze Europeanen - en dit zijn er een machtige groep
van - wordt de conversatietaal doorspekt niet alleen met zuiver Javaansche,
Soendaneesche of Madoereesche termen, maar bovendien met verjavaanschte,
versoendaneeschte of vermadoereeschte Nederlandsche woorden en uitdrukkingen,
vooral uit het bedrijf afkomstig. Want aangezien die namen en zegswijzen
honderdmaal vaker voorkomen in zijn gesprek met de talrijke inlandsche
onderhoorigen, dan met de weinige Europeesche ingenieurs en opzichters; begint
hij zich op den duur van zelf naar de inlandsche uitspraak te richten; want een planter
is geen schoolmeester; en zijn doel is onmiddellijk en met zoo weinig mogelijk
woorden, zoo goed mogelijk te worden verstaan. En hiermede komen wij dus vanzelf
aan de tweede indeeling naar industrieele en sociale groepeering. Elke groep van
geinteresseerden, iedere tak van nijverheid en elke cultuur heeft toch natuurlijk weer
haar eigen vaktaal. Tabaksplanters, Suikerplanters, Thee-, Koffie- en Kinaplanters;
de Goud-, tin- en ijzermijnen, de groote Petroleum-ondernemingen, de
Regeeringsbeambten, de Bankbedienden, het Spoor- en Trampersoneel, de
Havenbeambten en Arbeiders, en last not least de Onderwijzers; zij allen hebben
hun eigen vreemde woorden import.

III. Het Nederlandsch en de talen der inboorlingen.
Eindelijk is het nog leerzaam eens na te gaan, welken invloed het Nederlandsch 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 me er dus grootendeels 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 het dorp Toegoe
bij Priok, en benuttig daarbij het materiaal van Schuchardt in het op blz. 208
geciteerde werk. Dit materiaal is, voorzoover het Batavia betreft, afkomstig uit het
de

de

einde der 18 , maar voor Toegoe uit de tweede helft der 19 eeuw. Thans is echter
dit heele taaltje, dat niet alleen voor Zuid-Afrika, maar ook voor de Oost-Indische
taalgeschiedenis der verloopen eeuwen van groot belang is geweest - men sla er
b.v. het boven aangehaalde boekje van S. Kalff slechts op na, om van Dozy's
Oosterlingen en Veth's Oost en West maar te zwijgen - geheel en al verdwenen.
Circa 1900 stierf de laatste goeroe, die nog Portugeesch kon lezen.
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o

1 . Nederlandsche woorden in het Maleisch-Portugeesch.
akordèr: accordeeren (Ptg. acordar-se)
beschuit: beschuit
bier: bier
bijënteer: visiteeren: dial: visenteeren
blauw: blauw
bolsakh: bultzak
boom: boom
boontjes: boontjes
bo(r)strok: borstrok
brillo; briloe: bril
brot: brood
buytewagt: buitenwacht
cantoor: kantoor
capoen: kapoen
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
historiaal: vertelling
ispring: (springen) besproeien
kaan: kan
kakkarlac: kakkerlak
kakoes: kakhuis
kalkom: kalkoen
kamsool: kamisool
kand(e)laar: kandelaar
karapoes: karpoets
kelder: kelder
kle(e)ntje: konijntje
klitji: knikker
knoop: knoop
koesier: koetsier
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kokkie: kok
koompenjoe: compagnie
koos: kous
laap: lap, oorvijg
leervis: leervisch
lees: lezen
ley: lei
lesnaar: lessenaar
loi: luiaard
looidadi: luiheid (Ptg. uitgang: -dade)
magri: mager
meester: onderwijzer, genees-meester, enz.
messel: metselen
mëtëdie glaas: half uur (zeemanswoord)
morgen: morgen (matin)
noot: muskaatnoot
oester: oester
officien: officiant
pagerman: baggerman
pen: pin, naald
penna: pen
pentji: pintje
permissie: permissie (Ptg. permissão)
polpoemoes: pompelmoes
polsoe: pols
porsi: porti (Ptg. porçâa)
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!)
sòldèr: soldeeren
solder: zolder
spansmat: rijksdaalder
spiering: spiering
spiglo, spiegeloe: spiegel(Ptg. espelho)
sponnja: spons
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
a

‘gauw’. In Schuchardts Toegoesche tekst, c 12 blz. druk, komt dit ‘gaoe’ minstens

Jac. van Ginneken, Handboek der Nederlandsche taal Deel I. De sociologische structuur der Nederlandsche taal I

zeven keer voor. Het Westersch ongeduld der meesters en meesteressen, nog niet
gewend aan Oostersche langzaamheid, spreekt hier een duidelijke taal.
Commandeeren 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
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het naaste stonden. En is het thans reeds overal anders? Prick van Wely weet de
meest voorkomende Hollandsche woorden in het Bataviaasch Maleisch niet beter
bijeen te zetten dan in het volgende stukje:

o

2 . Nederlandsche woorden in het Bataviaasch Maleisch.
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), ples (flesch), gerendel (grendel) andoek
(handdoek), kopor (koffer), bolsak (bultzak), enz. Aan wal te Batavia heeft men te
maken met: opsinder (opziender), lôs (loods), telepon (telephoon) en het
onvermijdelijke: presènan (present, fooi).
In huis spreekt men van: kakoes (kakhuis), gòt (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 één tampat sop, gegeten wordt ze met een sendok
sop, die naast de garpoe of porok (vork) ligt op het tapelak (tafellaken). Bij het
kleeden roept men om zijn: kamisool, dasi (das), pelanel (flanel), djas (jas), keraag
(kraag, boord), manset, kaôs (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 een poppie (rotan), de costuumpop, van pasemen
(passement), van laken dat soms belaoe (blauw) moet zijn, setik (stikken), trens
en sòm (zoom). De groenteverkoopers komen aanzetten met andewi (andijvie)
biet, boontjes, kool, peterselli, radijs, selada (salade) seladeri of slederi (selderij),
bortol (wortel), of andere stoop (van stoof) enz. Verder koopen we om te eten:
tjokelât (chocolade), setroop (stroop), perkedel (frikkadel), karmenâtji
(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, permisi voor permissie = excuseer, of lât 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 uit-gekomene niet zoo gemakkelijk te herkennen
zijn. De advokaat wordt apokat, de agent agèn, de ambtenaar amtenar, de resident
residèn, de assistent-resident assisten (residen), de controleur konterlier of
kontolioer, konterler of konterloer, de dokter doktor, de ingenieur insenior, de
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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
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‘overste,’ terwijl men er bovendien vlotweg spreekt van adjudan en onderadjudan,
poerier = fourier, djindral = general, 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 chevron als
distinctief en sepron voor het chevron van langdurigen 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, ziet ge hem netjes aantree voor de speksi, want
hij weet dat slordigheid geboet moet worden in de kamar 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.
Hoe dit allemaal zoo gekomen is? De geschiedenis draagt hare vruchten.
't Compagnie-systeem was: onderdrukking, uitbuiting. De zielehouding van den
Hollander tegenover den Javaan was verregaande minachting, waartegenover de
innerlijk zeer trotsche inboorling den correspondeerenden haat plaatste - en haten
kan een Oosterling veel dieper en duurzamer dan een Europeaan. Tegenover het
bruut geweld van den overheerscher stelde de onderworpene verder sluwe
geslepenheid en veinzerij, waarin hij meester is. Dat was natuurlijk niet bevorderlijk
voor de onderlinge waardeering. De wederzijdsche belangstelling beperkte zich tot
de ééne vraag: wie zal hier slaaf zijn en wie heer? En toen die vraag ten gunste van
den Hollander was opgelost, bleef de sociale verhouding eeuwenlang in dien
simpelen vorm gekristalliseerd.
Ondertusschen dreigde het Javaansche volk - van aanleg hoog begaafd - maar
in de laatste eeuwen van zijn onafhankelijkheid al uitgemergeld door eigen
verdierlijkte vorsten, al z'n energie en ondernemingsdurf te gaan verliezen, de Javaan
sloot zich, verborg zich, hield zich in zijn machteloosheid koest, ja verlaagde zich
tot slaafsche vleierij, om ten minste bij de gunst der Westersche overheerschers
nog 't veege lijf te kunnen bergen. Met het verlies van al zijn idealen en hoogere
inlandsche cultuur, kocht hij het recht om juist zooveel nog te mogen houden, dat
hij ‘leven’ kon in een laag materialisme.
Maar ook de Westerling die in Indië komt om geld te maken, verliest door de
verslappende zwoele hitte, weldra zijn geestelijke pit en hoogere verlangens, en
zakt van lieverlee met heel zijn ziel in de materie den inlander achterna. Maar juist
dat besef vernedert hem. En nu tracht hij zich toch nog een glimp van meerderheid
te geven door bluf en wilde durf; om zoo den vernietigden adel van zijn leven als
het ware er boven op te houden, door aan den zwakkeren Javaan zijn willekeur en
heerschersovermoed in al haar grilligheid te doen gevoelen. - Beide rassen toonden
zich dus aan elkaar van hun ongunstigste, ja hatelijkste kanten. De uitwisseling van
veredelende cultuurgoederen was ten
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eenenmale uitgesloten, en ze leerden van mekaar alleen die woorden die ze noodig
hadden, om elkander in het huishouden te verstaan, en in het geniep van hun zielen
te bedriegen en te bespotten.

o

3 . Het karakter van de Javaansch-Maleische taal.
Tot nu toe hebben wij, behalve de woorden uit het Bataviaasch Maleisch, met opzet
nog niets over deze ongelukkige uiteengereten taal gezegd; wat hier eindelijk moge
worden ingehaald. We moeten dan in het Maleisch minstens drie variëteiten
o

o

onderscheiden: 1 . Het Sumatraansch Maleisch van Menang-kabau en Riouw, 2 .
o

het Celebes- en Ambon-Maleisch, 3 . het Javaansch-Maleisch. Het verschil is toch
aanmerkelijk. Van deze drie is de eerste variëteit verreweg de gezondste en
zuiverste, echt uit een Indonesische volksmentaliteit ontwikkeld en voor een
Europeaan ook niet zoo gemakkelijk goed te leeren, maar ze heeft dan ook nog
een bloeiende literatuur met geheel eigen karakter. Het Celebes- en Ambon-Maleisch
heeft zich daarentegen in klanken en constructie reeds veel meer naar het
Nederlandsch model gericht, maar is met dat al een degelijke handelstaal, nog met
een zeker fatsoen, bondigheid en duidelijkheid. Maar het Javaansche Maleisch,
d.w.z. het gesproken Maleisch der havens en kustlanden en de taal der officieele
regeeringsstukken, is 't meest barokke, oppervlakkige, en geschminkte kermistaaltje
dat men zich bij mogelijkheid denken kan. Hier hebben Chinees, Javaan,
Soendanees, Madoerees, Engelschman, Portugees en Nederlander nu waarlijk al
hun nationale onhebbelijkheden, hun materialistische onfatsoenlijkheden en
karakter-onbeholpenheden in saamgedragen. Men kan er niets duidelijk in zeggen
dan huishoudelijke dingen, en bestuursmaatregelen; maar daar klinkt allemaal een
onhebbelijke, schreeuwerige, brutale, ontevreden Indische toon uit op; daar ligt
overal een vuile, vieze, vulgaire Indische kleur overheen, dat ieder die goed-Maleisch
kent en zichzelf respecteert, zich onwillekeurig telkens de lippen en de ooren afveegt,
als hij met dit verfoeibaar taaltje in aanraking komt.
Hier ten slotte kan zelfs de meest bevooroordeelde leeren, hoe verderfelijk de
consequente doorvoering van het princiep is, dat de laatste 50 jaren bijna al de
Europeesche taalgeleerden heeft beheerscht: als zou alle taalwetenschap slechts
een simpel constateeren mogen zijn, en zich verder tot een historisch classificeeren
en bijeenschikken hebben te bepalen; als zouden wij in de talenwereld niets met
oorzaken en gevolgen, noch met norma's of idealen te maken hebben; alsof de taal
een steenen algebra was zonder hart, en wij niets waren dan steenen torens, die
uit hun galmgaten precies op tijd elkander hun metalen cijfers tegenbeierden; alsof
er geen menschelijk fatsoen, en geen smaak en geen fijnheid en rijkdom des geestes
en geen literatuur of taalkunst was; alsof er ook in de taal geen ΨUpsilon;XH NIKH
was ingeschapen; geen ziel die zegeviert. Want dit is, naar mijn vaste overtuiging
een der euvelste wandaden van onze
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Oost-Indische Compagnie, een der droevigste aanklachten tegen haar
handelsmoraal, een der treurigste vlekken op de geschiedenis van het Nederlandsche
volk; dat wij die taal daar zóó hebben laten opgroeien, ja ze als regeeringstaal
hebben verheven tot een schande voor onzen nationalen naam; en tot een eeuwige
bron van opwalmend vergif, telkens als goede bedoelingen de atmosfeer tusschen
ons en den Indonesiër willen zuiveren. En als Nederland dan ook iets in Indië wil
goed maken, dan moet het eerste scherpgestelde doel zijn: dat ongeluks-taaltje te
laten uitsterven; en veel liever Arabisch of Engelsch, Pidgin-Engelsch of Hindi,
Singhaleesch of Tamil, in te voeren, als het zuiver Maleisch of het rijke Javaansch,
Madoereesch of Soendaneesch niet meer te redden zijn. Maar dat zijn zij natuurlijk
wel, als de verstandhouding tusschen Nederlander en Inlander maar beter wordt.
Maar slecht was die tot voor 30 jaren bijna overal in Indië, toen de ‘ethische’ richting
zich voor het eerst met aandrang deed gevoelen.
Men begon de Javaansche literatuur en oude kunst te bestudeeren. De
Boro-boedoer, volgens den bereisden Dahlmann, thans professor in Tokio - het
schoonste monument van heel Azië - dat langen tijd tot ongeëvenaard schiet-doel
gediend had voor de Magelangsche artillerie (het beeldstormen schijnt den Hollander
nu eenmaal periodiek in het bloed te zitten) werd nu bezocht, beschreven en
gerestaureerd! En het nieuwe geslacht Westerlingen begon nu toch langzaam,
langzaam aan, iets te bevroeden van den rijkdom, die in de ziel van het Javaansche
volk ook tijdens de overheersching hunner vaderen verholen had gelegen.
Vriendschapsbanden van hooger gehalte dan de louter sexueele, werden hier en
daar aangeknoopt met de élite van de inlandsche geslachten. Er ging een gloor van
hoop, een schemering van vertrouwen voor de inlanders open. En Kartini is het
gezegende eerste bloemekind van dien dageraad geweest, maar gelijk bloemen
het immer doen, te spoedig verwelkt en tot stof vergaan, niet echter zonder in
honderden inlandsche jonge hoofden, zoowel mannen als vrouwen een kiem te
hebben nagelaten van het mogelijkheids-besef eener nieuw-Javaansche emancipatie;
eener echt-Indonesische wedergeboorte, tot wat Java - óók onder Indogermaanschen
invloed van Voor-Indië uit - eenmaal geweest was, en misschien hooger dan dat.
De wederzijdsche waardeering kon hierdoor niet anders dan groeien. De Christelijke
zending zoowel als de Katholieke missie lieten de Christus-figuur het eerst opdoemen
voor de rustige verbeelding van den o zoo fijn menschen wegenden Javaanschen
geest. De gewezen zieken der Djokjokartasche ziekenhuizen evenals de leerlingen
der kweekschool van Moentilan gingen hier voor. En vele Javaansche harten voelen
reeds, wat wij Westerlingen in onzen Jesus hebben gevonden. Moge de
Protestantsche zending mislukt heeten - wat ik niet zoo maar geloof - de Katholieke
missie groeit en bloeit. Ontdekking op ontdek-
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king volgde over de geestesdiepte, de verstands- en hartegaven, ja de rijpe cultuur
van de Javaansche ziel. Dit had zijn weerslag op de politiek, op het onderwijs. Het
stelsel Van Deventer volgde op het stelsel Van den Bosch. Meer
ontwikkelingsgelegenheden werden er geboden, meer vrijheid gegund, en uitzicht
op hooger idealen. Het Javaansche volk is aan het ontwaken thans. Door dat
onderwijs kwamen nu vele Europeanen in nauwer contact met de Javanen; en zoo
werd de wederzijdsche uitwisseling van cultuurgoederen overvloediger, want iedere
Nederlandsche onderwijzer of leeraar die tegenover Javanen in de klas staat, voelt
dagelijks, dat zijn onderwijs in zijn leerlingen vruchten zal dragen naar die mate
waarin hij elken dag zelf vorderingen zal maken in de kennis der Javaansche ziel
en beschaving. Zoo begrijpt men, en waardeert men elkaar ten slotte heel intiem,
want ieder voelt, dat beide partijen aan elkander iets te geven, en iets te vergeven
hebben.
Maar de bewustwording van den Javaan brengt ook verwijdering, en weer van
twee kanten tegelijk. Eenerzijds is bij het ontwaken der Javaansche ziel, ook de
Javaansche Islâm ontwaakt; en is voor vele inboorlingen het verschil tusschen de
Islâm en hun nationaliteit niets dan een subtiele overdrijving. De hadji's weten het
- trots de heele geschiedenis van het Javaansche verval, dat de Islâm meer dan
Holland op zijn geweten heeft - aan de hunnen te doen gelooven, dat de Javaansche
beschaving en de Islâm één zijn. Islâm beteekent toch niet zoozeer mahomedaansch
als inlandsch tegenover buitenlander. De Sarikat Islam, waarvan alleen inlanders
lid kunnen zijn, en die dus b.v. ook Chineezen en Arabieren uitsluit, heeft dit half
nationaliteitsgevoel nog scherper toegespitst en wij weten uit de Indische bladen,
hoe geprikkeld thans een deel der Javaansche bevolking tegenover ons staat. Van
den anderen kant heeft de bewustwording van den Javaan bij vele Nederlanders
een heftige reactie verwekt, die tot hartstocht van rassenhaat dreigt over te slaan.
Men was nu eenmaal graag man van beteekenis en de gevreesde heerscher. Het
zat nu eenmaal zacht in de kussens van menschenwangen.
En bovendien is de opheffing van Java geleid in liberalen geest. Alles is vrijheid.
En zoo hebben die emancipatie-dragers als Suryaningrat - ik heb het uit zijn eigen
mond - van hun Hollandsche opvoeders zelf het atheïsme, het materialisme, het
socialisme, het communisme, de revolutie-idee van vrijheid, gelijkheid en
broederschap geleerd; en zij vragen zich dus met eenige verwondering af, waarom
zij zich tegenover Nederland niet op diezelfde mooie beginselen mogen beroepen
als alle Europeesche revolutiemakers. En zoo is er gevaar, dat uit dat inniger contact
ten slotte een scherper rassenhaat wordt geboren. Wat hiervan echter zij, reeds nu
ontvangt de Javaan van ons in de laatste jaren: een dagelijks grooter wordende
dosis van natuurwetenschap, die in de overdadige verbeeldingshoofden der Javanen,
precisie en
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nuchterheid aankweekt, en hun de wet bijbrengt van de aan de oorzaken
geproportioneerde gevolgen, hen geneest van bijgeloof en dwaas-animistische
angsten, allerlei verstandige hygiënische maatregelen doet invoeren. Verder wordt
aan den Javaan de koele berekenende kracht van onzen wil, en het resultaat van
staag doorzettingsvermogen veel intiemer dan vroeger geopenbaard, en in
Christelijke milieus leeren zij van ons de liefde voor tucht en orde, de waardeering
voor het werk, de achting voor het offer, den eerbied voor het zich-zelf vergeten; en
den dorst naar hooger geven, dan ze vroeger alleen maar te krijgen hoopten. En
juist nu pas - zoo gaat het immers overal, ons beste is nooit voor iemand te goed!
- in deze delicaatheid van hoogere Christelijke gevoelens begint de Javaan ons
ineens zoo wonderbaar te begrijpen en hoog te achten. Want de fijnvoelendheid
van den Javaan kan worden een les voor ons. In takt en soepelheid bewijst hij een
adel des geestes, die onder den adem van het Evangelie echte heiligheid belooft.
Zijn rijke fantasie en zijn geacheveerde voorkomendheid in den omgang, zijn als
geschapen om door de lessen van Jesus geboeid en herschapen te worden tot
Christendeugd van een ander, fijner, en misschien hooger karaat dan òns Westersch
deugdengoud.

o

4 . Het Javaansch en het Nederlandsch.
In de eerste uitgave van dit Handboek had ik getracht een lijstje van Nederlandsche
woorden te geven, die in het Javaansch waren opgenomen. Verkeerdelijk schreef
ik daarboven litterair-Javaansch, daar woorden als got, kelar, lis, ples, rat, enz. daar
niet te vinden zijn, wijl daarvoor zeer gewone Javaansche aequivalenten in gebruik
zijn. Zou men een lijst willen aanleggen voor de echte Javaansche litteraire taal,
dan zou men er bijna geen vinden. Beschouwt men echter het krantengeschrijf en
moderne politieke geschriften als litterair, dan zou een lijst der leenwoorden spoedig
eenige dichtbedrukte bladzijden beslaan. En zou men ten slotte de leenwoorden uit
de beschaafde Javaansche spreektaal willen verzamelen, dan kan men wel alle
materieele woorden uit een Nederlandsch woordenlijstje voor de lagere school
overnemen.
Om nu echter toch te doen wat mogelijk is, geef ik eerst weer het lijstje der eerste
editie, om te zien, hoe die Nederlandsche woorden in den mond van den Javaan
phonetisch veranderd worden.
bangkoe: bank
beskoewel: paskwil
beskot: voorschot
boem: (rijtuig)boom
boewi: gevangenis (= boei)
de's: dienst
destrik: dístrict
djas: jas
djenever: jenever
gaodem: 2 ½ cent (= gld.)
gaodem: rijksdaalder (= gld.) gelas: glas
goepermen: gouvernement
got: goot
grip: griffel
hak: haak
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hapel: appèl
herlodji: horloge
hoepas: oppasser
hoerdah: werda!
hongkos: onkosten [of tram
kaartjis: kaartje voor spoor
kamar: kamer
kelâr: klaar
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kelatan: te laat
kellah: klacht
koentrak: contract
koesir: koetsier
laken: laken
landhrat: 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
Om nu te laten zien, hoe het in de kranten gesteld is, druk ik hier twee bladzijden
af uit een Katholiek Javaansch blaadje, dat te Moentilan verschijnt. In de gewone
berichten, ziet men bij eersten oogopslag, dat het krioelt van Nederlandsche
bestuurs-, handels- en krantentermen. Daarentegen is het min of meer litteraire
feuilleton bijna heel en al van vreemde vogels vrij.
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Feuilleton.
satoenggiling facchino ingkang kepéngin ‘nggaota dados santo’
Dongèng ing ngandap poenika kalampahipoen ing kita Roem (Itali). Kala samanten
noedjoe tanggal 1 November, wantji ngadjengaken lontjèng A v e M a r i a Ing
sadinten waoe tetijang ing Roem boten wonten pedotipoen ndalidir datang C a m p o
S a n t o (kramatan) perloe njembahjangaken sarta njekar ahli-warisipoen ingkang
kakoeboer ing rikoe. Sawangsoelipoen saking koeboeran, sami mlebet ing
grédja-grédja malih, andoeloer-seloer kados lampahing semoet. Katah grédja,
nanging boten kados grédja O r a t o r i o , ingkang loemebet boten trimah atoesan,
ngantos èwon, djedjel-rijel mèh boten wonten selanipoen. Mila makaten awit
sampoen sami mangertos jèn ingkang badé moelang, S a n t o P h i l i p p u s d e
N e r i . Taksih soegengipoen kémawon sampoen katjeloek i l S a n t o , tegesipoen
Sang Sinoetji Wondéné ingkang badé kawoelangaken bab pedjah lan kamoeljan
langgeng. Katjarijos ing grédja ngrikoe oegi wonten satoenggaling facchino, berah
sadé odjogan, toemoet mlebet. Facchino waoe tijang boten pakra, seserepanipoen
bab agami tjetèk sanget lan sampoen taoenan nglirwakaken sanget dateng bab
agami. Mlebetipoen grédja jèn rijadi Paskah, Pantékostah lan dinten ageng
sanèsipoen sawatawis! Wonten ing grédja katawis jèn namoeng toemoet ing
groebjoeg, anggènipoen sembahjang babasan roeboeh-roeboeh gedang,
éwasamanten boten pisan-pisan sepi ing pangandel. Bawanipoen taksih
kadoenoengan oemoek Roem, wirang jèn ngantosa kantoen kalijan ingkang
katah-katah, dados oegi badé toemoet njenjoewoenaken margi padang kanggé
ahli-warisipoen. Sareng sampoen sawatawis dangoenipoen, facchino badé
medalmantoek. Doemadakan soemerep imam minggah ing koersi woelangan;
batosipoen; Tjoba tak-ngroengokaké iki disik.’
Salebetipoen woelangan facchino sakelang-koeng gawok ing manah, déné sadjeg
djoemleg dèrèng naté mireng woelangan, sakétja kados sapisan poenika: angler,
saben temboeng :oetawi lampahing rembag dawahipoen ing manah toemanem,
pangraosipoen sawoelangan poenika ngemoengaken toemrap awakipoen pijambak.
Langkoenglang-koeng wonten oengel-oengelan satoenggal ingkang sanget mranani
manahipoen, inggih poenika: ‘Soepaja mati soetji, koedoe oerip soetji.’ Temboeng
waoe ing salebeting woelangan kerep dipoen-wongsal-wangsoeli dateng il Santo,
ngantos tijang ingkang dateng kantoen oegi taksih kedoeman Facchino ngraos
manahipoen asrep kados siniram ing toja wajoe sawindoe, pangandikanipoen Sang
Santo badé dados gondélaning gesang, batosipoen: ‘Dadi soepaja mati soetji,
koedoe oerip soetji.
- O inggih Santo. Nanging temenipoen kémawon boten gampil ngéstokaken sedaja
waoe. Sepata kalijan fiaschetto (gendoel = kadjeng-ipoen inoeman keras) mila
meménign sanget!
- Ning awakmoe rak kok-pesoe temenan ta?
- Inggih, Santo!
- Wah, koewi di-enggo wiwitan dadi Santo wis betjik banget. Wis, boekoe ikoe
gawanen moelih menèh lan oenèn-oenèn patang pada iki watjanen sing temenan.
Poen Facchino bingah sanget, astanipoen Santo Philippus Neri katjoetjoep kanti
oermat manoet tjaraning tanah ngrikoe, ladjeng késah. Semargi-margi batosipoen:
‘Maoe ngendikané: kanggo wiwitan dadi Santo wis apik banget!’
2

Saking mantepipoen nggagas waoe, ngantos manawi mbekta barang awrat
kraos èntèng, boten kados wingi-wingi. Roti kaetjloepaken ing toja limrah, raosipoen
saklangkoeng nikmat, sesat daaraning ratoe. Anèhipoen malih, inoeman Frascati
2

ingkang kintjlong kados djené sampoen boten gadah daja panggèndèng, toer kerep
2

soemerep kadasaraken ing toko oetawi kailing wonten ing gelas...
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Letipoen sampoen woloeng dinten malih... Santo Philiphus Neri ngantos
2

tjetjengkloengen anggèné ngentosi moeridipoen ing bab kasoetjijan, boten dateng ..
Endjingipoen, oegi dèrèng katingal.
Pangoenandikanipoen Sang Philippus: ‘Ana apa ta ki, déné bandjoer ora kétok
boentoeté? Apa wis ora koewat? Ijaaa! djandji bali manèh waé! takkandanané sing
temenan, karebèn éling manèh!’
Dangoening-dangoe Pak Facchino ngetingal sowan malih. Nanging letipoen
sampoen kawan-welas dinten.
Adoeh, roepènipoen dédé tijang! Lampahipoen keteklak-keteklik mawi teken,
sirah dipoen blebed, pipi kiwa tengen biroe èrem, bendjoet pating penjonjo! malah
wonten labetipoen barang! Adoeh memelas...
Sang Philippus ing salebeting galih: ‘Èmperé entas krengan iki.’
- Elo, kena apa koewi? Entas dipoelasara sapa?
- Santo, kok ndadak ndangoe, Poenika pandjenengan pijambak!
- Akoe? Elo, kok akoe, keprijé?
- Inggih, Santo, pandjenengan pijambak! Jektos, saoepami pandjenengan boten
maringi boekoe roemijin poenika, koela saèstoe boten kados mekaten.
- É lah, hara akoe kandanana nalaré.
- Inggih. Koela-atoeri midangetaken...
Koela saweg loemampah ing margi Albani, nggéndong ‘gerla’ (krandjang) kepetoek
tjikar. Sareng lemboenipoen soemerep krandjang koela, kagèt, nggiwar katjemploeng
kalèn, ngantos bibrah tjikaripoen. Ingkang nggirèkaken, é tijang aliet ta, nesoe
sanget, koela dipoen gebagi, dipoen-tendangi sapoe-roenipoen. Manah koela
moering sanget; ing dalem batos kados wonten soewanten
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Oerap Sari.
Tanah Hindija.
Wira Tjokroaminata koerda malih.
Ing ‘N.v.d.D.’ kawartosaken W. Tjokroaminata badé angedegaken ‘Sarikat tani;',
maksoedipoen soepados para sadèrèk tani njoekanana wewenang dateng
2

pijam-bakipoen (mawi z e g e l ) rembagan kalijan O n d e r n e m i n g prakawis
séwan-siti; perloenipoen saged ‘ndjijat’ séwan katah. Badéja séwan-siti dados f
1000.- ing saba-oenipoen, manawi sadèrèk tani taksih remen mboetjal arta lan boten
poeroen njèlèngi, pikantoekipoen inggih boten wonten.
Radicale-Concentratie.
2

Poenika namanipoen ‘senéndjong’ kempalan sisih kiwa. (I.S.D.P.N.I.P.B.O.S.I.
l.s.s.) Kala tanggal 12 Nov. damel p e r g a n d r i n g , ngrembag kados poendi
sage-dipoen ‘nglawan’ R e a c t i e lan K a p i t a a l ingkang tjespleng saèstoe. 2

Éla, mèh oengsoem ‘politiek’ malih! Sampoen dangoe koela miling ing peken, é
2

boten, ing k o r a n kok boten wonten ingkang mandè. Ngetjèh-etjèh arta. ‘De Locomotief’ dèrèng dangoe poenika damel tandingan
2

Goepermèn kalijan P a r t i k e l i r jèn dedamelan, kadosta: saja Pamoelang . Tech.
School ing Ngajodja, sampoen telas 600 000 roepijah, dèrèng rampoeng. Malah
2

wonten ingkang klisik moengel samlijoen!! Margi? Margi Goepernemen remen rojal,
roepining sekolahan saénipoen botenlimrah. Sareng H.I.S. Katholiek ing Ngajodja
prasadja nanging inggih boten ngoetjiwani, ragad ƒ95 000 Tjatjahing sentongan 20,
soengsoen! Mulo Christelijk (Prot.) pasadja lan inggih boten ngoetjiwani: ƒ75.000.
Manawi koela, sanadjan oepami ingkang dados G.G. kakang koela pijambak, jèn
ngawoet-awoet arta ngaten poenika, koela inggih ‘c o n t r a !’ Vo l k s r a a d .
Ing Volksraad saweg dedreg ngrembag éwah-éwahan ‘pranatan pangrèh pradja.’
Soeta ‘ p r o ’ N a j a ‘ c o n t r a . ’ Kanggé koela pijambak, badéja dipoenerèh singkek’ pindah, djandji boten
dipoenèwed-ewedi anggen koela nglampahi koewadjiban (agami) oetawi dipoen
2

rebat wewenang koela ingkang ngadil, kades boten poenapa .
Tijjang Inggris, Prasman, Ditslan ingkang maggèn ing tanah Djawi inggih boten
bingoeng neda z e l f b e s t u u r , a u t o n o m i e . Kénging poenapa? awit boten
roemaos dipoen-ganggoe damel. Belèh kaerèha bang-sanipoen pijambak, jèn
dipoen-iles-iles inggih boten sakétja. (Roeslan, para sadèrèk!). Mesti kémawon,
langkoeng, oetami’ jèn saged: bawa pijambak toer pangerèhipoen kíntjling-kintjling.
Teraang, poenika! Het Algemeene Handelsblad van Indië. Poenika namanipoen koran ingkang
bok manawi badé kawedalaken ing Aneta wonten ing Semarang. Toewan Berretty
poenika mila patohan! Damel poenapa-poenapa mesti kekadosan, awit saged
noedjoe prananing tetijang. Nanging kanggénipoen ‘De Locomotief boten sakétja,
angsal c o n c u r r e n t gembléngan. (Katrangan mila sandé, Corr.) De Zweep. Oegi koranipoen toewan Ber-
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retty. Ing wiwitan isinipoen saé, saja dangoe saja remen tjremedan. Ladjeng
dipoen-oprak-oprak tijang katah. Sasampoenipoen, ngakeni lepatipoen lan sagah
badé njaèkaken isinipoen. Nanging kok inggih boten noehoni Tandanipoen taksih
wonten tirita ingkang boten prajogi kawaos.
Poenika roepinipoen tijang ‘mendem’ koewasa. Kangdjeng B i s k o p Mgr. Luypen.
Kala dinten Kemis tanggal 9 November Kangdjeng Biskop ing Betawi sampoen
saged nilar panti hoesada St. Carolus. Para maos mbok-manawi sampoen pirsa,
jèn gerahipoen K. Biskop sampoen dangoe lan sanget ambebajani; para pastoer
malah metèk jèn boten badé dangan. Sapoenika Pandjenenganipoen sampoen
saged ngoendjoe-kaken Mis Soetji, lan namboet pakarjanipoen d i n e s . Atlas
namaning par asadèrèk Katholiek Djawi, Swara Tama njaosaken kasoegengan
winantoe ing pamoendi lan kaoermatan. M u l o Katholiek.
B r o e d e r s c h o o l ing Ngajodja taoen poenika sampoen gadah klas 7,
pamoelangan dados sampoen langkep. Ing wekasaning taoen badé saged
ngedalaken moerid ingkang tamat pasinaonipoen. Karsanipoen Pakempalan
‘Canisius,’ ing taoen ngadjeng oegi badé ngadani Mulo-Katholiek. Mulo-Kth. badé
oegi nampi moerid saking pamoelangan sanès (ingkang boten Kth.) nanging
sasaged-saged mendet moeridipoen pijambak. Katholieke Eur. Lagere Jongensschool.
Kedjawi Mulo-Kath. Ngajodja oegi badé gadah Kath. Europeesche Lagere
Jongensschool.
Djokja Vooruit! B e n o e m a n Pastoer. Kandjeng Biskop ing Batawi sampoen mbenoem:
Padoeka Pastoer W. Hellings dados ‘onderpastoor’ ing Betawi, P.T. Pastoor J.H.J.L.
Hoeberechts, onderpastoor Ngajogjakarta. Kabenoem dadas ‘hulppriester boten
dados pakèwedipoen Negari (Buiten bezwaar van den Lande): P.T.P: H.A.
Sterneberg ing Bogor, P.T.P.J.D. van der Loo P.T.P: J.H.J.Th. van Driel ing Betawi
lan P.T.P: P.J. Hoevenaars ing Ngajogjakarta. Séda. Kawartosaken P. Toewan Pastoer v. Thiel ingkang roemijin sampoen naté
dados pastoer wonten ing Ngajogja séda wonten ing nagari Walandi. R.I.P.

Tanah Walandi.
Kawontenan politiek.
Kados poendi sapoenika kawontenanipoen golongan-golongan politiek ing
Nederland? Ing wekdal samangké wonten kalih golongan: 1) golongan Tengen lan
golongan Kiwa. Ingkang toemoet golongan Tengen sadaja tijang ingkang wonten
ing kalangan politiek adedasar agami Kristen; déné ingkang boten, mlebet golangan
Kiwa. Warganipoen golongan Tengen: tijang Katholik (32), tijang Protestant. bangsa
A n t i - R e v o l u t i o n n a i r e n lanC h r i s t e l i j k e H i s t o r i s c h e n (sadajawonten
27). Warga golongan Kiwa: bangsa L i b e r a l e n lan S o c i a l i s t e n (goenggoeng
40). C o n f e r e n t i e agami Katholiek.
Wonten kalanipoen bangsa Katholiek ing
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salah satoenggiling tanah sami kendo sawa-tawis. Nanging sarèhning galihing
Pasamoewan poenika awoedjoed Latoe. i.p. Latoe-katresnan, mila gampil
sagedipoen moelad-moelad malih. Poenapa malih, manawi tijang Katholiek dipoen
empèd-empèd ingmengsah kados ing Nagari Walandi. Ladjeng sajoek roekoen
kalijan kadang pribadi, sarta pados kakijatan ingkang toewoek saking agaminipoen.
Tijang ingkang badé njantosakaken réntjan-gipoen waoe, kedah sampoen santosa
pijambak. Pramila tijang Kath. Walandi, ingkang roemijin amoeng trimah noenoet
tijang Belgie anggènipoen r e t r a i t e . ing taoen 1908 ladjeng jasa grija papan retraite
pijambak. Ing salebeting retraite waoe saja terang pangertosipoen dateng
kawadjiban. Kawadjiban dateng Allah, dateng badanipoen pijambak, sarta dateng
sasami. Pramila roekoenipoen lair-batos (prakawis agami toewin pakempalan) saja
kentjeng.
Landjeng soemoekipoen sami nedya mitoe-loengi para M i s s i o n a r i s ingkang
mradinaken agami ing sadjagad, poenapa déné ing Indija Wétan lan Kilèn bawah
2

2

Nederland. Ing kita toewin doesoen ngwontenaken c o n g r e s bab M i s s i e Tjekak
katingal anggregoet anggènipoen dados tijang Katholiek.
Sarta oeroebing manah bade mradinaken agami, njebar kasaénan waoe, boten
2

amoeng wonten ing tanah tebith kémawon, ing Nagari Walandi pijambak, sarèhning
katah ingkang boten Katholiek, inggih dipoen gatosaken. Sapoenika katah
P a s t o e r - P a s t o e r ingkang anggelar agami wonten ing parepatan, ingkang
mirengaken para T h e o s o o f warga L e g e r d e s H e i l s , tijang Protestant
sapanoenggilanipoen. Ginemipoen ing ngrikoe boten natjad dateng agami
sanès-sanès, amoeng loegoe anggelar piwoelang Katholiek. Ingkang mirengaken
kapoerìh nglimbang pijambak. Kajektosaken sampoen kapétang katah ingkang
wangsoel dateng Kandang satoenggal, i.p. Pasamoewan Soetji, tampa bantah
regedjegan.
Parepatan makaten waoe limrahipoen kawastanan L e z i n g oetawi Conferentie.
Sarèhning limrahipoen ing Nag. Walandi poenika tijang tjekap-tjekap, jèn mangsa
bentèr sami mondok sawatawis dinten wonten ing pasisir, ngasokaken badan sarta
seneng-seneng, manawi wonten ingkang remen, inggih dipoen wonteni conferentie.
Para P a s t o e r D o m i n i c a a n njobi lezing wonten ing doesoen Bergen kalijan
Noordwijk tjelak Saganten.
Sanadjan panoedjoe terang, tijang-tijang katah ingkang nilar kasenengan,
merlokaken mirengaken conferentie wonten ing grédja. Malah wonten Domine Prot.
kalih ingkang toemoet mirengaken. Poenika ing Bergen. Ing Noordwijk oegi katah
ingkang dateng. Ing ngrikoe wonten djalaranipoen ing kang ragi anèh. Domine Prot.
satoenggal wasta toewan Krop poenika ringoetipoen dateng tijang Katholiek, boten
kadosa. Kabekta saking bentèr manahipoen, déné kalebet katah tijang Protestant
dados Katholiek. Ingkang poenika Dominé Krop nedya ngroemijini Pastoer. Malah
saking krodanipoen mawi ambekta retjanipoen Santo Antonijoes, tasbèh (rosario)
toewin s e k a p o e l i r , soepa-
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.dos tijang-tijang sami anggoegoedjeng sarta mojoki tijang katholiek.
Nanging tijang-tijang ingkang mirengaken ginemipoen Ds. Krop malah kados
dipoen-sengkaken badé mirengaken gineming Pastoer.
Waoenipoen sani ngamah-amah dateng agami Katholiek, wasana landjeng lereb
sreg manahipoen, déning djatmika sarta loeroehing ginemipoen toewan Pastoer O,
boten, mawi toewan Pastoer ngawon-awon agami Protestant, amaeng andjèrèng
balaka kawontenaning agami Katholiek. Béda sanget kalijan tandangipoen para
D o m i n é ingkang sami riwoet!

Tanah-Tanah Sanèsipoen.
Bangsa loehoer Katholiek ing tanah Hindoe. Dèrèng lami poenika Pangéran
Silvester Norbertoes Shivanat Rikh, ingkang raji Sang Nata ing Taipoer, séda.
Anggènipoen srawoengan kalijan agami Katholiek, nalika sinaoe wonten ing
U n i v e r s i t e i t ing Oxford (t. Inggr.) Ananging anggènipoen ngrasoek saweg nalika
sampoen kondoer wonten ing t. Hindoe malih.
Wondéné Sang Pangéran waoe sanget moengkoel ing agami, saregep
2

sembahjang sarta nglimbang , sarta saben dinten tampi K o e m m i n i .
Kandjeng Santo Bapa paring bintang: R i d d e r i n d e O r d e v a n d e n H .
G r e g o r i u s , dateng Sang Pangeran. Loetjoe. Redactie-nipoen serat kabar ‘Tageblatt’ ing Langensalza (negari
Oostenrijk) netepaken, bilih para lenggananipoen anggènipoen ambajaa kanggé
woelan October 600 mark oetawi mawi gandoem 6 kati lan tigan 10 idji. Tiganipoen
mateng poenapa mentah? Paréntah negari Amerika, mangertos bilih gegedahanipoen Pasamoean Soetji
poenika, sanès darbèkipoen manoengsa nanging kagoenganipoen G. Allah, badé
2

2

mangsoelken sadaja barang ipoen grédja -nipoen tijang Hongarije ingkang wonten
ing Amerika dateng Pasamoean Soetji malih. T h e o r i lan p r a k t i j k ! Marcel Sembat, bat, pengagengipoen kaoem socialisten
ing Frankrijk tilar ing woelan September anilar kedaton ingkang saé sanget,
doemoenoeng ing èrèng-èrèngipoen Chamonix, ngadjengaken poetjakipoen redi
Mont. Blanc. Angger-angger 20.
Ing ngandap poenika wonten angger-angger 20 toemrap tijang èstri Djepang.
'mBokmanawi kanggé sadèrèk Djawi oegi wonten paédahipoen. Botenipoen inggih
kanggé seserepan. Angger-angger ingkang:
1. Tijang èstri poenika sasaged-saged kedah ngitjalaken kemèrèn sarta remen
matjak tanpa goena poenika inggih kedah dipoen-singkiri.
2. dateng grédja oetawi nglampahi koewadjibaning agami boten kènging namoeng
kanggé sambèn.
3. lepating sanès kedah dipoen-apoentena, nanging lepatipoen pijambak kedah
tansah dipoen-persoedi moerih itjalipoen.
4. dahwèn lan remen toemoet ngrembag barang ingkang sanès babahanipoen,
poenika laranganageng, langkoenglang-koeng malih remen ngraosi sanès.
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Als wij ons ten slotte afvragen, hoe het met de Javaansche taal zelf in dit
overgangstijdperk gesteld is, dan moeten wij antwoorden: dat de schoone en ríjke
en oude Javaansche taal thans geweld lijdt. Vóórdat de meerderheid de ideeën
heeft kunnen assimileeren, vindt een kleine minderheid er al maar nieuwe woorden
voor. In de meeste gevallen nemen ze weliswaar den Europeeschen term, zonder
hem goed te begrijpen, met huid en haar over, en gebruiken hem dan ook vaak glad
verkeerd (als lesing, pordzak, mosi, porstèl enz.); maar daarnaast vinden we toch
een geforceerde woordvorming doende, die al maar nieuwe abstracta stempelt naar
Europeesch model; vinden wij een voor inlandsche hoofden veel te weelderig gebruik
van tusschenzinnen; en lijdt vooral de zoo echt-Oostersche passieve aard van het
werkwoord geweld, door al maar Westersche actieve constructies. Maar beperkte
zich deze gebrokenheid maar tot de taal alleen, dan ware ze misschien nog te
genezen. Doch de breuk ligt dieper: de ziel zelf van het Javaansche volk wordt
uiteengerukt. Na eeuwen van stilstand is plotseling die spoedcultuur als een orkaan
van ontwikkeling over den Javaanschen bergketen losgevaren. Op elk gebied
heerscht er een namelooze verwarring. In godsdienstzaken zoowel als op sociaal
gebied. In 't economische evengoed als in het artistieke en wetenschappelijke. Alles
zit los in de voegen, staat te wankelen of hangt ontwricht. Voeg daar nu nog bij, dat
het gebrek aan Javaansch kennende cultuurdragers het noodig maakt, de
Javaansche kinderen, die hoogerop willen, van hun zevende jaar af met het
Hollandsch als voertaal op te voeden en te onderrichten. Daardoor leeren ze hun
eigen moedertaal niet voldoende meer, om zich beschaafd uit te drukken; de
intellectueelen verliezen zoo de voeling met hun eigen minderbedeelde landgenooten
en zoo kennen zij, de dragers der toekomst, ten slotte geen der beide talen goed,
ongelukkige kinderen van den overgangstijd, slachtoffers van onze Westersche
koloniseeringsmethode en den achterstand hunner vaderen beide. Het zal nog 'n
heele tijd duren waarschijnlijk, eer het Javaansche volk, en dus ook de Javaansche
taal weer uit- en opgroeit tot den harmonisch bloeienden rijken rozelaar van de
bouwers van de Boroboedoer, en de nadichters van het Ramayana. Toch is er
goede hoop. Alles sal rech kom. Het Javaansche volk beschikt over wondere
krachten. En geroepen om in dezen Westerschen Februari-storm, een sneeuwklokje
te wezen, dat dreigt te verkillen in de Noordsche kou, maar toch zijn Oosterschen
aard gestand doet, met al maar te blijven bloeien: is voor mijn zienersoog tot roeping
geworden aan den sympathieken, hier in Nederland verwijlenden Javaanschen
dichter Noto Soeroto. Eenige van zijne Melatiknoppen dragen in Nederlandschen
vorm echt Oosterschen gloed. En de fluisteringen van den avondwind brengen voor
West- en Oosterling stemming van geven en samenkomen in liefde en vree.
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Melatiknoppen.
IX.
Wanneer hebt ge 't luisteren naar gamelantonen geleerd,
of naar 't ruischen des winds door de zwiepende tjamara's? ‘Als moeder met zingen me lachen en dansen en waggelen deed.
of geneurie me wiegelde in slaap, toen hebben mijn ooren geleerd
de zangen der wereld te hooren’.
Waar hebt ge geleerd, zittend in 't gras
en de geuren der bloemen genietend,
naar het zonnegestraal in den morgen te kijken? ‘Als moeder me in beide haar armen nam, ademde ik gretìg den geur van haar
bloeiende leden in,
en zag ik het lachende licht van haar oogen; daar hebben mijn oogen geleerd het
licht van de wereld
en haar vreugde te zien’,
Hoe dus den armen te geven, de dorstigen te laven? ‘Als koude en dorst me genadeloos kwelden, dan warmde me moeder zijn voetjes
met koesterende handen
en drukte me teer aan haar borst;
het was zóó, dat ik leerde
den armen te geven, de dorstigen te laven’.
Wie heeft u geleerd het hoofd te buigen voor den allerhoogsten Wil? ‘Als ik haar leed had aangedaan, strafte moeder me;
dan zag ik trillen haar oogleden
en paarlen langs haar wangen glijden;
en mijn hart weende.
Moeder heeft me geleerd mijn hoofd te buigen voor den allerhoogsten Wil’.

XI
Toen wij in ons groote gezin volwassen begonnen te worden,
ontwikkelden zich onze gaven in wijd uit-eenloopende richting.
Dit verschil van inzicht in dingen dreigde 'n oorzaak te worden
van algeheele vervreemding en hopelooze verwarring.
Maar midden in ons krakeelen riep op éénmaal één van ons:
‘Houdt op met uw twisten en ziet eens elkander toch aan!
Als de knoppen ontloken zijn in verscheidene grootten en pracht,
als ze over 't geheele vlak van de bladerenkruin zijn verspreid.
zijn ze niet van denzelfden geur,
zijn ze niet van denzelfden stam meer?
Als het licht van de zon hen streelt
op verschillenden tijd van den dag,
als de afgevallen blaadjes verstrooid in de schaduw verdrogen,
is het niet dezelfde zon, die hen allen gelijkelijk beschijnt,
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is het niet dezelfde grond, die hen allen gelijk begraaft?
O, mijn broeders! wij dingen naar liefde der eenige Moeder.
Laat dan, broeders, 't gezag van den eenigen Vader ons wezen
de band, die ons allen tot éénheid bindt’.

XVIII
‘Ik ben als de bergen zoo groot’, sprak de liefde der mannen.
‘Hoed u dan voor de langzaam sloopende stroomen’,
zei de liefde der vrouw. ‘Ik ben slechts als het topje van een nagel zoo klein; maar
knipt gij het 's morgens al af,
zoo wáár als ik vrouw heet, het groeit in den avond weer aan’.
‘Mijn liefde is een woud’, zoo zingen de mannen hun lof
‘Zijn schaduw bewaart u voor schroeiende hitte van twijfel’.
‘Mijn vriend! laat mijn liefde slechts wezen als 't rankende, ruischende riet,
Laat de storm van beproevingen over de aarde varen,
hij zal me doen nijgen tot laag aan den grond; me breken, dat kàn hij toch niet’.
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Fluisteringen van den avondwind.
2. Liefste, mijn woorden zullen maar simpel klinken als vage geluiden, die zwerven
in den sterrennacht.
Zij zullen maar schuchter tot u komen als zwakke bloemengeuren, die de
avondkoelte door het open venster naar binnen draagt.
5. Het liefde-juweel zal nog meer flonkeren tegen een donkeren achtergrond van
smart-fluweel.
6. Ik dacht, dat ik u verloren had in het water van dit bergmeer, O Edelsteen!
Maar als ik mij aandachtig buig over de plaats, waar gij mijn handen zijt ontglipt,
dan schittert gij mij tegen met des te heerlijker glans.
Ik weet u altijd te vinden en nimmer heb ik u verloren, o Edelsteen!
8. Liefde verrast ons nimmer, omdat ons leven een verwachting is op hare komst.
9. Toen wij naast elkander zaten zwegen wij Onze woorden zwierven niet als
zoekende vogels bij zonsondergang.
Stilte was hun donzig avondnest; daarom zwegen wij.
10. Daar is geen één liefde-gedachte, die niet haar doel bereikt.
Liefste, ik ontvang uwe gedachten des ochtends in de gouden rimpeling van het
water, des avonds in het vallen van een geurig bloemblad, des nachts in den glans
van een verschietende ster.
23. Hoe vroom en innig is het gebed van een vlam, die onbewegelijk en gestadig
naar den hemel wijst.
25. Gij zijt de wereld, de wereld is in u.
Wat zou de wereld wezen zonder u?
De sterren hebben haar lichten ontstoken aan den glans van uwe oogen.
De bloemen zijn naijverig op den geur van uwe leden.
Ja, het is uwe schoonheid, die de wijding geeft aan dit leven.
35. Liefste, uit angst u te verliezen, tracht ik uw voeten te ketenen met deze gulden
keten van mijn woorden.
39. Bij de scheiding breekt de liefde-taal van de zon tot de aarde uit in een
onnoembaar sterrental; bij de ontmoeting des daags is het licht één stilzwijgendheid.
49. Vrouwen zijn de schetsen voor het schoone werk van den Meester, dat Vrouw
heet.
Vrouw! daarom eer ik u.
66. Gij zijt het scheepje, dat zijn zeilen ontplooid heeft op de blauwe avondzee van
mijn hart.
Ik wieg u altijd voort, altijd voort op de golfjes van mijn deinende gedachten.
Gij zijt de blanke, smettelooze droom in de blauwe oneindigheid van mijn eenzame
nachten.
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75. Ook donkere smarten zal ik uit uwe handen willig aanvaarden, o Spinster van
mijn witte vreugden!
Hoe anders zou het schoone weefsel der Liefde geweven moeten worden?
77. Liefste, beschut mijn hart met het kleed uwer liefde, opdat het moge branden
recht als een vlam, die door geen windezucht bewogen wordt.
107. De scheiding maakt de ontmoeting van geliefden zooveel te schooner.
Daarom zegt het telkens heengaan en wederkomen van de zon, hoezeer zij de
aarde lief heeft.
117. De bloem, die haar kopje wiegelt in het licht als in de armen van de geliefde,
kijkt op naar de zon en schijnt te fluisteren:
‘Jij weet niet, hoe gelukkig ik ben’.
146. Liefste, antwoord op mijn diepzinnige woorden met een schalksche tinteling
in je oogen en een spottenden glimlach om je mond.
Het is zoeter dwaas te worden geheeten door de Liefste dan wijs door de menigte.
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Met de Nederlandsche woorden in het Soendaneesch is het weer bijna hetzelfde.
Het zijn allemaal dragers van materiëele cultuur. Alleen komen hier wat meer
bestuurswoorden voor, en bepalen zich de Europeesche zaaknamen tot dingen,
die ook de verderaf staande inlander van de vreemde meesters overnam.

o

5 . Nederlandsche leenwoorden in het Soendaneesch.
amtenar: ambtenaar
andoek: handdoek
anplok: enveloppe
anslah: aanslag
apel: appel=hooger beroep
aprekin: afrekening (koffieprocenten aan de inlandsche hoofden uitbetalen)
argol: orgel
bak: bak (waterbak)
bang: bank(-instelling)
bangkoe: bank
batis: batist
bengkel: winkel
bere: brei
biola: viool
bisloewit: besluit
bistik: beefstuk
boekoe: boek
boepet: buffet
bolsak: bultzak
bor: schoolbord of boor
bordel: borduurwerk
dam: dam
dangsa: dansen
dasi: das
dines: dienst
djalan sepoer: spoorweg
djalosi: jaloezie
djas: jas
djongos: jongens(bedienden)
does: doos
dokar: dogcart
dosado: dos-a-dos
eksamen: examen
elak: lak
elit: lid
elo: el
elos: loods
engsel: hengsel
entres: interest
eram (katja): raam
erlodji: horloge
esteger: stijger
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gardeng: gordijn
gelas: glas
gerendel: grendel
gesin: gezien
Goepernemen: Gouvernement
gopikan: koffiekan
got: goot
hak: haak
herdines: heerendienst
istrika: strijken
istrolop: stolp
kaartjis: visitekaartjes
kakoes: kakhuis
kamar: kamer
kantor: kantoor
kar: landkaart
karambol: carambole
karap: karaf
kartoe: speelkaart
kas: kist
kelah: aanklacht
kelar: klaar
kelbak: schildwacht
kenap: knaap (een klein tafeltje
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
loemoer: roemer, drinkglas
losmen: logement
madali: medaille
medalion: medaillon
mesin: naaimachine
modrah: voordragen
moersetel: voorstellen
neken: handteekening zetten
nekin: teekenen
netjis: netjes
(ng)abiola: een viool bespelen
ngelak (keun): aanklagen
ngoemisi: onderzoeken
oepas: oppasser
oendoerberoek: onderbroek
onkos: onkost(en)
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onslah: 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 = voordracht
pokrol: procureur
pot: bloempot
potji: pot (theepot)
portret: portret
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register: register
rekes: rekest
ronda: ronde
sakoe: zak
sakola, iskola: school
saoes: saus
schroep: schroef
sebrak: schabrak
selop: slof
selot: slot
sen: cent
seng: zink
sep: chef
sepen: dispens
sepoer: spoor
sepre: sprei
serebet: servet
setat: staat, lijst
setrap: straf
sop: soep
tariko: tricot
teken: handteekening zetten
tekenan: geteekende stukken
tekin: teekenen
tekinan: teekening
ter: teer
waterpas: waterpas
o

Gelijk ik dan zeide, treffen wij op de Molukken- 1 Ambon, Saparoea, Haroe-koe en
o

Noesalaoet, Boano, Manipa, Boeroe, Amblao, Ceram, 2 Banda en Timor-Koepang,
o

3 Ternate en te Menado - het zoogenaamde Ambonsch-Maleisch aan, waarin de
Nederlandsche woorden veel talrijker zijn dan op Java of Sumatra. De volgende
reeks is bijeengebracht uit het materiaal van G. 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 niet zóó ongun-stigen indruk van den Hollandschen 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 tenminste niet allen heelemáál onverschillig
zijn geweest voor het levensgeluk en de hoogere neigingen der menschelijke natuur,
die ook voor den Ambonees of Maleier de kleine levensgemakken en den lekkeren
drank even goed en even ver te boven gaan als voor ons.

o

6 . Nederlandsche leenwoorden in het Ambonsch-Maleisch.
o

o

A = Ambon enz. sub 1 . B = Banda enz. sub 2 . T = Ternate. M = Menado.
Adrès, M.A.: adres
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af(g)ekêr: afgekeurd
agèn: agent
akordêr: accordeeren
akten: acte
amtenar: ambtenaar
anès: anijs
anslag, M.: aanslag
araroet, B.: arrowroot
arlosi: horloge
arès: arrest
ârtapel: aardappel
as: aas, as.
Baki: presenteerblad, bakje
balak: balk
borg: borg
borgor: burger
bors: beurs
bosman M.A.: bootsman
bôtolmantji: kaboutermannetje (?)
broek: broek
broigom: bruidegom
broit: bruid
brot: brood
Dag: dag (in kasi dag: groeten)
danki: dank je
dansa: dansen (op z'n Europeesch)
deftig: deftig
dèk: (scheeps)dek
dèrwardər: deurwaarder
farlak: verlakt
farlegen: verlegen (om)
fatsoen: fatsoen, stand
fərandər: veranderen
fərfèl M.A.: vervelen
fərgol: verguld
figir: figuur
flak: vlek, bevlekt
flau, M.A. flauw
fleskoe: flesch
flinggər, M.: vlieger
floer: vloer
floit: fluit
foer: voering
folmak: volmacht, gevolmachtigde
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band, M.T.: band
bâs: baas
bèdèng, M.T.B., èd, A.: bedding
bəlas: belasten
bənaud, M.A.: benauwd
besloit: besluit
bètèr: bitter
bijgebouw, M.A.: bijgebouw
bijwak, M.: bijwacht
birman, M.A.: buurman
blaoe: blauw
blas: blaas
blok: blok
boba: frambosia
boek: boek
bòg, T.: boog
bok, M.A.: bocht
bòlong, M.: beuling (?)
bolsak: bultzak, matras
bontjis: boontjes
bor: boor, boren
bordir: borduren
ham: haak
hambak: ambacht
hamər, T.: hamer
handel: behandelen
handoek handdoek
harmonik: harmonica
harspèl: haarspeld
hastik: zeer boos (= haastig?)
hawater: van droefheid overloopend, (hartwater?)
hêk: hek
hengsel: hengsel
hik: hik
hoek: hoek
hoesar: huzaar
hôf: hoofd, pier
Infəl: nvullen
istòp, M.A.: stoppen
Jas: jas
Kadrili: quadrille
kagesasi: catechesatie
kakerlak: kakkerlak
kakoes: kakhuis
kalomp: klompen
kalwater: zie kôlwater
diens: dienst
djaga, A.: aak
djənéwər: jenever
djoeloes: jaloersch
djongəs: jongen
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dobol: dubbel
doesèn: dozijn
dointji: deuntje
dop: vischsaus (vgl. indoopen?)
dopis: dopjes, slaghoedjes.
dosi: doosje
draf, M.: draven
drail: draaien
dril: dril (oefening)
Eis: volmacht (eisch?)
eksaməl: examen
el: el
estrak: extract (vendurekening)
estra pos: extra post
Fabrik, A.T.: fabriek
faligər, T.: vlieger
famili: familie
fandisi, M.A.: vendutie
klâr: klaar
klawarnet: klarinet
klèd: kleed
klerk: klerk
klom: klompjes
kneintje: konijn
knek: knecht
knôp: knoop
knopsgat: knoopsgat
knor: knorren
koèkis: koekjes
koelər: kleur
koerant: courant
koffi: koffie
kofor: koffer
koi: kooi, bed
koif: kuif
koléra: cholera
kölwater: koolwater(?) gedistilleerde sagodrank
kòmandan: kommandant
kòmander: kommandeeren
kòmando: kommando
komisi: onderzoeken, (cfr. commissie)
fòrskot: voorschot
fôrnês, M.A.: fornuis
frak: vraag
franje: franje
Galderei: galerij
galopèr, M.: galoppeeren
gardin: gordijn
gardoes: kardoes
gəbet: gebed, bijbellezing
gəménə, M.: gemeen soldaat
gənotschap, M.: genootschap
gəson: gezond
gèspèr: gesp
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goevernement: gouvernement
gòt: goot
grap, M., gràpis, A.: grap
grèf: griffel
groei, M.: groeien
groet, A.T.: groeien
gros, M.A.: grof
Hagel: hagel
hâk: haak
kous: kous
krak: kraag
kramp: kramp
kroesmon, B.: kruis of munt
krois: kruis
krol: krul
krôn: kroon (met een kroon versierde knop)
krôntji: 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
lât: laat
latje: laadje
lau-lau: lauw
lawèr: laveeren
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kàmar: kamer
kan, T., kana, M.A. kan
kandelar: kandelaar
kanikər, M.T.: knikker
kanoei: knoeien
kansi: kans
kantoor: kantoor
karam: kramp
karèmp: krimpen
kart: kaart
kartir, M.A.: kwartier
kas: kast, bank
kèkər: kijker
kèldər: kelder
kəlok: klok
kèrkhof: kerkhof
kês: ‘Kees’ (aap.)
kétəl: ketel
kéwəl, A.: keuvelen
klad: klad
klak: klacht
klam: klamp
lotərei: loterij
Maklòn, M.A.: maakloon
matskappy, M.: maatschappij
medali: medaille
mənər: mijnheer
məpraoe: mevrouw (voor
mèstər: meester (mestiezen)
metsel, mèsel: metselen
mîr: mier
mister: schoolmeester
miskrâm: ontijdige bevalling
modèl: model
modo: mode
moei: moei
moerbei, M.: moerbei
moesik: muziek
moesling: mousseline
mofrou: mevrouw (voor Europeesche dames)
morgòn: goeden morgen
mors, M.T.: morsen
mostòr: mosterd
Naoe: nou, nu
nât: naad
natîr: sperma (natuur)
kompas: kompas
komplemèn: kompliment
kondisi, M.A.: (toast) conditie
koning verjar, M.: konings verjaardag
kons (itoe banjaq-) dat is de kunst
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konsèn: consent
kontan: contant
konterbos, M.A.: contributie
kontji-stori: consistorie
kontrak: contract
koopbrief: koopbIief
koopi: koopje
koopman, A.: soort kaartspel
koord: koord
kòpi, M.: kopje
kopia: copie
kordèr, M.A.: accordeeren
korketrèk: kurketrekker
korsèt: korset
kosèn: kozijn
kostor: koster
oranja: oranje
orgol: orgel
orlosi: horloge, klok
Pak: pacht
pakhois: pakhuis
pal: paal
palsir: plezier
palwin: valwind
pandjaloes: jaloersch
panspèk: ‘van Speijk’ (politiemuts)
pap: pap
par, M.A.: paar
paris 1) M.A.: paar
2) M.A.: even
3) T.: nageboorte
parkəror: procureur
parmisi: permissie
pas of pals: valsch
pasjensi: patiëntie
pasmên: passement
patron: patroontasch
peet, peetji B.: peet
pəlsir: plezier
pən: pin
lei: lei
leif: lijfje
lèm: lijm
lémon: limoen
lènban, M.: lijnbaan
lèpər, M.: lepel
lês: lezen
ləter: letter
leven: leven maken
liniar: liniaai
lis: lijst
litjis: versjes, liedjes
lobortji, M.A., lobtji, T.: loovertje
lodjl, M.: loge
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loer: beloeren
loi, B.: lui
lôkis: haarlokjes(?)
lont: vuurwerk, lont
lòp: loop (v. geweer)
los: loods, loodsen
losjəmèn: logement
losjèr: logeeren
pompa: scheepspomp, inspuiten
pompoen, T.: poempoen
pond: pond
popo: pudendum muliebre
porgasi: purgatie
pos: post
potjə, M.A.: potje
potlot: potlood
prəkstoel: preekstoel
prəsen: present, fooi
proimpi: pruimpje
pronk: oppronken
prop: prop
Ràbrak: ranselen (radbraken?)
radès, M.A.: radijs
râi: raden
râm: matten (stoelen) (raam?)
ransel: ransel (tasch)
ràport: rapport
rəbis, T.: rib
rəgèr, M.A.: regeeren, dwingen
reken: tellen, achten
rekes: request
rəmedi: beproeven
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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
nòmor: nummer
nôt: uitnoodiging
nota: nota
Oester, M.: oester
ofstôk: opstoken
ôm, òm: oom
ombekwâm: onbekwaam
onbeskoft: onbeschoft
onderbroek: onderbroek
ondermèstər: ondermeester
ondersoek: onderzoeken
onkos: onkosten
ons of onslag: onbruikbaar of ontslag (v. omslag?)
skakar: karig, gierig
skâp: schaaf
skarnir: scharnier
skèl: scheel
skelderij: schilderij
skeling: scheel
skêt: scheet
skitsel: schutsel, scherm
skoetje: schuitje
skoim: schuim
skop, iskop: schoppen
skorrok, iskorrok, iskorrok: schurk
skorsten: ‘schoorsteen’ = lampeglas
skòt: schot
skotis: schotsch
skotol: schotel
skrik: schrik
skroep: schroef
skroepmes: schroevendraaier
sla: salade
slag: op slag, in eens
slek(g): slecht
slender: slenteren
slêp: slepen
pêna, pèntjəs, A.: schrijfpen, pennetje(s)
pensioen: pensioen
pèp, M.: pijp
perhemel: bedhemel
perneik: verneuken
pərsèn: percent
persent: present, cadeau
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pet, pètjəs, M.A.: pet, petjes
pil: pil
piola: viool, viola
pis, M.T.: pissen
pispot: pispot
pistòl: pistool
plat(g)(k): plagen
plat: plat
plester: bepleisteren
plot (flot): troep, zie trop. misschien van complot
poes, M.A.: poes
pokis-pokis: hokus-pokus(?)
polisi: politie
pols (fols): pols
sopi: zoopje (arak)
sosak, T.: ‘zuurzak’? (= nangkaboom)
span, M.: spannen
spânsmat: ‘Spaansche mat’ (= rijksdaalder)
spèl: spellen
spêlman: speelman
spèt: spek
spoel: spoelen
spoit: spuiten
spòk: spook
spòr: spoor
sprei: sprei
staat: staat
steipis of stoipis: stuipen
stèl: stel
stem: stemmig
sterk of isterk: sterk
stikbogəl, M.: stijgbeugel
stirman: stuurman
stokfles: stopflesch
stòlok: stolp
stombogər, T.: stijgbeúgel
stoot: stooten
riki, M.: bereiken
rok plôi: geplooide rok
rompis, T.: vest (van romproms: roomsch
rond: rond
rosbank: rustbank
rosi: roosje
roskam, M.: roskam
Sabəl: sabel
sak: zak
sàl, M.: zadel
schéma, M.A.: scheidsmaal
segel: zegel
segen: zegenen
sei: zijde
sèlderei: selderij
sènt: cent
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serant, T.: astrant
sərfèt: servet
silab, A.: syllabe
sinapan of snapang: snaphaan
sipir: cipier
sjàbrak, M.T. schabrak
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
trèktrek, M.: trechter
troef: troef
tròmòl: trommel
tròmòlstok: hooge boomsoort (cassia, fistula)
trompet: trompet
trop: ‘troep’ (= heerendienst)
U: u
Vaksinatêr: vaccinateur
vam: van
van doen: van doen
verkêr: verkeerd
verlip(f): verliefd
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slim: slim (= erg)
slinger: slingeren
slof: slof
slot: slot
smal: smal
smer: smeeren
smokkel: smokkelen
snip: snip
soeet, basoeet: bezweet
soen: zoen
soep: soep
soesi: zuster
sofa: sofa
soi: soja, soda
sokolât: chocolade
solder: zolder
soldèr: soldeeren
som: zoomen
sonder: zonder
stori: ‘histori’ (= praten)
strant, M.A.: astrant
strât: straat
strei: strijden
strêp-strêp: strepen
strik: strijken, strijkijzer
stron: stront
stroop: stroop
strop: strop, lus
swak: zwak
Tafəlak: tafellaken
takis: tak
taksêr: taxeeren
tamboer: trom
tambrin, T.: tamarinde
tékən, M.T.: teekenen
təkor, M.A.: te kort
tèl M.: tellen
ten, T.: tent
vervêl: verveling, zich vervelen
vîrkan: vierkant
voer: voering
vôrbei: voorbij
vork: vork
vrehaven: vrijgeworden slaven
vreman: vrij man; op verlof
vroeg: vroeg
Wals: wals
wâr: waardig
warmoes: iets verwarren (?)
warnèmənd: waarnemend
weger: weigeren
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wensel: windsel
wimpel: ‘wimpel’ (onderscheidingsteeken)
wol: wol
Nu wij zoo van het Hottentotsch tot het Ambonsch-Maleisch, de Nederlandsche
leenwoorden in de talen der inboorlingen hebben doorloopen, is ons vermoeden
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-Havelaar-ideaal had zien schemeren, maar op stoere eeuwige beginselen 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
de

reeds de Zeeuw Caspar Berze, die in de 16 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 Rhodes, 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?
Zal het Javaansch-Maleisch dan nog zijn, wat het nu is? Zoowel de Katholieke als
de

de Protestantsche zendelingen zijn in de 19 eeuw met noeste vlijt het veld
begonnen te doorploegen, dat onze vaderen hadden laten braak liggen. Ook de
Regeering trekt zich meer en meer het lot der inboorlingen aan, en bepleit overal
het aanleeren der Nederlandsche taal als een krachtig middel tot hoogere
beschaving. Moge ons volk
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en onze taal nog veel hoog zielsgeluk brengen in de harten der insulinde-bewoners,
en zoo eindelijk goedmaken wat onze Oost-Indische Compagnie aan levensgeluk
daar heeft vernietigd en gesmoord.

o

7 . Het Singkeh-Nederlandsch.
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! - Ik Chinees man welk hald vool mijn lijst en vleesch, ik hool van
mijn landsman in Atjeh veel te verdienen. ik ga naal 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! Hofolomi Atjehnees niet bang vool soldaten,
ik loop weg, ik kom hiel. Ik vlaag Mijnheel Letacteul wanneel zal kompagne polit e
zenden naal Atjeh den 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 naal Atjeh gaan. - ‘Mijnheel Leacteul. Ik alme Chinees man,
LIN TIAM SENG.
De peranakans daarentegen, d.w.z. de in Indië voor goed gevestigde Chineezen
verrassen ons vaak door hunne volmaakte kennis der Nederlandsche taal.
Verschillende hunner studeeren aan Nederlandsche Universiteiten en in 1922
promoveerde een hunner, de heer Han Tiauw Tjong, aan de Technische
Hoogeschool te Delft op een degelijke dissertatie over ‘De industrialisatie van China’
en de volgende stellingen:
I. De wereldtoekomst is voor een groot deel van China's toekomst afhankelijk.
II. Zoowel uit internationaal als uit Chineesch oogpunt is verdere doorvoering van
de industrialisatie van China wenschelijk en mogelijk.
III. Voor den verderen uitbouw van de industrialisatie van China is een uitstekend
geordende Staat noodzakelijk; daarnaast is echter even noodzakelijk het uit den
weg ruimen van de door de vreemde mogendheden sedert 1842 in China in het
leven geroepen en in stand gehouden belemmeringen.
VII. De voorstelling, door menigeen gehuldigd, als zou China in alle opzichten
achterlijk zijn, is onjuist.
VIII. Even onjuist is de meening, als zou de langzame ontwikkeling van China te
wijten zijn aan den Chineezen aanklevende, evolutie-belemmerende eigenschappen,
het karakterschrift en het gehuldigde familiesysteem. (H.G. Wells: The Outline of
History. pag. 312-6),
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IX. Niet steekhoudend is Dr. Nederbragt's bewering, als zouden oppervlakkigheid,
verwardheid des geestes, arbeidsverzet, onbetrouwbaarheid en oneerlijkheid van
het Chi-
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neesche volk de wezenlijke belemmeringen voor China's zelfindustrialisatie zijn.
(‘Pénétration Pacifique’ in China, pag. 158-159).
Even onjuist is in menig geschrift de voorstelling, alsof omkoopbaarheid en
conservatisme de voor de industrieele en economische ontwikkeling van China
belemmerende natuurlijke eigenschappen van het Chineesche volk zouden zijn.
X. Het oordeel van Dr. Tille, als zou de arbeidzaamheid der Chineezen niets
anders zijn dan drukdoenerij (‘Geschäftigkeit’), getuigt niet van scherpe
opmerkingsgave. (Der Wettbewerb weisser und gelber Arbeit in der Industriellen
Produktion, pag. 11).
XI. Het nauwer aanhalen van de economische betrekkingen tusschen China en
Ned.-Indië is voor beide landen en ook voor Nederland van zeer groot belang.
Ik kan mij voorstellen, dat menigeen bij het doorlezen van Brusselsche,
Negerhollandsche, West-Indische, Oost-Indische en Chineesche taalproefjes, bij
zich zelven heeft gedacht: maar wat voor belang kan nu toch een beschaafd
Nederlander stellen in zulk een koeterwaalsch?
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 hoogen fijnvoelende individuën kan beschikken, om hare taal te verrijken. Van dit
practisch-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 le philosophe, zegt F. Boillot,
pareillement toutes les manifestations du langage humain intéressent le philologue.
Celles mêmes qui n'ont donné lieu à aucune production littéraire sont loin d'être, au
point de vue scientifique, moins importantes que les autres. Il ne faut pas confondre
le domaine de la science et celui de l'art, et la chirurgie n'eut fait que de maigres
progrès, s'il avait fallu se contenter de disséquer de jolies femmes.’
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