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Historische meertaligheid: nieuwe kansen voor de 
historische taalkunde

De historische taalkunde is bij uitstek een domein dat zijn ontstaansge-
schiedenis met zich meedraagt. Als wetenschappelijke discipline tot ont-
wikkeling gekomen in het tijdperk van de natiestaat en ook ideologisch ge-
vormd door het nationalisme, is het hele vak traditioneel doordesemd van 
eentaligheid. We schrijven boeken en artikelen over de geschiedenis van 
een taal, we geven onderwijs over de geschiedenis van een taal, binnen op-
leidingen en instituten die gewijd zijn aan die ene taal. Dat geldt ook voor 
de auteurs van deze inleiding. De gemeenplaats dat elke mens meertalig 
is, of in ieder geval multidialectaal of stilistisch flexibel, gold ongetwijfeld 
ook in het verleden en misschien nog wel meer dan nu. Terwijl taalgeschie-
denissen typisch gaan over de historische veranderingen binnen één taal, 
met doorgaans speciale aandacht voor de geleidelijke ontwikkeling van 
een standaard, waren de gebieden waarin die taal gebruikt werd meestal 
meertalig. Regionale variëteiten van een taal als het Nederlands, inclusief 
regionale schrijftradities, zijn een constante factor in de geschiedenis, ook 
na de standaardisatie vanaf de vroegmoderne tijd. Hetzelfde geldt voor im-
migrantentalen en prestigieuze of ‘geleerde’ vreemde talen. Zowel arbeids-
migranten als ideologische vluchtelingen zijn van alle tijden, en interna-
tionale talen zoals Latijn en Frans hebben hun stempel gedrukt op zowel 
maatschappelijke als individuele meertaligheid – en hebben dus ook sterke 
sporen nagelaten in de taalgeschiedenis van, bijvoorbeeld, de Lage Landen.
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Hier liggen duidelijke kansen voor de historische taalkunde en in het 
bijzonder voor de historische sociolinguïstiek, waarin meertaligheid en 
taalcontact in toenemende mate centrale thema’s zijn, inclusief de vaak 
ideologisch gemotiveerde, discursieve uitwissing (‘erasure’, naar Irvine & 
Gal 2000) van die meertaligheid; zie bijvoorbeeld de studies in recente 
publicaties als Braunmüller & Ferraresi (2003), Havinga & Langer (2015), 
Hüning, Vogl & Moliner (2012), Pahta, Skaffari & Wright (2018), Peersman, 
Rutten & Vosters (2015), Rutten, Salmons, Vandenbussche & Vosters (2017), 
Schrijver (2014) en Stenroos, Mäkinen & Særheim (2012). Hoewel er het no-
dige onderzoek is gedaan naar ontlening (cf. recent nog Poplack 2018, maar 
voor het Nederlands bijvoorbeeld Van der Sijs 2009), zijn andere histori-
sche contactverschijnselen veel minder diepgravend onderzocht, zeker ook 
voor de geschiedenis van het Nederlands (vgl. echter Rutten, Vosters & Van 
der Wal 2015). Hetzelfde geldt voor onderwerpen als taalkeuze, taalshift 
en historische attitudes ten opzichte van meertaligheid en taalplannings-
activiteiten gericht op het kanaliseren van meertaligheid in historische 
contexten (cf. echter al het vroege werk van o.a. Willemyns, Vanhecke & 
Vandenbussche 2005 en Vanhecke & De Groof 2007).

Het was kortom niet zonder reden dat het onderwerp van het Taal & 
Tongval-colloquium 2017 ‘Monolingual histories – Multilingual practices: 
Issues in historical language contact’ was. Op 1 december 2017 vond het 
colloquium plaats in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en 
Letterkunde (inmiddels: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en 
Letteren) te Gent, met vijftien lezingen, waaronder drie plenaire voor-
drachten van Päiva Pahta (Tampere), Joe Salmons (Madison, Wisconsin) en 
Marijke van der Wal (Leiden). Dit themanummer van Taal & Tongval komt 
voort uit het colloquium en bevat zes artikelen over historische meertalig-
heid. Drie van de artikelen gaan specifiek in op historische meertaligheid 
en het Nederlands, en drie artikelen bespreken de thematiek voor andere 
talen, als aanzetten voor comparatief historisch-sociolinguïstisch werk 
rond dit onderwerp.

Historische meertaligheid en het Nederlands

De eerste drie bijdragen gaan over de Nederlanden als een historisch meer-
talig gebied en gevolgen daarvan voor taalgebruik, taalattitudes en taal-
planning. Miriam Bouzouita en Ulrike Vogl bespreken een van de bekendste 
bewijzen voor de intensieve contacten tussen sprekers van verschillende 
Europese talen uit de vroegmoderne tijd, namelijk de taalgids van Noël de 
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Berlaimont. Vroege edities uit de eerste helft van de zestiende eeuw bevat-
ten vooral Nederlandse en Franse dialogen. In de loop van de zestiende en 
zeventiende eeuw komen er allerlei talen bij: Latijn, bijvoorbeeld, maar ook 
Spaans, Italiaans, Portugees, Engels en Duits. Bouzouita en Vogl concentre-
ren zich op enkele edities van Berlaimont met zowel Nederlands als Spaans, 
en vragen zich af of er taalcontactverschijnselen te vinden zijn in de dia-
logen, die niet alleen voor anderstaligen bestemd waren, maar niet zelden 
ook door niet-moedertaalsprekers opgesteld werden. Specifiek kijken ze 
tegen de achtergrond van Nederlands-Spaans taalcontact naar het gebruik 
van partikels als hola, ola en hou in historisch Nederlands en Spaans. Ze 
constateren dat sommige pragmatische functies van hola in het Spaans van 
Berlaimont op interferentie vanuit het Nederlands wijzen, omdat ze onbe-
kend zijn uit de geschiedenis van het Spaans.

Het is bekend dat het contact met het Frans veel langer en intenser is 
geweest dan met het Spaans, en om die reden zijn er ook met gemak veel in-
vloeden van het Frans op het Nederlands aan te wijzen. Lang speelde zelfs 
het idee van een algemene verfransing een centrale rol in de taal- en cul-
tuurgeschiedenis. Emmy Stevens bespreekt in haar artikel de invloed van 
het Frans op het Nederlands in de negentiende eeuw, waarbij ze met name 
leenwoorden en leensuffixen onderzoekt. Haar corpus omvat privébrieven 
van de Leidse familie Bijleveld uit de eerste helft van de negentiende eeuw. 
In eerder onderzoek werd de frequentie van leensuffixen zoals -age (bijv. 
pelgrimage, vrijage) en -eren (bijv. arriveren, kleineren), die automatisch de-
tecteerbaar zijn, als maat voor verfransing gehanteerd. Stevens laat echter 
aan de hand van een gedetailleerde studie van een beperkt corpus zien dat 
de Franse invloed veel verder reikte: het aantal leenwoorden is in de brieven 
systematisch aanzienlijk hoger dan het aantal woorden met een leensuffix.

Het artikel van Camiel Hamans verlegt de aandacht naar attitudes en 
taalplanning in meertalige contexten. Net als het Frans is het Jiddisch eeu-
wenlang een constante factor geweest in de Lage Landen. Groepen van 
sprekers van het Jiddisch kwamen vanaf de zeventiende eeuw naar de Lage 
Landen, met name als gevolg van antisemitisch geweld en oorlog. Tegen 
het eind van de achttiende eeuw maakte de joodse bevolking, die overi-
gens niet uitsluitend Jiddisch-sprekend was, zo’n tien procent uit van de 
inwoners van Amsterdam. Het is ook in die periode dat het gebruik van het 
Jiddisch onder invloed van verlichtingsidealen sterk begint af te nemen, zo-
als Hamans laat zien. Het Jiddisch zou een verbasterde taal zijn en de joden 
in een geïsoleerde positie houden, terwijl in de nieuwe nationale context, 
met name vanaf ca. 1800, beheersing van het Nederlands juist de weg zou 
bieden naar maatschappelijke emancipatie. Deze ‘moderne’ visie, courant 
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in invloedrijke joodse kringen, vond weerklank in het taalbeleid onder 
Lodewijk Napoleon en Willem I. Overschakeling op het Nederlands was 
bijgevolg geboden, en als gevolg hier was het Jiddisch in de tweede helft 
van de negentiende eeuw vrijwel verdwenen uit Nederland.

Historische meertaligheid voorbij het Nederlands

De bijdrage van Monica Macaulay en Joseph Salmons bespreekt twee ver-
gelijkbare gevallen van historische taalshift, die gekaderd worden als voor-
beelden van invisibilization ofwel onzichtbaarmaking. In de Amerikaanse 
staat Wisconsin worden naast het Engels allerlei talen gebruikt, waaronder 
de inheemse taal Menominee en de immigrantentaal Duits. Sprekers van 
deze talen hebben minstens sinds de negentiende eeuw onder druk ge-
staan om te shiften naar het Engels, en Macaulay en Salmons laten zien hoe 
verschillend die druk heeft uitgepakt voor beide talen. In het geval van het 
Duits werden sprekers in toenemende mate getypeerd als dialectsprekers, 
voor wie het hoger gewaardeerde Standaardduits niet toegankelijk was. Het 
Menominee werd daarentegen op een veel agressievere manier vervolgd, 
maar kent in recente jaren een heropleving.

Dezelfde focus op een minderheidstaal in Noord-Amerika vinden we 
in het artikel van Gunter Schaarschmidt, die ingaat op de talen van de 
Canadese Doukhobors. Deze religieuze minderheid van momenteel een 
30.000-tal mensen splitste zich vermoedelijk al in de zeventiende eeuw af 
van de Russisch-Orthodoxe kerk, en na hun initiële vestiging op de Krim 
werden ze naar de Kaukasus verdreven, van waaruit ze later nogmaals ge-
dwongen werden te emigreren, om zo op het einde van de negentiende 
eeuw in het Canadese binnenland terecht te komen. Schaarschmidt schetst 
de ontstaansgeschiedenis van Doukhobor-Russisch uitgaande van de theo-
rieën rond de vorming van nieuwe dialecten van o.a. Trudgill en Kerswill, 
maar beschrijft ook hoe hun migratiegeschiedenis ervoor heeft gezorgd 
dat hun talige repertoire nog diepe sporen meedraagt van de diverse talen 
waarmee ze in contact kwamen.

Het artikel van Steffen Höder, tot slot, vestigt dan weer de aandacht op 
meertalige praktijken in de Oud-Zweedse schrijftaal. Terwijl de invloed van 
het Nederduits op het Zweeds redelijk goed beschreven is, beargumenteert 
Höder dat er nog maar beperkte aandacht uitging naar Latijnse invloed, 
die met name in de vroegste stadia van het Oud-Zweeds aanzienlijk was en 
zo via de latere protostandaard langdurig sporen naliet in het geschreven 
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taalgebruik. Höder onderzoekt deze Latijnse invloed door in (een deelcom-
ponent van) het meertalige Hamburg Corpus of Old Swedish (HaCOSSA-
late) op zoek te gaan naar diverse taalcontactkenmerken, waarvan er som-
mige nog lang in gebruik blijven (bijv. de opkomst van pronominale relativa 
via zogenaamde ‘replicagrammaticalisatie’), terwijl andere slechts een kort 
bestaan beschoren zijn (bijv. het Zweedse gerundivum, dat hij als ‘multilin-
gual dead end’ kenschetst). Deze invloed van het Latijn op het Oud-Zweeds 
schrijft de auteur toe aan het feit dat veel van de vroegste scribenten, met 
name geestelijken, op dagelijkse basis zowel in het Zweeds als in het Latijn 
schreven, wat onmiskenbaar tot wederzijdse beïnvloeding van de taalsyste-
men heeft geleid.

Tot slot

De bijdragen in dit themanummer illustreren dat een focus niet louter op 
één specifieke taal en haar specifieke geschiedenis, maar op meertalige 
praktijken en taalcontactfenomenen in historische contexten, veel poten-
tieel biedt voor verder onderzoek. Door de sterk op nationale talen toege-
spitste organisatie van de taalwetenschap ontsnappen we er – ook in dit 
themanummer – niet aan om toch vaak terug te vallen op een onderzoeks-
focus op individuele talen, maar met name door de sterke nadruk op de 
sociaal-historische en dus ook vaak fundamenteel meertalige context, zien 
we hier een voortrekkersrol weggelegd voor de historische sociolinguïstiek. 
We zien hier mogelijkheden om binnen het onderzoeksdomein stapsgewijs 
op drie niveaus verder aan de weg te timmeren.

Allereerst kan hier gedacht worden aan meer empirisch onderzoek naar 
historische meertaligheid (bijv. taalkeuze in diverse domeinen), meertalige 
praktijken (bijv. code switching) en taalcontactfenomenen (bijv. ontlening 
en impositie). In tegenstelling tot de vaak verregaande aannames over de 
rol van het Frans in Vlaanderen, of de boude stellingen over de vermeende 
invloed hiervan op het Nederlands zelf, staat een empirisch vacuüm, dat 
schreeuwt om meer historisch corpusonderzoek dat meertaligheid en taal-
contact centraal stelt. Dergelijke onderzoekspistes verdienen meer aan-
dacht, aangezien ze een groot potentieel bieden om bestaande opvattingen, 
stellingen en theorieën over de ontwikkeling van het Nederlands aan te vul-
len en zelfs bij te stellen vanuit een uitdrukkelijk meertalige invalshoek.

Op een tweede niveau dienen we ook het belang van comparatief on-
derzoek rond taalcontactfenomenen niet uit het oog te verliezen. Zoals de 
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brede waaier van casestudies in dit themanummer impliciet al aantoont, 
liggen er nog heel wat pistes open voor historisch-sociolinguïstische studies 
met een uitgesproken vergelijkende insteek. Meer dan in andere deelge-
bieden van de taalwetenschap blijft taalhistorisch onderzoek nog te vaak 
beperkt tot een focus op de eigen talige onderzoekstraditie, met name om-
dat een sociolinguïstische oriëntatie vaak vertrekt van de uniciteit van de 
specifieke taalsituatie in kwestie. Door de nadruk te verleggen naar thema’s 
als meertalige praktijken, taalshift en taalbehoud, code switching en inter-
ferentie, zijn er heel wat mogelijkheden om vergelijkend te werken, waar-
bij zich cruciale vragen opdringen zoals de bredere impact van meertalige 
praktijken op de diverse stadia van het standaardisatieproces van nationale 
talen.

Tot slot dienen de twee voorgaande niveaus een opstap te zijn naar een 
geheel nieuwe kijk op taalgeschiedenis die het eentalige uitgangspunt dat 
nu nog zo centraal staat, loslaat, en radicaal vertrekt vanuit de meertalige 
praktijk. Concreet kan dat onder andere betekenen dat er gewerkt wordt 
vanuit historisch-maatschappelijke groepen of (taal)gemeenschappen, zo-
wel op micro- (bijv. taalkeuze binnen familiale contexten of in correspon-
dentie tussen partners, vrienden of familieleden) als op meso- (bijv. binnen 
religieuze genootschappen of sociale handelsnetwerken) en op macroni-
veau (bijv. het Nederlandstalige Zuiden dat zich in de loop van de acht-
tiende eeuw als ‘imagined community’ ontwikkelt), zonder dat één taal het 
specifieke uitgangspunt uitmaakt. Hoewel de eerste meertalige taalgeschie-
denis van de Lage Landen die vertrekt vanuit deze invalshoek, eerder dan 
van het Nederlands, het Frans, het Fries, of van allerlei andere Laaglandse 
talen, nog geschreven dient te worden, kan dit als een na te streven doel met 
bijhorende ambitieuze onderzoeksagenda naar voren worden geschoven.
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Abstract
Multilingualism and modern language teaching in the 16th century: the 
interjection hola as a possible case of language contact in the Colloquia, 
et Dictionariolum
In this paper, we explore the semantic-pragmatic functions of the inter-
jection hola in the Dutch, French and Spanish versions of the Colloquia, et 
Dictionariolum, printed in Antwerp, as a possible case of language contact. 
The Colloquia, et Dictionariolum, first printed in the 16th century, are parallel 
language textbooks designed for acquiring basic skills in up to eight langu-
ages. The first edition of the Colloquia was bilingual Dutch-French; Spanish 
was among the first languages added to the textbook. At the core of the 
textbook are dialogues related to everyday situations, such as shopping at 
the market or participating in a family dinner. Although these dialogues are 
commonly regarded as early sources of spoken forms of European langua-
ges, they are in fact instances of conversational mimesis i.e. they are repre-
sentations of spoken language, intended for didactic purposes and, most 
importantly, adapted and translated over time by various authors.
In our case study, we analyse first (h)ola’s semantic-pragmatic function(s) 
from a contrastive perspective. Subsequently, we explore a possible case of 
semantic-pragmatic extension in Spanish due to language contact. Generally 
speaking, (h)ola can fulfil a requestive function in Dutch, French and Spanish 
(cf. typology by Poggi 2009), viz. it was used to attract someone’s attenti-
on, a function that can be attested for the three languages in the Colloquia. 
Moreover, the dialogues of the Colloquia provide an example for (h)ola in a 
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requestive-cessative function, used to tell someone to stop or slow down. 
This function has been described for both Dutch and French hola (also in 
English and German) but has, up until now, not been attested for the Spanish 
counterpart. A first explorative analysis of hola in the 16th-century Spanish 
CORDE-corpus does not yield any cessative occurrences either. Consequently, 
the cessative function of Spanish hola in the Colloquia might be due to the 
possible interference from Dutch or French (or both). However, in order to 
provide a more conclusive answer, a detailed study of the semantic-pragma-
tic functions of hola in the Germanic and Romance languages involved will 
be necessary.

Keywords: interjections, language contact, history of language teaching, hola, 
semantic-pragmatic change, early modern Dutch, early modern Spanish, early 
modern French, historical sociolinguistics, discourse marker, cessative function

1 Inleiding

In de 16de eeuw ontwikkelden de Lage Landen zich tot een centrum voor 
het onderwijs van moderne vreemde talen (Andrés Renales 1994: 33). Een 
bijzondere rol vervulde daarbij Antwerpen waar, zeer waarschijnlijk in 
1530, de schoolmeester Noël de Berlaimont het Vocabulare samenstelde. 
Anders dan de naam doet vermoeden, ging het daarbij niet – of niet in de 
eerste plaats – om een woordenlijst maar om een boek met modeldialogen 
rond thema's zoals reizen, handel drijven, familiebezoeken en zakelijke cor-
respondentie. Noël de Berlaimonts eerste editie was in het Frans en het 
Nederlands opgesteld en was vooral bedoeld voor Vlaamse kooplieden die 
met Franstaligen handel wilden drijven en andersom: ‘Ce livre est tres util 
pour apprendre a lire / escrire et parler Flameng et Franchoyt [...]’ (1572). 
Later werd het Vocabulare uitgebreid met nieuwe dialogen en naar nieuwe 
talen en werd het gedurende meerdere eeuwen herdrukt in verschillende 
delen van Europa, vaak onder de titel Colloquia, et dictionariolum. Sommige 
edities bevatten modeldialogen in maar liefst acht talen. Over het algemeen 
verschenen Colloquia, et dictionariolum in zakformaat – bedoeld om mee te 
nemen op (zaken)reis.

Het Spaans was de eerste taal (naast het Latijn) die toegevoegd werd aan 
de oorspronkelijke combinatie van Frans-Nederlands, voor het eerst in een 
druk van 1551. Het bleef bovendien een vast bestanddeel van de Colloquia, 
et dictionariolum door de eeuwen heen. De politieke banden tussen de 
(Zuidelijke) Nederlanden en het Spaanse Rijk in de vroegmoderne tijd 
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zullen daar een niet te onderschatten rol in gespeeld hebben. De Zuidelijke 
Nederlanden gingen weliswaar niet gebukt onder de ‘yoke of Spanish op-
pression’ zoals in de traditionele geschiedschrijving vaak wordt gesteld 
(Vermeir 2012), maar het Spaans had toch een zekere betekenis in het 
Zuiden van het Nederlandse taalgebied in de “Spaanse tijd”, dus grofweg 
van 1585 tot 1700. Dit gold vooral voor het militaire, diplomatieke en eco-
nomische domein (Vermeir 2012: 12). Hiervan getuigen, naast de promi-
nente rol die het Spaans in de Colloquia, et dictionariolum heeft ook drie 
Nederlands-Spaanse woordenboeken uit de eerste helft van de 17de eeuw 
(Van der Sijs 1996: 212).1

In deze bijdrage staat de relatie tussen het Nederlands en het Spaans 
in de Colloquia, et dictionariolum centraal. Over het algemeen wordt aan-
genomen dat het Nederlands in de 16de eeuw een aantal woorden en be-
tekenissen uit het Spaans heeft overgenomen (Van der Sijs 1996: 214; Van 
Keymeulen 2018). In het geval van de Colloquia, et dictionariolum zou bo-
vendien sprake kunnen zijn van invloed van het Nederlands op het Spaans 
aangezien Vlaanderen in de 16de eeuw het centrum van de productie van 
lesmateriaal voor moderne vreemde talen was: de dialogen werden in en 
voor het Nederlands ontworpen en werden vervolgens naar andere talen 
vertaald.

We zullen in deze bijdrage nagaan of er inderdaad sprake is van taalcon-
tact en of het Nederlands respectievelijk Vlaams invloed had op het Spaans 
dat in de dialogen van de Colloquia, et dictionariolum wordt gebruikt. We 
zullen dit doen aan de hand van een case study, namelijk een semantisch-
pragmatische analyse van het partikel hola in vijf edities van de Colloquia, 
et dictionariolum (voorts Colloquia genoemd).2

2 De dialogen in de Colloquia

De oorspronkelijke editie van Noël de Berlaimont bestaat uit vier hoofd-
stukken. De eerste drie bevatten telkens één lange dialoog: het thema van 
de eerste is het avondeten in een gezin; het tweede bestaat uit gesprekken 
op de markt waarbij onderhandeld wordt over de prijs en kwaliteit van han-
delswaar en het derde bevat een voorbeeldgesprek tussen schuldeiser en 
schuldenaar. Daarnaast kan de lezer in hoofdstuk vier gebruik maken van 
een aantal modelbrieven in het Nederlands en het Frans.

In de tweede helft van de 16de eeuw komen er vier dialogen bij, die in-
houdelijk samenhangen en waarin voor een deel dezelfde personages op-
treden. Het begint met een reis te paard naar Antwerpen (Dialoog IV), waar 
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het hoofdpersonage zijn intrek neemt in een herberg, daar communiceert 
en onderhandelt met andere kooplui en met de uitbater van de herberg 
en diens bedienden (Dialoog V). De volgende ochtend voeren de reizigers 
en hun bedienden een gesprek over hun plannen voor deze dag (Dialoog 
VI). Bovendien gaat dezelfde persoon in de volgende dialoog zaken doen 
in Antwerpen (Dialoog VII). Verantwoordelijk voor deze uitbreiding is de 
Antwerpse drukker Heyndrickx, van wie er in 15763, 1579 en 1583 zestalige 
edities van de Colloquia verschenen.

Naast dialogen bevatten de Colloquia doorgaans ook woordenlijsten 
en een beknopte grammatica, waar een aantal aspecten van uitspraak en 
grammatica van enkele talen nader worden toegelicht vanuit een contras-
tief perspectief – bijv. wordt in de editie van 1662 voor sprekers van het 
Italiaans uitgelegd hoe de grafemen <y> en <ij> moeten uitgesproken wor-
den – namelijk als ‘ei’.

3 Maatschappelijke context en doelpubliek

Het leren van moderne vreemde talen vond in de vroegmoderne tijd vooral 
thuis plaats: met hulp van een privéleraar en / of in zelfstudie (een uitzon-
dering was het Frans dat wel ook in een schoolse context werd onderwezen, 
zie Hüllen 2005; Wilhelm 2018). Het Vocabulare en de latere uitbreidingen 
in de Colloquia voorzagen in de behoefte van verschillende beroepsgroepen 
die veel reisden of in hun eigen regio in contact kwamen met andere talen: 
bijvoorbeeld kooplui, soldaten en mensen die aan het Hof werkten (bij-
voorbeeld in Brussel). In de inleiding van de Colloquia worden deze doel-
groepen expliciet aangesproken: ‘'t zy dat iemandt koopmanschap doet, of 
dat hy in 't Hof verkeere, of dat hy den krijch volghe, of dat hy een reysende 
man is [...]’ (1662, Totten Leser; voor meer gedetailleerde informatie over de 
lezers van meertalige vroegmoderne werken zoals de Colloquia, zie Bistué 
2013: 98-101).

De aanpak van de Colloquia kan ongetwijfeld functioneel worden ge-
noemd. We hebben hier te maken met een utilitaire benadering van vreem-
detalenonderwijs (het principe van Ausbildung) – in tegenstelling tot een 
filologische aanpak waarbij een taal als onderdeel van een breder vak, in 
combinatie met literatuur en cultuur van een bepaalde regio wordt aan-
geleerd (het principe van Bildung). Bij een utilitaire benadering ligt de fo-
cus op het leren communiceren, vaak in heel concrete situaties (Vogl et al. 
2010). De auteurs van de Colloquia spelen daar op in door middel van een 
vraag- en antwoordspel, ‘een zeer oude en beproefde methode die al in de 
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Oudheid werd gebruikt bij Plato en later bijvoorbeeld ook door Erasmus 
zou gebruikt worden in zijn Colloquia’ (Hulshof et al. 2015: 84). In deze dia-
logen stellen ze de lezer concrete voorbeelden ter beschikking, bijvoorbeeld 
van begroetingen, van vragen naar de prijs, van bestellingen in de herberg 
of van wegbeschrijvingen. Veel dialogen staan ook bol van vaktermen, bij-
voorbeeld verschillende soorten stof (o.a. taffetaf ‘taf ’) die op de markt ge-
kocht kunnen worden of heel specifieke benamingen van de uitrusting en 
verzorging van paarden, bijvoorbeeld sadelboom (‘zadelboom’) met silla als 
Spaans equivalent (zie ook Carpi 2009).

Opvallend in de dialogen is de hoeveelheid aan conflictsituaties die er 
aan bod komen: tussen ouders en kinderen, gastheer en gastvrouw, verko-
per en klant, schuldeiser en diegene die het geld verschuldigd is, enz. (zie 
ook Carpi 2010). Deze fragmenten zijn enerzijds vanuit taalkundig oogpunt 
interessant (zie sectie 4), anderzijds kunnen ze worden benaderd als socio-
logische documenten die inzicht geven in de maatschappelijke verhoudin-
gen in de vroegmoderne Lage Landen, bijvoorbeeld in de rol van de vrouw. 
Uit een scène in de herberg (Dialoog V) valt één en ander af te leiden om-
trent de kwetsbaarheid van het vrouwelijk personeel in een herberg (trou-
wens is de weerdinne – naast vrouwelijke familieleden – één van de weinige 
vrouwelijke personages in de dialogen). Tegelijkertijd heeft de scène tegen 
de achtergrond van het maatschappelijk debat rond grensoverschrijdend 
seksueel gedrag – met name de #metoo-beweging die in 2017 via sociale 
media-kanalen verspreiding vond – een tijdloos karakter: een mannelijke 
gast wil graag door het personage Janneken gekust worden, nadat ze op zijn 
kamer de haard aangestoken en zijn bed opgemaakt heeft. Zij reageert fel 
op zijn verzoek: ‘liever te sterven dan eenen man in sijn bedde te cussen, oft 
elders’ (zie ook Sáez Rivera & Borreguero Zuloaga 2012).

Samengevat, worden de lezer praktische modelzinnen en terminologie 
ter beschikking gesteld in een veeltal Europese talen, waarvan de auteurs 
in de 16de eeuw aannamen dat doelgroepen zoals kooplieden die nodig 
zouden hebben. Sommige zouden vandaag nog terug te vinden zijn in een 
taalmethode – zoals manieren om naar de weg te vragen – andere zijn spe-
cifiek voor het toenmalige doelpubliek – bijvoorbeeld de gedetailleerde 
aanwijzingen hoe een paard verzorgd moet worden of hoe de vrouwelijke 
bediende in de herberg de hoofddoek van de gast moet binden (Dialoog V).

In verband met het doelpubliek moet tenslotte nog worden opgemerkt 
dat het in de loop van de tijd veranderd is: van de heel specifieke context 
van Vlaanderen – d.w.z. Vlaamse en Waalse kooplieden – naar een bre-
dere Europese context waar de Colloquia moesten dienen voor verschil-
lende beroepsgroepen die op hun reizen door Europa behoefte hadden aan 
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een naslagwerk met frases in verschillende talen. Met andere woorden, de 
Colloquia zijn van een lokaal lesboekje, gedrukt in Antwerpen, uitgegroeid tot 
dé taalgids voor de mobiele Europeaan in de vroegmoderne tijd. De Colloquia 
kenden in de periode van ca. 1530 tot eind 18de eeuw een honderdtal her-
drukken en bewerkingen, en zelfs één gekende 19de-eeuwse Spaanse bewer-
king (Sáez Rivera 2007: 210). Ze werden door Europa heen verspreid, vanuit 
de Lage Landen naar het Duitse taalgebied (Zwitserland en Duitsland), Italië 
(met als drukkercentra Padua en Venetië), Engeland, Spanje en Oost-Europa 
(bijv. Tsjechië en Polen) (zie Hüllen 2005; Sáez Rivera 2007).

Hoewel dit bredere doelpubliek in de inleiding tot de Colloquia inder-
daad ook direct aangesproken wordt (zie bovenstaand citaat uit Totten 
Leser), blijft de focus van de dialogen in de Colloquia echter de regio in en 
rond Antwerpen, zelfs in de latere edities die buiten de Lage Landen wer-
den gedrukt: de personages zijn op weg naar Antwerpen, er worden namen 
van herbergen en straten in Antwerpen genoemd en er wordt bijvoorbeeld 
in gesprekken verwezen naar gewapende conflicten die – in de 16de eeuw 
– in de regio een rol speelden (bijvoorbeeld in Frankrijk). Bovendien zijn 
de thema's vooral voor het oorspronkelijke – door Berlaimont vermoede-
lijk geïntendeerde – doelpubliek van belang, namelijk kooplieden – ook 
al waren verschillende uitdrukkingen, vaktermen en vaste formules zoals 
begroetingen vast en zeker ook nuttig voor leerders met een andere profes-
sionele of geografische achtergrond.

4 Talen en taalgebruik in de Colloquia

Zoals eerder vermeld, vormde de tweetalige editie van de Antwerpse leraar 
Noël de Berlaimont – het Vocabulare (1530), in het Nederlands en het Frans 
– het uitgangspunt van de meertalige Colloquia. In Tabel 1 (gebaseerd op 
Verdeyen 1926; Claes 1971; Andrés Renales 1994; Sáez Rivera 2007) wordt een 
overzicht gegeven van de uitbreiding van de Colloquia, in de tweede helft 
van de 16de eeuw, van deze tweetalige editie naar edities die dialogen in 
acht talen bevatten. De volgorde in de tabel is gebaseerd op het aantal talen 
in de respectievelijke edities, d.w.z., de tweetalige worden gevolgd door de 
viertalige, de zestalige, de zeven- en de achttalige. De benamingen van ta-
len die in deze tabel worden gebruikt zijn de hedendaagse Nederlandstalige 
benamingen, in tegenstelling tot de eerste edities van de Colloquia waar 
de Franse termen gehanteerd worden: Espagnol, Italien, Anglois, enz. Het 
Nederlands staat vermeld als Flamen(g) en pas in latere edities als Neder-
duyts (bijvoorbeeld in een editie van 1662, gedrukt in Antwerpen).4
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Zoals vermeld in Tabel 1, zijn het Latijn en het Spaans de twee eerste ta-
len die toegevoegd worden, naast de oorspronkelijke talen, in de viertalige 
editie van 1551. Zoals men kan zien, worden er soms ook talen vervangen. 
Dit is bijvoorbeeld het geval voor het Latijn dat vervangen wordt door het 
Italiaans (bijvoorbeeld in de edities die tussen 1558 en 1573 in Antwerpen 
zijn verschenen). Het Duits en het Engels duiken op in de zestalige edi-
ties die vanaf 1576 worden uitgegeven. Het Portugees wordt toegevoegd 
aan het einde van de 16de eeuw, bijvoorbeeld in de achttalige editie van de 
Colloquia in 1598.

De talen die vertegenwoordigd zijn in de Colloquia geven een mooi 
beeld van het prestige en / of economische nut van deze talen in die perio-
des. De aanvulling van de Colloquia met het Portugees bijvoorbeeld wordt 
gerelateerd aan de migratie van de Portugese Joden naar Amsterdam aan 
het einde van de 16de eeuw (Van der Sijs 2004). Het Spaans en het Frans 
waren belangrijke talen aan het Hof in Brussel (Verdeyen 1926: XXI) en de 
toevoeging van het Latijn kan gezien worden als een strategische zet om 
de Colloquia interessant te maken voor een geleerd(er) publiek dat onder-
wijs in het Latijn had genoten en dat het kon gebruiken als referentiekader 
bij het leren van andere – moderne – vreemde talen.8 Bovendien speelt 
ook de socio-politieke context een rol waarin de talen gebruikt werden: bij-
voorbeeld, in de Colloques, Ov Dialogues, Avec Vn Dictionaire en quattre lan-
gues: Flamen, Anglois, François & Latin, geprint in 1585 in ‘Leyden’, werd het 
Spaans vervangen door het Engels, waarschijnlijk als gevolg van de oorlog 
tussen Spanje en de Nederlanden. Engeland was in die periode daarente-
gen een bondgenoot van de Noordelijke Nederlanden (Sáez Rivera 2007: 
100-101).

De auteurs respectievelijk vertalers van de dialogen zijn niet allemaal be-
kend. De Nederlands- en Franstalige versies van de eerste drie dialogen zijn 
(hoogstwaarschijnlijk) van de hand van Noël de Berlaimont. De dialogen 
IV-VII zouden van de drukker Heyndrickx afkomstig kunnen zijn aangezien 
deze in zijn edities van 1576 (alleen Dialoog IV en V), 1579 en 1583 voorko-
men. Van de Latijnse versie neemt men aan dat de Leuvense hoogleraar 
Cornelius Valerius de auteur is, terwijl de Spaanse vertaling zou verschaft 
zijn door twee Castilianen (‘deux hommes sçavants & en leur langue ma-
ternelle treseloquents et bien parlants’ geciteerd naar Bourland 1933: 293; 
Sáez Rivera 2007: 198).Verder verwijzen Verdeyen (1926) en Andrés Renales 
(1994: 33) naar Francisco de Villalobos als auteur van de Spaanse dialogen.

Vanuit een hedendaags standpunt zou men kunnen verwachten dat les-
materiaal in een moderne vreemde taal – ook al gaat het om modeldialo-
gen, dus om gesproken taal – in de standaardvariëteit is opgesteld. In de 
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16de eeuw was het standaardiseringsproces van de meeste Europese talen 
echter nog in de beginfase – in het geval van de ‘vroege standaardtalen’ 
(Vogl 2012) waar het Nederlands en Spaans onder vallen – of nog helemaal 
niet begonnen, zoals bij het Sloveens of het Nieuwgrieks waar het proces 
pas in de 19de eeuw op gang kwam. Regionale kenmerken, inconsistente 
spelling en over het algemeen variatie in woordgebruik en grammatica zijn 
daarom typerend voor teksten uit deze periode en dit geldt ook voor de 
Colloquia.

De meertalige opzet van de Colloquia waarbij oorspronkelijk Nederlandse 
en Franse dialogen vertaald werden naar andere talen resulteert bovendien 
in een grote hoeveelheid (mogelijke) gevallen van interferentie, bijvoor-
beeld leenvertalingen, zoals we die ook kennen uit andere taalcontactsi-
tuaties. Zo lijkt escudo de Flandes een leenvertaling van Vlaemsche croone 
te zijn en escudo al sol een leenvertaling van het Franstalige écu au soleil 
(Carpi 2009: 99-100).

Een eerste exploratieve analyse van de Spaanse tekst levert bovendien 
indicaties op dat de auteur een niet-moedertaalspreker van het Spaans was, 
aangezien de Spaanse tekst een aantal ‘fouten’ bevat die ook hedendaagse 
leerders van het Spaans als vreemde taal zouden maken. Bijvoorbeeld vindt 
men in de edities van 1586 en 1616 ‘esta hecho mi cama’ zonder congruen-
tie tussen het vrouwelijke onderwerp cama en het mannelijke bijvoeglijk 
naamwoord hecho, dat in latere edities (bijvoorbeeld van 1630 en 1662) aan-
gepast wordt naar ‘esta hecha mi cama’.

Ten slotte moet nog eens worden beklemtoond dat de Colloquia een 
bijzonder waardevol corpus vormen voor gesproken taal uit de 16de eeuw, 
zoals geïllustreerd wordt door het gebruik van aansprekingsvormen zoals 
Goede ciere / buena ciera / buona cera / good cheer / bonne chere (zie ook 
Carpi 2009, 2010). Van der Sijs (2004) stelt zelfs dat de Colloquia de enige 
bron zijn die voor deze periode ‘een beeld geeft van de beschaafde spreek-
taal van vele landen, waaronder het Nederlands’.

Hierbij enkele kanttekeningen: aan de ene kant zijn de Colloquia onge-
twijfeld een zeer bruikbaar corpus voor onderzoek naar talige verschijnse-
len die vooral in gesproken taal voorkomen: discourse markers, interjecties 
en manieren van groeten in verschillende hiërarchische en minder hië-
rarchische situaties. Bovendien – ook niet onbelangrijk – gaat het daarbij 
om een parallel corpus in meerdere Europese talen dat uitnodigt tot taal-
vergelijkend onderzoek – wat dan wederom een meerwaarde vormt voor 
analyses van taalverandering in één specifieke taal. Niettegenstaande de 
grote voordelen van de Colloquia mogen de volgende aspecten niet verge-
ten worden. Ten eerste moet er op gewezen worden dat de dialogen door 
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verschillende auteurs opgesteld zijn en door de tijd heen gecorrigeerd wer-
den, waardoor ze in principe een (diachroon) hybridisch karakter vertonen 
(Sáez Rivera 2007: 204). Bovendien bevatten de Colloquia, zoals dit ook het 
geval is voor andere tekstgenres (bijv. theaterstukken), geconstrueerde re-
presentaties van de spreektaal (cf. het concept van mímesis conversacional 
‘gespreksmimesis’ of ficción conversacional ‘gespreksfictie’, Bustos Tovar 
1998, 2001; Iglesias Recuero 1998; Vian Herrero 1987). Met andere woorden, 
deze teksten weerspiegelen niet de spreektaal zelf, maar de perceptie van 
de auteur(s) over de oraliteit van die periode aangezien de Colloquia be-
doeld waren als didactisch materiaal en de dialogen dus modeldialogen 
zijn. Van der Sijs (2004) baseert hierop vermoedelijk haar stelling dat het 
om ‘beschaafde’ spreektaal zou gaan, dus om een soort van geïntendeerde 
standaard ‘avant-la-lettre’. Eén kenmerk van didactisch materiaal is in ie-
der geval het redundante karakter van sommige delen van de dialogen: er 
wordt telkens een hele reeks mogelijke formules gegeven voor begroeten, 
afscheid nemen, naar de prijs vragen, etc. Enerzijds maakt dit redundante 
karakter de dialogen minder authentiek, anderzijds krijgen we daardoor 
beter zicht op variatie binnen bepaalde taalhandelingen.

5 Methodologie

Alvorens het corpus van deze studie uiteen te zetten, zullen we een theo-
retisch kader schetsen dat ons in staat zal stellen de semantisch-pragma-
tische functies van de Spaanse en Nederlandse partikels (h)ola en hou te 
interpreteren en differentiëren.

5.1 Semantisch-pragmatische typologieën van de hedendaagse 
interjecties

Twee voorstellen voor de semantisch-pragmatische classificatie van heden-
daagse interjecties zullen in deze sectie kort beschreven worden, met name 
die van Ameka (1992a) en Poggi (2009).9

Ameka (1992a: 113-114) onderscheidt drie pragmatische functies voor de 
hedendaagse tussenwerpsels. De expressieve interjecties weerspiegelen de 
mentale toestand van de spreker en kunnen verder onderverdeeld worden 
in de emotieve en de cognitieve varianten: de eerste geven blijk van de ge-
voelens van de spreker, vb. Jakkes! ‘ik voel walging’ terwijl de laatstgenoem-
de kennis en gedachten van de spreker reflecteren, zoals Aha! ‘nu weet ik 
het’.
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De tweede groep van tussenwerpsels zijn de conatieve, die gericht zijn 
op de toehoorder(s). Deze partikels beogen iemands aandacht te trekken of 
een (re)actie te krijgen. Het gebruik van Sh!, bijvoorbeeld, duidt op de eis 
van de spreker dat er gezwegen moet worden door de toehoorder(s).

Ten laatste, de fatische interjecties dienen voor het opnemen en behou-
den van communicatief contact, zoals in uh-huh dat aangeeft aan de toe-
hoorder dat men akkoord gaat met wat er gezegd wordt of dat er nog steeds 
geluisterd wordt (backchanneling functie). Verder kunnen begroetingen en 
afscheidsformules onder deze categorie van tussenwerpsels vallen.

Ameka (1992a: 114) maakt verder een belangrijke kanttekening bij zijn 
taxonomie van de hedendaagse tussenwerpsels door erop te wijzen dat 
deze zich baseert op de overheersende functie van het item in kwestie. Met 
andere woorden, éénzelfde interjectie kan verschillende functies vervullen.

Een recentere semantisch-pragmatische typologie is die van Poggi 
(2009: 176-180) voor de Italiaanse tussenwerpsels. Hoewel deze in grote 
lijnen overeenkomt met die van Ameka (1992a), loont het de moeite om 
ook deze indeling te bespreken vermits Poggi’s analyse de semantisch-prag-
matische categorieën verder verfijnt en illustreert. Zoals later zal duidelijk 
worden, is deze verdere onderverdeling van belang voor een nauwkeuriger 
interpretatie van de verschillende gebruiken van hola in de Colloquia en 
andere 16de-eeuwse teksten (zie sectie 6.2.). Door plaatsgebrek kunnen we 
hier echter niet ingaan op alle nuances die Poggi (2009) bespreekt.

Poggi (2009) differentieert vier soorten interjecties en illustreert deze 
uitgebreid met Italiaanse voorbeelden: de informatieve, de interrogatieve, 
de verzoekende en de optatieve tussenwerpsels. De informatieve omvatten 
die interjecties die Ameka (1992a) als expressief beschouwt: zij geven dus 
de mentale gevoelens- en kennistoestand van de spreker weer, zoals Ah! ‘ik 
ben verbaasd’ of Davvero ‘inderdaad, dat klopt’.

Tussenwerpsels met een interrogatieve functie vragen naar de overtui-
gingen en intenties van de toehoorder(s), terwijl de verzoekende dienen 
om de toehoorder(s) een actie te laten ondernemen, zoals respectievelijk 
Davvero? ‘echt?’ en Silenzio! ‘stilte’ (cf. Sh! zie boven). De conatieve inter-
jecties geïdentificeerd door Ameka (1992a) komen overeen met de inter-
rogatieve en verzoekende tussenwerpsels, die als directieve taalhande-
lingen omschreven kunnen worden vermits de spreker verlangt dat de 
toehoorder(s) een handeling uitvoert (Searle 1976: 9). Men bemerke boven-
dien dat het verschil tussen de interrogatieve en verzoekende tussenwerp-
sels in de locutie (bijv. intonatie) lijkt te liggen vermits de eerstgenoemde 
steeds als vraag gesteld worden, afgaande op Poggi’s voorbeelden die steeds 
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vergezeld zijn van een vraagteken. De vraag is echter of deze vormgeving 
essentieel is voor de semantisch-pragmatische betekenis (zie sectie 6.2.).

Tussenwerpsels om de aandacht te trekken, zoals het Italiaanse Ohé!, 
alsook aansporingen zoals Basta! ‘dat is genoeg’ (Poggi 2009: 177), waar het 
cessatief of terminatief karakter onderlijnd wordt, worden ook onderge-
bracht in de categorie van de verzoekende interjecties. In sectie 6.2.2.1., 
waar het gebruik van de Spaanse en Nederlandse (h)ola vergeleken wordt, 
zal duidelijk worden dat het verschil tussen beide talen in de aanwezigheid 
/ afwezigheid van de terminatieve interpretatie ligt.

De laatste categorie in Poggi’s semantisch-pragmatische taxonomie van 
de tussenwerpsels bevat de optatieven met onder meer begroetingen en 
wensformules, zoals Ciao ‘hallo’ en Salute! ‘gezondheid’. Volgens Ameka 
(1992a) omvatten fatische interjecties evenzo begroetingen (i.e. opnemen 
van communicatie). Desalniettemin komen beide types interjecties niet 
volledig overeen. Hoewel Poggi in haar studie niet expliciet aangeeft in wel-
ke categorie backchannel tussenwerpsels, die het communicatief contact 
actief houden, geklasseerd worden, kunnen we aannemen dat sommige, 
zoals Uh-huh ‘ja, dat klopt’ die het voorafgaande bevestigen, onder de infor-
matieven vallen, terwijl andere, zoals Uh? ‘echt?’ dan weer als interrogatie-
ven beschouwd kunnen worden.

5.2 Corpus
Wat het corpus betreft, maken we voor deze bijdrage gebruik van vijf edi-
ties van de Colloquia die gedrukt werden in Antwerpen in de periode tussen 
1576 en 1662, waarvan de eerste editie zestalig is, de volgende twee zeventa-
lig en de laatste twee achttalig zijn, zoals aangegeven in Tabel 2.

De editie van 1576 bevat 6 dialogen en een hoofdstuk met modelbrieven, 
de edities van 1586, 1616, 1630 en 1662 bevatten telkens een dialoog meer 
(namelijk Dialoog VI, Coutinghe van het opstaen). Tabel 3 geeft de titels in 
het Nederlands (Flamen) en Spaans (Espagnol) zoals deze voorkomen in de 
editie van 1586:

Tabel 2  Corpus

Jaar Aantal talen Plaats Naam printer
1576 zestalig Antwerpen H. Hendricx
1586 zeventalig Antwerpen J. Trognaesius
1616 zeventalig Antwerpen F. Fickaert
1630 achttalig Antwerpen H. Aertsens
1662 achttalig Antwerpen H. Aertsens
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De focus van dit onderzoek ligt op het gebruik van interjecties in de commu-
nicatieve contexten van begroeten, onderhandelen en conflicten aangaan. 
Voor deze bijdrage hebben we als case study het gebruik van de interjectie 
(h)ola in de Spaanse en Nederlandse versies van de dialogen geanalyseerd – 
met een vergelijkende blik naar de andere talen van de Colloquia.

Het Spaanse partikel ola komt in de 1576-editie één keer voor en wordt 
in het Nederlands vertaald met hola. In de vier andere drukken stijgt dit 
aantal tot drie en komt het overeen met respectievelijk Ø, hola en hou in 
het Nederlands. De eerste keer komt het voor in het midden van Dialoog V 
(Ghemeyne coutinghen sijnde ter herbergen), waar het gevolgd wordt door 
een aanspreking, zie Afbeelding 1. De tweede keer worden deze interjecties 
gebruikt aan het einde van diezelfde Dialoog V, zie Afbeelding 2. Daarnaast 
worden deze interjecties ook gebruikt in de openingszin van Dialoog VI 
(Coutinghe van het opstaen), zie Afbeelding 3. Deze interjecties worden 
vanaf de editie uitgegeven in 1586 in de genoemde fragmenten in dezelfde 
vorm gebruikt.11

Tabel 3  Titels van de dialogen in de Colloquia (1586) in het Nederlands en het Spaans

Dialoog-
nummer

Titel in Flamen Titel in Espagnol

I Een maeltiit van thien Personagien Un combite de diez personas
II Om te leeren coopen ende vercoopen Para aprender à comprar y vender
III Om een schult te heysschen Para recaudar una deuda
IV Om naer den wech te vraghen: met andere 

ghemeyne propoosten
Para preguntar el camino: con otros 
propositos comunes

V Ghemeyne coutinghen sijnde ter herbergen Platicas familiares siendo en el meson
VI10 Coutinghe van het opstaen Platicas en el levantar
VII Propoosten van coopmanschap Propositos de la mercaderia
VIII Om te leeren maken missiven, voorwaerden, 

obligatien ende quitancien
Para enseñar à hazer cartas mensageras, 
conciertos, obligationes y quitanças

Afbeelding 1 Interjectie Ø – ola (1586, Dialoog V)
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6 De partikels (h)ola en hou

Hola is vanuit een synchroon perspectief vooral bekend als een informele 
begroeting in het Spaans. Deze betekenis wordt echter pas in 1884 voor 
de eerste keer opgetekend, in de Diccionario de Autoridades (zie ook Faya 
Cerqueiro & Vila Carneiro 2013: 891). Het Spaanse hola is, zoals enkele an-
dere vormen van begroeting in Europese talen – vgl. Engels hallo en hi en 
Duits en Nederlands hallo – ontstaan uit expressieve uitingen die gebruikt 
werden om iemand aan te roepen of zijn/haar aandacht te trekken (Grzega 
2008: 182; Faya Cerqueiro & Vila Carneiro 2013).12

In het vervolg zullen we vorm en functie van de ‘holas’ in de drie 16de- en 
17de-eeuwse fragmenten in beide talen met elkaar vergelijken en relateren 
aan bestaande analyses voor het Nederlands en het Spaans uit deze en la-
tere periodes. Voor het Nederlands worden hiervoor vooral historische en 
etymologische woordenboeken van het Nederlands gebruikt,13 bovendien 
wordt gekeken naar vertaalwoordenboeken Nederlands-Spaans uit de 17de 
eeuw. Voor het Spaans wordt gebruik gemaakt van de resultaten van een 
diachrone studie van Faya Cerqueiro & Vila Carneiro (2013) die deze in-
terjectie bestuderen enerzijds in het 17de-eeuwse oeuvre van Calderón de 
la Barca, en anderzijds in werken uitgegeven in de 18de en 19de eeuw en 
opgenomen in het CORDE corpus (Corpus Diacrónico del Español). Omdat 
voorgaande studie het gebruik van (h)ola in de 16de eeuw echter terzijde 
laat, zal ons artikel hier ook kort op ingaan zonder een uitgebreid kwan-
titatief onderzoek te bieden. Er zal ook aandacht besteed worden aan de 
mogelijke invloed van het Nederlandstalige gebruik van hola op dat van het 
Spaans (en andere talen) in de Colloquia.

Afbeelding 2 Interjectie (h)ola (1586, Dialoog V)

Afbeelding 3 Interjectie hou – ola (1586, Dialoog VI)
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6.1 Beschrijvingen in de bestaande literatuur

6.1.1 Hola en hou in het hedendaags Nederlands
Volgens Van Dale (2015) is hola een interjectie die een ‘uitroep is om de 
aandacht te trekken’ en die bovendien wordt gebruikt om ‘iem. tegen te 
houden of tot matiging aan te sporen’. Het Woordenboek der Nederlandsche 
Taal (WNT 1864-2001) geeft voor het lemma holla en de variant hola de vol-
gende gebruikswijzen als interjectie:

 (1) a.  Uitroep om iemand aan te roepen, of iemands opmerkzaamheid 
te trekken

 b.  Als aansporing, aanmaning om op te houden, zich (wat) te matigen
 c. Aanmaning tot voorzichtigheid enz.
 d. Uitroep wanneer ons iets treft of invalt: wacht eens!

De interjectie hou wordt in Van Dale (2015) gelabeld met ‘verouderd’ en er 
worden twee gebruikswijzen voor genoemd: ‘uitroep om stil te doen hou-
den’ (geparafraseerd met ‘houd op’, ‘sta stil’, bijvoorbeeld gebruikt tegen een 
paard) en een figuurlijk gebruik in de betekenis van ‘niet verder’, ‘houd op’. 
Beide gebruikswijzen (de meer letterlijke en de figuurlijke) worden even-
eens in Van Dale (2015) opgegeven voor de interjectie ho: het figuurlijke 
gebruik wordt omschreven met ‘om tot matiging aan te manen’ en er wordt 
als voorbeeld voor gegeven: ‘ho, ho! hier overdrijf je’.

Het WNT (1864-2001) verwijst onder het lemma hou naar vier gebruiks-
wijzen in de geschiedenis van het Nederlands. Eén daarvan is de ook in Van 
Dale (2015) genoemde oproep om stil te staan (zie betekenis (2d)).

(2) a.  Uitroep om iemand aan te roepen, zijne opmerkzaamheid te trek-
ken, om hem naar buiten te doen komen, wakker te doen worden 
enz.

 b. Uitroep om iemand aan te sporen, aan te zetten
 c. Uitroep bij een stoot of een val
 d.  Eene aanmaning om stil te staan, om op te houden, als b.v. in Hou 

paard!

Met betrekking tot (2a) overlapt hou in functie met hola (1a): beide werden 
(ooit) gebruikt om iemand te roepen of iemands aandacht te verkrijgen 
(verzoekend en interrogatieve functie). Beide kwamen bovendien voor als 
aanmaning om te stoppen – letterlijk of figuurlijk (om te blijven staan of 
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om op te houden iets te doen of te zeggen): vgl. hou (2d) en hola (1b) (ver-
zoekend cessatief).

Daarnaast hebben volgens het WNT (1864-2001) hola en hou elk hun 
specifieke betekenissen: het WNT noemt voor hou gevallen waar het in de 
betekenis van ‘toe’ of ‘vooruit’ voorkomt (verzoekende functie), dus juist 
om iemand aan te moedigen of aan te sporen (2b) en stelt dat het ook 
klanknabootsend een stoot of val kon aankondigen of begeleiden (2c) (in-
formatieve functie).

Voor hola worden er in het WNT (1864-2001) twee specifieke betekenis-
sen genoemd, namelijk een ‘aanmaning om voorzichtig te zijn’ (1c), in de 
zin van ‘let op’ (verzoekende functie) en een ‘aankondiging dat ons iets te 
binnen valt’ (1d), die omschreven wordt met ‘wacht eens’ (informatieve 
functie).

6.1.2 Nederlands hola en hou in de 16de en 17de eeuw
De vroegste attestaties van hola gaan terug tot het laatmiddelnederlands 
(15de eeuw), toen hola onder andere werd gebruikt in de betekenis van 
‘wacht eens even, kalm nou’ (De Vaan 2014-18) (wat zou vallen onder boven-
genoemde betekenissen (1b) en (1c) in het WNT). Deze betekenis van hola 
moet ook in de eerste helft van de 17de eeuw vrij courant zijn geweest om-
dat het lemma hola in het Nederlands-Spaanse woordenboek van Arnoldus 
de la Porte (De la Porte 1659) omschreven wordt met properlijk [zachtjes, 
voorzichtig] en bovendien in het Spaans vertaald wordt met poco a poco 
(wat dan weer een indicatie is dat voor het Spaanse ola de betekenis van de 
aanmaning tot ophouden of voorzichtig zijn niet zo voor de hand liggend 
was, hierover meer in secties 6.2.1. en 6.2.2.).14

Het WNT (1864-2001) wijst er bovendien op dat hou in de betekenis (2a) 
– iemand aanroepen, iemand wakker maken – al in het Middelnederlands 
voorkwam. Drewes (1955) bespreekt het gebruik van hola in een vers van 
Mariken van Nieumeghen (begin 16de eeuw) waar het veelvuldig voorkomt, 
en dan wel vooral in één functie: aan het einde van een monoloog om een 
dramatische actie aan te kondigen, zoals in ‘Hola, ic hebber ghinder twee 
bespiet’ of als een spreker wil aangeven dat hij of zij net iets bedenkt. Deze 
functie komt overeen met betekenis (1d) die het WNT geeft (‘Uitroep wan-
neer ons iets treft of invalt’, informatieve functie). De Vaan (2014-18) merkt 
bovendien op dat hola (of in de variant holla) in het algemeen in de 16de en 
17de eeuw frequent gebruikt werd in de weergave van directe rede.

In de Twe-spraack vande Nederduitsche letterkunst, uitgegeven in 1584 
door Hendrik Laurensz Spieghel (Caron 1962: 40-41), worden hola en hou 
(naast bijvoorbeeld zózó, hey en tjan) als voorbeelden voor het woordsoort 
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bywóórd genoemd, ‘een deel eender redene dat an óf by een wóórd ghezet 
zynde des zelfs betekenis verbreed / vervult / vermeerdert óf vermindert’. 
Bovendien wordt ho (naast bijvoorbeeld hay, jou en móórd) genoemd als 
voorbeeld voor het woordsoort inwurp, ‘die als in een reden ghewurpen 
worden ende enige beweging des ghemoeds betekenen’. Over de functie 
van hola, hou en ho valt hier weinig uit af te leiden, maar het feit dat deze 
interjecties al aan het einde van de 16de eeuw worden vermeld in een gram-
maticale beschrijving van het Nederlands is toch een indicatie voor hun 
frequente gebruik (al) in deze periode.

Het WNT (1864-2001) geeft voorbeelden voor het 17de-eeuwse gebruik 
van hola in de betekenissen (1a), (1b), (1c) en (1d) en van hou in de bete-
kenissen (2a) en (2d). Alleen hou in betekenis (2c) (‘klanknabootsend een 
stoot of val kon aankondigen of begeleiden’, informatieve functie) wordt 
pas in de 18de eeuw geattesteerd. Voor betekenis (2b) van hou (‘iemand 
aanzetten tot iets’) wordt er maar één voorbeeld genoemd uit de 17de eeuw.

Samenvattend – als we ons baseren op de genoemde woordenboeken 
– kunnen we de semantisch-pragmatische functies van hola en hou in het 
Nederlands als volgt categoriseren en differentiëren (zie Tabel 4). Hola en 
hou stemmen dientengevolge in hun semantisch-pragmatische functie gro-
tendeels overeen, alleen is er sprake van (kleine) verschillen in betekenis 
binnen deze functies (bijv. voor de expressieve functies).

6.1.3 Spaans (h)ola in de 17de-19de eeuw
Wat het Spaanse partikel (h)ola betreft, tekent de 1734-editie van de 
Diccionario de Autoridades (s.v. hola; vertaling door de auteurs) de volgende 
betekenissen van hola op:

Tabel 4   Semantisch-pragmatische functies van Nederlands hola en hou

Nederlands hola Nederlands hou Semantisch-pragmatische functie

Vb. Betekenis Vb. Betekenis Ameka (1992a) Poggi(2009)
(1a) Aanroepen, opmerk-

zaamheid trekken)
(2a) Aanroepen, opmerk-

zaamheid trekken
Conatief Verzoekend & 

Interrogatief
(1c) Aanmaning tot voorzich-

tigheid
(2b) Uitroep om iem. aan te 

sporen
Conatief Verzoekend

(1b) Aanmaning op te houden (2d) Aanmaning om stil te 
staan, op te houden

Conatief Verzoekend – 
cessatief

(1d) Uitroep wanneer ons iets 
treft of invalt

/ Expressief -cognitief Informatief

/ (2c) Uitroep bij stoot of val Expressief -emotief Informatief
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(3) a.  Interjectie. Vulgaire manier om iemand die van lagere rang is aan 
te spreken

 b. Soms wordt dit woord gebruikt om verwondering te uiten

Vanaf 1884 wordt ook de begroetingsfunctie genoemd. Voor de betekenis 
(3b) wordt er verder gespecificeerd dat het zowel om een plezierige als een 
onaangename verwondering kan gaan (‘extrañeza, placentera o desagrada-
ble’). Vanaf 1992 wordt betekenis (3a) als niet langer gebruikt opgetekend.

In een studie over het gebruik van hola in het theaterwerk van de 17de-
eeuwse schrijver Calderón de la Barca, beschrijven Faya Cerqueiro & Vila 
Carneiro (2013: 888; vertaling door de auteurs) de volgende functies:15

(4) a.  Partikel dat een bevel begeleidt (van iemand van hogere naar la-
gere rang)

 b. Nagaan van de aanwezigheid van iemand
 c.  Exhortatieve waarde, zonder bevel (aanspreking van iemand van 

lagere rang)

Voor de meerderheid van de voorbeelden van het partikel hola (62%, 31/50 
gevallen) wordt de betekenis (4a) opgetekend. De tweede meest voorko-
mende betekenis in deze studie is die van (4b) (20%, 10/50 voorbeelden). 
Volgens Faya Cerqueiro & Vila Carneiro (2013: 888), kan hola ook gebruikt 
worden met een exhortatieve waarde zonder dat het een bevel begeleidt, 
maar bijvoorbeeld een vraag (4%, 2/50). De sociale gebruikscontext voor 
het partikel met betekenis (4a) en (4c) is volgens deze auteurs gelijkaardig, 
vermits het enkel voorkomt bij het aanspreken van personen van lagere 
rang door die van hogere status (voor tegenvoorbeelden zie sectie 6.2.).

In dezelfde studie van Faya Cerqueiro & Vila Carneiro (2013) wordt er 
ook een analyse uitgevoerd over het gebruik van hola in werken uitgegeven 
tussen 1700 en 1900, en opgenomen in de CORDE-databank. Buiten de be-
tekenissen (4a)-(4c) worden er verder ook de volgende betekenissen onder-
scheiden voor de periode in kwestie:

(5) a. Verwondering aangeven
 b. Begroeting
 c. Aandacht trekken
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6.2 Semantisch-pragmatische analyse van de partikels (h)ola en 
hou

6.2.1 Semantisch-pragmatische functies van (h)ola in het Spaans en het 
Nederlands

Voortgaand op de beschrijvingen opgetekend in de bestaande literatuur, 
zien we dat er overlapping in betekenis is wanneer we de Spaanse en 
Nederlandse partikels hola vergelijken, zoals men kan zien in Tabel 4. Meer 
bepaald, het gebruik van hola beschreven in (4a) kan als een conatieve of 
verzoekende interjectie opgevat worden die de toehoorder(s) vraagt om 
aandacht te vestigen ter inleiding van de directieve taalhandeling die als 
een imperatief volgt. (4c) kan op een gelijkaardige manier geïnterpreteerd 
worden, maar introduceert i.p.v. een imperatief een vraag, een taalhande-
ling die eveneens directief is. Het semantisch-pragmatische karakter van 
het gebruik in (4b) lijkt iets complexer vermits hier de spreker niet enkel 
de aandacht van de toehoorder(s) wil opeisen, maar tevens verwacht dat 
deze zijn aanwezigheid bekend maakt door te antwoorden. Men zou daar-
om kunnen stellen dat er dus een dubbele functie aanwezig is, waarin de 
verzoekende waarde gecombineerd wordt met de interrogatieve, met name 
een vraag naar bevestiging (cf. Daverro? ‘echt?’ in sectie 5.1.). Deze drie se-
mantisch-pragmatische functies komen grosso modo overeen met die van 
het Nederlandse hola in (1a), dat ook een verzoekend karakter heeft, en mo-
gelijks ook een interrogatief.

Wat de voor het eerst in de 18de en19de eeuw opgetekende Spaanse be-
tekenissen betreft, kunnen we vaststellen dat die van (5c) identiek lijkt te 
zijn aan die in (1a). Verder geeft de betekenis in (5a) blijk van de emotief-
expressieve (of informatieve) waarde die de verbazing van de spreker uit-
drukt (cf. Ah! ‘ik ben verbaasd’), terwijl die van (5b) de fatische / optatieve 
begroetingsfunctie bevat. Voor deze semantisch-pragmatische waarden 
worden geen equivalenten in het Nederlands opgetekend voor die periode.

De Nederlandse betekenissen van hola in (1b), (1c) en (1d) worden daar-
entegen niet vermeld voor het Spaanse partikel in de bestaande literatuur. 
Wanneer hola gebruikt wordt met betekenis (1b) of (1c) gaat het om een 
conatief / verzoekend tussenwerpsel: (1b) heeft bovendien een cessatief 
karakter, vermits er aangemaand wordt om een bepaalde actie stop te zet-
ten (cf. Basta! ‘stop ermee’). Tenslotte, (1d) drukt een expressief-cognitieve 
betekenis uit: Ah! ‘nu weet ik het’.
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6.2.2 Het partikel (h)ola en zijn vertalingen in de Colloquia

6.2.2.1 (H)ola en hou: een vergelijking tussen Flamen en Espagnol
Zoals vermeld in sectie 5.2., wordt in één fragment van Dialoog V van de 
Colloquia (in de hier onderzochte edities vanaf 1586) het Spaanse partikel 
ola gebruikt, maar komt er geen tegenhanger in de Vlaamse tekst voor (7a)-
(7b) (zie ook Afbeelding 1). De functie van dit Spaanse partikel lijkt (4a) 
te zijn door het conatief / om aandacht verzoekend karakter. Bovendien 
volgt er een directieve taalhandeling, met name een bevel om rode wijn te 
brengen, uitgedrukt in de gebiedende wijs (sacad ‘neem’); ook wordt het 
partikel aangewend door een koopman die de keldermeester toespreekt. 
Met andere woorden, het partikel wordt gebruikt door een persoon van ho-
gere rang om iemand van een lagere te benaderen, een socio-pragmatisch 
gebruik dat ook geobserveerd werd door Faya Cerqueiro & Vila Carneiro 
(2013: 888) voor dit partikel in de 17de eeuw.

(7) a. Kelder-meester, tapt een vperken16 rooden wijn
 b. Ola bodeguero, sacad ay un medio quartillo de vino roxo
  (1586, Dialoog V)

Tabel 5  Semantisch-pragmatische vergelijking van Spaanse en Nederlandse (h)ola

Spaans hola Overlapping met  Nederlands hola Semantisch-pragmatische functie

Vb. Betekenis Vb. Betekenis Ameka(1992a) Poggi(2009)
(4a) Partikel dat een bevel 

begeleidt
(1a) Iemand roepen of iemands 

opmerkzaamheid trekken
Conatief Verzoekend

(4b) Nagaan van de aan-
wezigheid van iemand

(1a) Iemand roepen of iemands 
opmerkzaamheid trekken

Conatief Verzoekend & 
Interrogatief

(4c) Exhortatieve waarde, 
zonder bevel

(1a) Iemand roepen of iemands 
opmerkzaamheid trekken

Conatief Verzoekend

(5a) Verwondering 
aangeven

/ Expressief-emotief Informatief

(5b) Begroeting / Fatisch Optatief
(5c) Aandacht trekken (1a) Iemand roepen of iemands 

opmerkzaamheid trekken
Conatief Verzoekend

/ (1b) Als aansporing, aanmaning om 
op te houden, zich te matigen

Conatief Verzoekend-
cessatief

/ (1c) Aanmaning tot voorzichtigheid 
enz.

Conatief Verzoekend

/ (1d) Uitroep wanneer ons iets treft 
of invalt

Expressief-cognitief Informatief
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In het volgende fragment (8a) van de Colloquia wordt de vertaling ola ge-
bruikt voor het Nederlandse partikel hou (zie ook Afbeelding 3):

(8) a. Hou, sullen wy opstaen?
 b. Ola hemosnos de leuantar?
  (1586, Dialoog VI)

Dit fragment is tevens de openingszin van Dialoog VI, die ‘gesprekken bij 
het opstaan’ bevat. Concreet roept de ene koopman de andere toe met de 
vraag of ze moeten opstaan, deze wordt hierdoor wakker en vraagt hoe laat 
het is. Die antwoordt wederom dat het drie uur is en dus tijd om op te staan; 
vervolgens roept hij de dienaar die vuur moet maken. Hou wordt hier onge-
twijfeld gebruikt in de functie van ‘iemand roepen’ (2a) dat ook een cona-
tief / om aandacht verzoekende waarde heeft (zie Tabel 4). Meer specifiek 
gaat het om iemand wakker te maken – een functie die in het WNT zelfs 
expliciet wordt genoemd. In principe had in deze context ook hola kun-
nen worden gebruikt dat eveneens in de betekenis van ‘iemand aanroepen’ 
(1a) voorkwam in de 16de eeuw (zie 6.1.2. en Tabel 4 en 5). In het Spaanse 
equivalent wordt hier wel degelijk ola gebruikt (zie (8b) en rechterkolom 
van Afbeelding 3). Men kan dit voorbeeld als betekenis (4c) interpreteren. 
Ook hier wordt de interjectie gevolgd door een directieve taalhandeling, 
met name een vraag. Desalniettemin, lijkt er ook een verschil te zijn met 
de bevindingen van de studie van Faya Cerqueiro & Vila Carneiro (2013): 
volgens hen wordt dit tussenwerpsel immers enkel gebruikt om mensen 
van lagere rangen te roepen. Dit is echter in (8b) niet het geval aangezien 
beiden kooplieden zijn en we daardoor kunnen aannemen dat ze van de-
zelfde socio-economische klasse zijn. Enerzijds rijst de vraag of deze socio-
pragmatische verbreding in het Spaanse gebruik toe te schrijven valt aan 
de aanwezigheid van het Vlaamse partikel, waardoor we te maken zouden 
kunnen hebben met een geval van taalcontact. Anderzijds zou men kun-
nen stellen dat het om functie (4b) gaat, aangezien er wordt nagegaan of 
de andere koopman ‘aanwezig’ is, met name of hij al wakker is. Verder ex-
pliciteren Faya Cerqueiro & Vila Carneiro (2013) niet of het gebruik met 
betekenis (4b) enkel in bepaalde sociale contexten gebruikt wordt, zoals 
ze dit opmerken voor (4a) en (4c). Zoals we al hebben kunnen vaststellen 
in sectie 6.2.1., zijn beide semantisch-pragmatische gebruiken zeer gelijk-
aardig en overlappen ze gedeeltelijk, aangezien ze allebei een verzoekend 
karakter hebben (zie Tabel 5).

Zoals de voorbeelden in (9a) en (9b) aantonen, wordt het tussenwerpsel 
(h)ola in de 16de eeuw ook in Spaanse dialogen die geen vertalingen zijn 
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gebruikt in gelijkaardige scenarios waarin men nagaat of iemand slaapt, 
zoals blijkt uit de vragen ¿Eres acostado? ‘lig je in bed?’ of ¿Duermes? ‘slaap 
je?’. Het socio-pragmatische gebruik van deze voorbeelden lijkt echter 
enigszins anders dan die van (8b), vermits in (9a) een edelman genaamd 
Felides zijn knecht Calverino toespreekt, en in (9b) een beul (Verdugo) de 
man die hij zal terecht stellen (Coello). Gezien het voorgaande zou men 
dus kunnen stellen dat de sprekers een hogere status lijken te hebben dan 
hun toehoorders in tegenstelling tot (8b).

Niettegenstaande het voorgaande, kan de interjectie (h)ola in de 16de 
eeuw ook gebruikt worden tussen personen met een gelijkaardige sociale 
achtergrond, zoals het voorbeeld in (10a) illustreert, waar de God Mercurius 
het partikel hola gebruikt om de aanwezigheid van een andere God Momus 
bevestigd te krijgen. Observeer bovendien dat er twee directieve hande-
lingen volgen na het partikel, eerst een vraag (¿Por qué no me respondes? 
‘waarom antwoord je me niet?’) en dan een order (¡Respóndeme! ‘antwoord 
mij!’) vermits deze niet reageert. De dialoog in (10b) illustreert dat de inter-
jectie hola met betekenis (4b) ook tussen personen van een lagere socio-
economische status gebruikt kan worden, vermits Secreto en Carmento 
allebei bedienden van Vidriano zijn. De semantisch-pragmatische functie 
in (10b) is overduidelijk aangezien de toehoorder antwoordt Aqui stoy ‘hier 
ben ik’. Ons inziens lijkt het gebruik van hola in (10a) en (10b) sterk op dat 
in (8b) omdat in beide gevallen wordt nagegaan of iemand aanwezig is (al 
dan niet wakker) en in (10a) wordt het partikel bovendien gevolgd door een 
vraag. De frasen in (10) tonen aan dat (h)ola niet alleen gebruikt kan wor-
den bij het aanspreken van personen van langere rang door anderen met 
een hogere, maar ook voorkomt in gesprekken tussen personages met een 
gelijkaardige status. Dit gebruik werd tot hier toe nog niet in eerdere studies 
zoals die van Faya Cerqueiro & Vila Carneiro (2013) opgemerkt. Bovendien 
tonen de voorbeelden in (10), die geen vertalingen zijn, ook aan dat het 
gebruik in (8b) niet toe te schrijven valt aan de invloed van talencontact en 
wel degelijk eigen is aan het Spaans van de 16de eeuw.

(9) a. ¡Ola, Caluerino! ¿Eres acostado?
   (1536, Tercera parte de la tragicomedia de Celestina, Gaspar Gómez 

de Toledo)
 b. ¿Duermes, ola? Despierta, que ya es hora
  (1575, Nise laureada, Jerónimo Bermúdez)
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(10) a.  ¡A, Momo; a, Momo; hola Momo! ¿Por qué no me respondes? 
¡Respóndeme, Momo!

  (1556, Endecálogo contra "Antoniana Margarita", Francisco de Sosa)
 b. Secreto: […] Hola Carmento.
  Carmento: Aquí stoy
  (1535, Comedia Vidriana, Jaime de Huete)

Ten slotte komt hola ook in het volgende fragment van de Colloquia voor 
(zie ook Afbeelding 2):

(11) a. Hola, ghy bindt te stijf.
 b. Ola appretaysme mucho.
  (1586, Dialoog V)

Dit fragment is onderdeel van een gesprek tussen een koopman die in een 
herberg in Antwerpen overnacht en door de kamermeid Janneken naar zijn 
kamer wordt gebracht. Eén van Jannekens taken is het om een slaapdoek 
(een hoofddoek) voor de gast op te warmen en om zijn hoofd te binden. 
De gast maant haar aan omdat ze het ‘te stijf bindt’. Het gebruik van de 
Vlaamse interjectie hola valt ongetwijfeld onder categorie (1b) of (1c) (‘ie-
mand tot matiging / ophouden aanmanen’) dat een verzoekend karakter 
heeft. De vraag is echter of de gast Janneken met de uitroep hola vraagt 
om op te houden (met binden), en dus het cessatieve aspect belicht (1b), 
dan wel of hij haar verzoekt om het slaapdoek iets meer losjes te binden 
en dus een aanmaning om voorzichtiger te zijn is (1c). Op deze vraag zullen 
we in 6.2.2.2. terugkomen, waar we het gebruik van Spaans en Nederlands 
hola contrasteren met de equivalenten daarvan in de andere talen van de 
Colloquia.

Zoals reeds opgemerkt, wordt voor het Spaanse equivalent van dit 
Vlaamse partikel de verzoekende functie van aanmaning tot matiging / 
ophouden niet expliciet vermeld in eerdere studies, zoals duidelijk geble-
ken in de semantisch-pragmatische vergelijking uitgevoerd in sectie 6.2.1. 
Wel wordt door Faya Cerqueiro & Vila Carneiro (2013: 888) een exhorta-
tieve waarde beschreven (4c), waarvoor ze ook verduidelijken dat deze kan 
voorkomen zonder bevel en gebruikt kan worden door iemand van hogere 
naar lagere rang toe. Het enige voorbeeld dat deze functie illustreert in deze 
studie heeft echter een andere context dan (11b), vermits het partikel in 
dat geval gevolgd wordt door een vraag, zoals in (8b). Hierdoor rijst weer 
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de vraag of we niet misschien weer te maken hebben met een ‘Vlaamse 
invloed’ op het gebruik van ola in (11b), m.a.w. of de betekenis van categorie 
(1b)-(1c) voor ola in (11b) niet ontleend zou kunnen zijn aan het Nederlands. 
Om een éénduidig antwoord op deze vraag te kunnen geven is een uitge-
breidere studie nodig van het Spaanse partikel (h)ola in de 16de eeuw, een 
periode waarvoor er momenteel nog geen enkele kwantitatieve studie over 
dit partikel bestaat. De consultatie van de voorbeelden met dit partikel die 
voorkomen in de CORDE-databank leert ons alvast dat voorgaande hy-
pothese zeer plausibel is aangezien er geen frasen zijn gevonden met een 
gelijkaardige cessatieve interpretatie. De verklaring van een leenbetekenis 
lijkt ons dus aannemelijk.

Bovendien zijn er verschillende argumenten die de leenhypothese 
kracht bijzetten. Ten eerste zijn er in de Colloquia nog andere voorbeel-
den van ontleningen van het Nederlands (en het Frans) in het Spaans te 
vinden (cf. Carpi 2009). Ten tweede wordt de betekenis (1b)-(1c) van het 
Nederlandse partikel hola in het woordenboek van De la Porte (1659) ver-
taald met poco a poco en niet met hola. Dit kan inderdaad een indicatie 
zijn dat voor de Spaanse tegenhanger de betekenis van de aanmaning tot 
ophouden of voorzichtig zijn niet zo voor de hand liggend is. Verder komt 
dit partikel ook voor in de Italiaanse en Portugese versies van de Colloquia, 
talen waarvoor de cessatieve betekenis niet in de geraadpleegde woorden-
boeken opgevoerd wordt. Men zou daarom kunnen opperen dat net als 
voor het Spaans de betekenis in de Colloquia mogelijks ontleend wordt aan 
het Nederlands (en / of het Frans), zoals we nu zullen laten zien.

6.2.2.2 Hola in de andere talen van de Colloquia
In onderstaande tabel geven we een overzicht van de equivalenten van 
Spaans ola en Nederlands Ø, hola en hou in de onderzochte fragmenten in 
de zes andere talen van de Colloquia – Frans, Italiaans, Portugees,17 Latijn, 
Engels en Duits. In het fragment waarin een van de gasten in de herberg 
de keldermeester aanroept om meer wijn te brengen (cf. Afbeelding 1 en 
voorbeeld (7)), wordt behalve in het Spaans ook in de Portugese en in de 
Italiaanse versie een interjectie gebruikt, namelijk oula en o respectieve-
lijk. In het fragment waarin de ene gast de andere roept om hem wakker te 
maken (Afbeelding 3 en (8)), verschijnt in de Franse vertaling hau en in de 
Portugese oula, terwijl in het Latijns heus, in het Engels ho en het Duits hola 
gebruikt worden: deze partikels worden in overgeleverde bronnen vermeld 
met de functie om iemands aandacht te trekken.18 Voor het Italiaans wordt 
deze betekenis opgevoerd voor het lemma olà (Treccani 2013).19
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In het vervolg gaan we iets dieper in op de equivalenten van Nederlands 
hola en Spaans ola in het tweede fragment (Afbeelding 2, vb. (9)) waar het 
gebruikt wordt door de gast in een herberg om het kamermeisje aan te ma-
nen zijn slaapdoek niet te strak te binden. Zoals vermeld in 6.2.1. gaat het 
in het Nederlands om de verzoekende betekenis om op te houden of voor-
zichtiger te zijn, zoals in (1b)-(1c). Zoals Tabel 6 aangeeft, komt de interjec-
tie (h)ola en varianten niet enkel in het Nederlands en Spaans voor, maar 
ook in de Franse, Italiaanse, Portugese en Duitse vertaling; in het Latijn 
wordt het weergegeven als ohē en in het Engels als soft.

Deze betekenis van aanmaning om op te houden / voorzichtiger te zijn 
(verzoekend respectievelijk verzoekend cessatief) wordt behalve voor het 
Nederlands ook voor het Frans en het Duits in de geraadpleegde bronnen 
genoemd.20 De betekenissen in het Frans worden in de Dictionnaire du 
Moyen Français (DMF 1330-1500) omschreven met

(12) a. Interj. servant à appeler qqn, pour attirer l'attention de qqn
 b. En partic. Pour arrêter, pour interrompre
  1.  Pour arrêter une action
  2.  Pour interrompre un interlocuteur, pour s'opposer à un point de 

vue

De betekenis beschreven in (12b) heeft duidelijk de verzoekend-cessatieve 
functie en komt ook voor in Nicot (1606): ‘c’est assez’. Deze semantisch-
pragmatische functie wordt ook voor latere periodes opgetekend: ‘pour 
avertir de ne pas aller si vite, de ne pas s'emporter’ (Littré 1872-1877), respec-
tievelijk ‘pour prier ou pour commander d’agir plus doucement’ (Richelet 
1759).

Tabel 6  Equivalenten van Nederlands en Spaans (h)ola, hou resp. ola in de zes andere 
talen van de Colloquia

Nederlands Spaans Frans Italiaans Portugees Latijn Engels Duits
Afbeelding 1 – 
Voorbeeld (7)
(Dialoog V)

Ø ola Ø o oula Ø Ø Ø 

Afbeelding 2 – 
Voorbeeld (9) 
(Dialoog V)

hola ola hola hola oula ohe soft hola

Afbeelding 3 – 
Voorbeeld (8) 
(Dialoog VI)

hou ola hau hola oula heus,heus ho hola



VOL. 71, NO. 2, 2019

TAAL & TONGVAL

132

Hetzelfde geldt voor Duits hola waarvan de betekenis in het Deutsche 
Wörterbuch wordt omschreven met ‘zum hemmen und einhalten’ (DWB 
1854-1971), wat zowel als aanmaning om voorzichtiger te zijn (1c) als ook 
als aanmaning om te stoppen (1b) (cessatief aspect) geïnterpreteerd kan 
worden.

De in de Colloquia gebruikte Latijnse en Engelse equivalenten tenslotte 
geven tegenstrijdige indicaties m.b.t. de precieze betekenis van hola in deze 
passage: Latijns ohē wordt over het algemeen vertaald met ‘hou op / stop’ 
(Stowasser et al. 1991) wat voor de interpretatie pleit dat hola een aanma-
ning is van de gast aan de kamermeid om te stoppen (verzoekend cessatief). 
De Engelse versie steunt daarentegen eerder de interpretatie ‘voorzichtiger 
zijn’: hier wordt ‘Hola, ghy bindt te stijf ’ weergegeven met ‘Soft, you binde 
it to harde’. Volgens OED (1884-2018) werd soft namelijk in de 17de eeuw 
gebruikt ‘As an imperative. Used either to enjoin silence or deprecate hast’.

Wat de exacte betekenis ook moge zijn, deze twee conatieve / verzoe-
kende interpretaties, (1b) en (1c), worden niet vernoemd voor het Spaans in 
de bestaande literatuur, wat ten voordele van een leeninterpretatie van het 
Nederlands of het Frans pleit. Bovendien is dit niet enkel het geval voor het 
Spaans, maar ook voor het Italiaans en Portugees wordt deze betekenis niet 
in de geraadpleegde woordenboeken opgevoerd (zie voetnoot 18). Men zou 
daarom net als voor Spaans ola in dit fragment kunnen veronderstellen dat 
de betekenis in de Colloquia mogelijks ontleend wordt aan het Nederlands 
en / of het Frans.

Uiteindelijk zal uitgebreider onderzoek nodig zijn, ten eerste om meer 
te weten te komen over de betekenisontwikkeling van hola in de verschil-
lende talen en ten tweede om beter inzicht te verkrijgen in de mogelijke rol 
van taalcontact in deze ontwikkeling.

7 Besluit

Voor dit onderzoek werd het gebruik van de partikels (h)ola en hou in de 
Nederlandse en Spaanse versie en de andere talen van de vroegmoderne 
meertalige taalleermethode Colloquia, et Dictionariolum met elkaar ver-
geleken. De Colloquia hebben hun oorsprong in drukkercentra in de Lage 
Landen, met als zwaartepunt Antwerpen, in de 16de eeuw. Deze regio was 
toen een centrum van innovatie van het onderwijs van moderne vreemde 
talen. De eerste, oorspronkelijk Nederlands-Franse editie van de Colloquia 
werd in de loop van enkele decennia uitgebreid naar uitgaven in acht talen. 
De oorspronkelijk Nederlandstalige modeldialogen in de Colloquia van de 
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hand van Vlaamse auteurs hadden daarom een sterke ‘voorbeeldfunctie’ 
voor de dialogen in andere talen; ‘interferenties’ in anderstalige dialogen 
zijn daarom te verwachten (zie ook Carpi 2009: 99-100).

De resultaten van de vergelijking tussen Spaans en Nederlands hola be-
vestigen deze verwachting: hola in de betekenis van ‘iemand tot matiging / 
ophouden aanmanen’ of ‘iemand tot voorzichtigheid aanmanen’ zoals het 
voorkomt in Dialoog V is voor het Spaans, en net zo min voor het Portugees 
en het Italiaans, tot nog toe geattesteerd. Het lijkt om een ‘interferentiefout’ 
van de auteur van de Spaanse versie te gaan aangezien de eerste verken-
nende analyse van het gebruik van hola in 16de-eeuwse dialogen uit het 
CORDE-corpus geen voorbeelden levert waarin hola als een verzoekend-
cessatief partikel geïnterpreteerd kan worden. Om hier een duidelijker ant-
woord op te kunnen geven is nader onderzoek nodig naar de betekenis-
ontwikkeling van Spaans hola, maar ook naar hola in andere Romaanse en 
Germaanse talen.

De Colloquia, et dictionariolum vormen ongetwijfeld een zeer bruikbaar 
uitgangspunt zowel voor onderzoek naar taalverandering als ook naar his-
torische meertaligheid en onderwijs van moderne talen vanuit een histo-
risch perspectief. Meer specifiek zijn de Colloquia een parallel corpus voor 
16e-eeuwse spreektaal dat ons in staat stelt om door een taalvergelijkende 
aanpak dieper inzicht te verkrijgen in processen van taalverandering, voor-
al op het terrein van semantiek en pragmatiek. Hiertoe is deze bijdrage een 
eerste aanzet.

Noten

1 Bovendien verscheen in 1659 het eerste Nederlandse-Spaanse / Spaans-Nederlandse 
woordenboek van Arnoldus de la Porte, Den nieuwen Dictionaris oft Schadt der Duytse 
ende Spaensche Taelen (De la Porte 1659; Van der Sijs 1996: 212; Van Sterkenburg 2011: 40).

2 In de bestaande literatuur heerst er onduidelijkheid over de definities van ‘partikel’, ‘tus-
senwerpsel / interjectie’ en ‘pragmatische markeerder’. Ter illustratie, Faya Cerqueiro & 
Vila Carneiro (2013), wiens analyse van het Spaanse hola uitgebreid aan bod zal komen, 
beschouwen deze term zowel als tussenwerpsel als pragmatische markeerder. Wilkins 
(1992) groepeert de formuleachtige uitdrukkingen onder de tussenwerpsels. Ameka 
(1992a, 1992b), daarentegen, onderscheidt tussenwerpsels van formuleachtige uitdruk-
kingen en partikels, hoewel eenzelfde element soms als tussenwerpsel, dan weer als par-
tikel of vaste formule geclassificeerd kan worden. Met andere woorden, één vorm kan in 
verschillende categorieën ondergebracht worden (Ameka 1992a: 115). Andere taalkundi-
gen (bijv. Poggi 2009: 117) beschouwen routine-formules, zoals begroetingen, dan weer 
als optatieve tussenwerpsels. Omdat de focus van dit artikel vooral op de pragmatische 
functies van hola ligt, zullen wij niet ingaan op deze terminologische discussie en zullen 
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daarom de termen ‘partikel’ en ‘tussenwerpsel / interjectie’ als pre-theoretische labels 
gebruikt worden.

3 De editie van 1576 bevat vooralsnog alleen maar Dialoog IV.
4 Tabel 1 is bedoeld om de algemene uitbreiding van talen in de Colloquia te illustreren. 

We houden geen rekening met edities die het Nederlands vervangen door andere talen 
(dit gebeurt bijvoorbeeld in een druk uit Leipzig in 1602, waar het Nederlands wordt 
vervangen door het Tsjechisch).

5 De oorspronkelijke editie van 1530 is verloren gegaan (Verdeyen 1926: XV).
6 Er zijn in de periode tussen 1577 en 1598 nog minstens vier viertalige edities (Nederlands, 

Frans, Spaans en Italiaans) verschenen, namelijk in Rotterdam (1577), in Amsterdam 
(1580), in Antwerpen (1596) en in Middelburg (1598); bovendien zijn er viertalige edities 
met Latijn, Duits, Frans en Italiaans in Antwerpen, Luik, Bazel en Frankfort (1593) ge-
drukt (Verdeyen 1926: XXXII).

7 Minstens een vijftiental achttalige edities met Portugees verscheen tussen 1598 en 1692, 
eerst in het Noorden van het Nederlandse taalgebied (Delft, Amsterdam, Vlissingen, 
’s Gravenhage, Middelburg en Leiden) en later ook in Antwerpen (1630 en 1662), in 
Londen, Venetië en Bologna (Verdeyen 1926).

8 Met betrekking tot het Latijn is het opvallend dat het alleen in edities uit Leuven wordt 
opgenomen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het Latijn in sommige steden al-
leen maar aan Latijnse scholen onderwezen mocht worden. Ongetwijfeld is ook de aan-
wezigheid van de universiteit een bijkomende reden om juist in edities in Leuven het 
Latijn op te nemen.

9 Hoewel beide auteurs een semantisch-pragmatische beschrijving van interjecties ma-
ken, moet erop gewezen worden dat ze het concept van ‘tussenwerpsel’ anders invullen, 
vermits Poggi (2009) formule-achtige uitdrukkingen ook opneemt in haar beschrijving, 
in tegenstelling tot Ameka (1992a). Voor meer details hierover verwijzen we de lezer 
naar de artikels in kwestie.

10 Deze dialoog komt niet voor in de editie van 1576.
11 In de edities van 1630 en 1662 verschijnt Spaans ola als o la in het midden van Dialoog V.
12 Sommige expressieve uitingen zoals hey kunnen vandaag nog beide functies vervullen: 

iemand aanroepen of iemand begroeten (Grzega 2008: 183).
13 Er werd hiervoor gebruik gemaakt van de Geïntegreerde Taalbank (http://gtb.inl.nl/, 

23/06/2018) en van de Etymologiebank (http://www.etymologiebank.nl/, 23/06/2018).
14 Spaans hola wordt in De la Porte (1659) omschreven met ‘vois om iemandt te roepen’ 

[geluid om iemand te roepen]
15 Faya Cerqueiro & Vila Carneiro (2013: 888-889) stippen ook het gebruik van hola zonder 

pragmatische functie aan, met name in een passage van Calderón de la Barca waarin dit 
partikel door één van de personages verkeerd geïnterpreteerd wordt als een zelfstandig 
naamwoord.

16 Een uperken is een kleine inhoudsmaat (ca. een derde liter) die vanaf de zestiende eeuw 
vooral in Zuid-Nederlandse bronnen voorkomt (WNT 1864-2001).

17 Alleen maar de onderzochte edities van 1630 en 1662 bevatten dialogen in het Portugees.
18 DMF (1330-1500), Nicot (1606), Littré (1872-1877), DVLF (2011) & Demonet (2006) (voor 

het Frans); Machado (1977) & Bueno (1988) (voor het Portugees); Stowasser et al (1991) 
voor het Latijn; OED (1884-2018) voor het Engels; DWB (1854-1971) voor het Duits.

19 Over de vorm hola in het Italiaans konden geen gegevens worden gevonden maar wel 
over olá. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er in een in Venetië geprinte editie van 
1656, in de Italiaanse versie hola werd vervangen door olá (vgl. Waentig 2003).
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20 Dit geldt in principe eveneens voor Engels hola / holla dat eveneens kon worden ge-
bruikt om iemand aan te sporen om op te houden (OED 1884-2018).
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Abstract
‘Adieu, Vaarwel, groet mijne zo Waarde Ouders’: The usage of French loan 
suffixes and loan words in a nineteenth-century family correspondence
The French cultural hegemony in Europe over the course of the seventeenth 
and eighteenth centuries affected Dutch society. During the French period 
(1795-1813), the French influence on Dutch politics was significant as well. 
As a result, the Dutch language ‘frenchified’: many loan words and loan suf-
fixes were borrowed from French. A corpus analysis of the family letters of 
the Bijleveld family from Leiden (1813-1814) reveals the extensive impact of 
French language contact. Especially in the letters of son Theodoor, who was 
sent to France in 1813 to serve for Napoleon’s Garde d’honneur (‘guard of ho-
nor’), the amount of loan suffixes is considerable. This result outnumbers the 
outcomes of the study by Rutten, Vosters and Van der Wal (2015) and shows 
that the language use of elite citizens was significantly influenced by French. 
A comparison between loan suffixes and loan words in the letter corpus re-
veals an even more compelling result: the relative frequency of loan words in 
the corpus is twice as high as the relative frequency of loan suffixes.
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1 Inleiding1

Onze situatie is tot nog toe dezelfde, wij hebben ons provisioneel onder de 
orders van den generaal gesubmitteerd, hij geeft ons uitstel tot dat onze rocla-
matieën [sic]2 die wij van daag zullen opzenden aan den minister zullen zijn 
geworden en daarna zal hij ons tijd geven, zo dezelve niet mogten worden 
aangenomen, om ons te equiperen de gelden hier toe nodig zullen mij op de 
een of andere wijze moeten geworden. (archiefnr. 7; 27 juni 1813)

De Franse tijd (1795-1813) vormde het hoogtepunt van een eeuwenlange 
ontwikkeling van Franse invloed op de Nederlandse elite, de Nederlandse 
cultuur en bovenal de Nederlandse taal (zie o.a. Strien-Chardonneau 2014). 
Al sinds het einde van de Middeleeuwen was het Frans de taal van de inter-
nationale handel en politiek. Ook de Franse cultuur diende als voorbeeld; 
de Nederlandse elite keek maar al te graag naar de hoven van de Franse 
zuiderburen en in de Gouden Eeuw was het Frans de tweede taal in de 
meeste Hollandse steden (Frijhoff 2015: 166). Het is dan ook niet zo vreemd 
dat naast het gebruik van Frans door de hooggeplaatste burgers in de 
Nederlanden ook de Nederlandse taal zelf doorspekt raakte met woorden 
die aan het Frans ontleend waren. Het bovenstaande citaat is afkomstig uit 
een brief van Theodoor Johan Bijleveld, geschreven aan zijn ouders. Het 
citaat toont de verregaande invloed van het Frans op het Nederlands; dit 
korte fragment bevat maar liefst acht Franse leenwoorden (gecursiveerd).

De brief van Theodoor bevindt zich in de familiecorrespondentie van 
de familie Bijleveld uit Leiden.3 Het bevat de brieven van Jacob (1761-1814) 
en Andrea Cornelia Adriana (1765-1856) Bijleveld die zij schreven aan 
hun dochter Anna Maria Jacoba Bijleveld (1787-1862) en haar echtgenoot 
Christiaan Joannes Vaillant (1782-1863). Het merendeel van de brieven is 
geschreven door de zoon van Jacob en Andrea, Theodoor Johan Bijleveld 
(1789-1837), die in 1813 en 1814 ongeveer een jaar lang als lid van de Garde 
d’honneur (‘erewacht’) in Frankrijk verbleef. De familie Bijleveld was een 
gegoede familie uit Leiden; vader Jacob was een welvarende lakenfabrikant. 
De Nederlandse elite kwam met de Franse cultuur in aanraking en het is 
dus aannemelijk dat er veel Franse leensuffixen en leenwoorden in de brie-
ven aan te treffen zijn. Een analyse van Franse leensuffixen en leenwoorden 
in dit corpus kan daarom inzicht geven in de mate van Franse invloed op 
het Nederlands.

Naar het voorbeeld van Rutten, Vosters & Van der Wal (2015) heb ik een 
inventarisatie gemaakt van het gebruik van Franse leensuffixen. Rutten, 
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Vosters en Van der Wal onderzochten brieven uit het Brieven als Buit cor-
pus (1777-1783) en soldatencorrespondenties uit de Zuidelijke Nederlanden 
(1799-1813). De briefschrijvers zijn afkomstig uit alle rangen en standen van 
de samenleving. Mijn corpus bevat alleen brieven van een gegoede familie, 
waardoor er mogelijk meer leensuffixen in voorkomen dan in het brieven-
corpus van Rutten, Vosters en Van der Wal. Een vergelijking met leenwoor-
den is daarnaast relevant, omdat een analyse van alleen leensuffixen geen 
compleet beeld geeft van de invloed van het Frans op het Nederlands. Een 
vergelijking tussen beide geeft meer inzicht in de daadwerkelijke invloed. 
Hieruit volgt dan ook de onderzoeksvraag: Wat is de invloed van de Franse 
overheersing over de Nederlanden (1795-1813) op het gebruik van Franse 
leensuffixen en leenwoorden in de brieven van de familie Bijleveld uit 
Leiden (1813-1814) en in welke mate verschillen de uitkomsten van de leen-
suffixen en leenwoorden van elkaar?

2 Achtergrond

2.1 Historische achtergrond: verfransing
De twee eeuwen voorafgaand aan de Franse tijd (1795-1813) worden regel-
matig aangeduid als de eeuwen van de verfransing van de Nederlanden 
(Rutten, Vosters & Van der Wal 2015: 143). In de zeventiende en achttien-
de eeuw domineerde Frankrijk de wereldzeeën en had het een machtige 
positie in Europa. Het Frans was de internationale taal van de politiek en 
de handel, het was de taal die in nagenoeg alle Europese rechtbanken ge-
sproken werd en ook in de wetenschap werd veel in het Frans gecommu-
niceerd. Kortom, Frans had nagenoeg alle functies die het Latijn tot in de 
Middeleeuwen had gehad overgenomen (Frijhoff 2015: 116; Rutten, Vosters 
& Van der Wal 2015: 145). In de Nederlanden kwam vooral de elite in contact 
met het Frans en Franstaligen; die nam maar al te graag de gebruiken en ge-
woonten van de zuiderburen over. Zo schreef de elite brieven in het Frans 
om op die manier de hoge sociale positie tentoon te spreiden. De Franse 
invloed bleef in de Nederlanden wel beperkt tot het persoonlijke en cultu-
rele domein en ook hier was er geen sprake van verfransing op grote schaal. 
Onderzoek van Ruberg (2005) naar familiecorrespondenties uit vijf archie-
ven van Nederlandse elitefamilies toont aan dat slechts twintig procent van 
de brieven, geschreven aan het einde van de achttiende en begin van de 
negentiende eeuw, geheel of gedeeltelijk in het Frans zijn geschreven. Het 
merendeel van de brieven (77%) is in het Nederlands geschreven (Ruberg 
2005: 271). De lagere sociale klassen maakten waarschijnlijk nog minder, of 
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zelfs helemaal geen, gebruik van het Frans in persoonlijke brieven. Het idee 
van verfransing is dus eerder een mythe dan dat het de werkelijke histori-
sche situatie reflecteert (Frijhoff 1991; De Ridder 1999; Vanhecke & De Groof 
2007; Rutten, Vosters & Van der Wal 2015).

Tot het einde van de achttiende eeuw was de invloed van de Franse zui-
derburen in andere domeinen dan het culturele relatief klein. Dit veran-
derde toen in 1795 de Nederlanden onder Frans bewind kwamen en op po-
litiek terrein de invloed merkbaar werd. Pas in 1815 maakte koning Willem 
I een einde aan de Franse overheersing en verenigde hij de Noordelijke 
en de Zuidelijke Nederlanden in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 
(Rutten, Vosters & Van der Wal 2015: 144). Ook in Leiden is de invloed van 
de Franse zuiderburen niet onopgemerkt gebleven. Al sinds het einde 
van de zestiende eeuw ontving de stad Franstalige vluchtelingen, die na 
de val van Antwerpen in 1585 naar het noorden vluchtten. In Leiden was 
er vrijheid van godsdienst en daarbij kwam dat er in de textielnijverheid 
veel werk te vinden was. Leiden bleek een aantrekkelijke stad voor zuider-
lingen om zich te vestigen (Noordam 2003: 53). Niet alleen de komst van 
vele Franstaligen had een grote invloed op de stad, maar ook de politieke 
bemoeienis in het begin van de negentiende eeuw was in Leiden voelbaar. 
Toen Napoleon steeds meer in de problemen kwam tegen het einde van 
zijn bewindsperiode, had hij extra mankrachten nodig. Door de grote ver-
liezen die hij had geleden in het oosten van Europa, met name in zijn ca-
valerie, was hij op zoek naar versterking; die vond hij in de Nederlanden 
die in die tijd onder Franse heerschappij stonden (Lichtenauer 1971: 7). Op 
13 april 1813 richtte Napoleon de Garde d’honneur op, die bestond uit on-
getrouwde jongemannen uit gegoede families (Lichtenauer 1971: 1). Leiden 
bood 24 jongemannen aan, onder wie Theodoor Johan Bijleveld (1789-
1837), zoon van een welvarende Leidse lakenfabrikant. Theodoor maakte 
onderdeel uit van het tweede detachement dat op 15 juni 1813 vanuit Den 
Haag vertrok en via Breda, Antwerpen en Brussel in Frankrijk aankwam 
(Lichtenauer 1971: 100). Theodoor kwam terecht in Metz, in het noordoos-
ten van Frankrijk. Dit was een van de garnizoensplaatsen van de Garde 
d’honneur (Lichtenauer 1971: 111).

Onderweg naar Metz begon Theodoor al met het schrijven van brieven 
aan zijn ouders en dit hield hij de maanden daarna trouw vol. Wat meteen 
uit de brieven blijkt, is dat de nog maar 23-jarige Theodoor met grote tegen-
zin naar Metz was afgereisd, waarschijnlijk alleen om het aanzien van zijn 
familie niet in diskrediet te brengen. Generaal Lepic, die de leiding had over 
het tweede detachement, schreef op 30 juni in een brief aan de minister 
van binnenlandse zaken dat enkele leden van zijn detachement weigerden 
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aan hem te verschijnen en onder hen was Theodoor (Lichtenauer 1971: 116). 
Eind september werd alle leden bevolen zich te melden om te voorkomen 
als deserteur te worden opgegeven. Toen pas meldde Theodoor zich, samen 
met een van zijn kamergenoten (Lichtenauer 1971: 164). De laatst bewaarde 
brief die Theodoor aan zijn ouders schreef is gedateerd op 4 februari 1814. 
Hij was toen niet meer in Metz, maar in Bourges. Eind december waren 
namelijk alle Nederlandse leden van de Garde d’honneur uit Metz wegge-
voerd en via Grenoble naar Bourges gebracht (Lichtenauer 1971: 256). Zijn 
ouders hadden toen al lange tijd niets meer van hem gehoord en maakten 
zich zorgen. Twee maanden later, op 30 maart, capituleerde Parijs en begin 
april vertrok Lodewijk Napoleon uit Nederland. Enkele weken later moch-
ten alle Nederlandse jongemannen naar huis terugkeren. Uit het brieven-
corpus van de familie Bijleveld blijkt dat het een jaar vol zorgen was. De 
ouders van Theodoor uitten in de brieven aan hun dochter, die met haar 
echtgenoot in Maassluis woonde, met grote regelmaat hun zorgen over het 
welzijn van Theodoor. Dat Theodoors aanstaande terugkeer een enorme 
opluchting voor zijn vader was, blijkt wel uit het volgende fragment, dat 
afkomstig is uit een brief die hij schreef aan zijn dochter en schoonzoon:

de brief van Th: deed mij veel plaizir, bijzonder daar hij eene der onsen 
ontfangen had en wel die, welke hem van het meeste belang had kunnen zijn 
de veranderde omstandigheid en de gegeevene ordres zullen hem nu spoedig 
doen wederkeeren in zijn Vaderland. (archiefnr. 1; 22 april 1814)

2.2 Theoretische achtergrond: taalcontact en egodocumenten
Zoals al in de vorige paragraaf werd aangestipt, had de Franse taal in de 
eeuwen na de Middeleeuwen heel wat functies die het Latijn als lingua 
franca had overgenomen. Op politiek en cultureel gebied had Frankrijk 
het in de zeventiende en achttiende eeuw voor het zeggen in een aanzien-
lijk deel van Europa. Als gevolg daarvan werd het Frans de cultuurtaal, die 
maar al te graag door de Nederlandse elite geschreven en gesproken werd 
(Frijhoff 2015: 115; Van der Wal & Van Bree 2008: 254). Het was alleen de elite 
die veelvuldig in aanraking kwam met de Franse cultuur, terwijl de rest van 
de bevolking maar weinig van doen had met de Franse gebruiken en ge-
woonten, laat staan dat zij de taal sprak. Alleen leden van de gegoede bur-
gerij konden hun kinderen namelijk naar de Franse scholen sturen (Frijhoff 
2015: 120). Naar schatting had rond 1800 op zijn hoogst vijf procent van de 
Nederlandse bevolking Frans geleerd op school (Frijhoff 2015: 129). Dit is 
zo’n klein aantal dat van verfransing in de Nederlanden niet echt sprake 
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kan zijn geweest; de Franse taal werd juist gebruikt als een middel om soci-
ale exclusiviteit te uiten (Van Strien-Chardonneau 2014: 171; Rutten, Vosters 
& Van der Wal 2015: 146). Als de elite dan al Frans gebruikte, dan was dat 
zeker niet in alle situaties zo: in persoonlijke brieven had het Nederlands 
nog steeds de voorkeur (Ruberg 2005: 65). Het idee dat Nederland geheel 
verfranst was, is een zorgvuldig geconstrueerde mythe; het heeft net zoveel 
te maken met ons idee over die periode als over die periode zelf. De mythe 
ontstond namelijk al in de tijd van de Franse culturele overheersing, maar 
is nadien door bijvoorbeeld historici en taalkundigen als zodanig beschre-
ven (Frijhoff 1991: 17; Watts 2012: 589).

Hoe gering het aantal Franssprekenden in Nederland ook geweest moge 
zijn, het intensieve contact met het Frans en de eeuwenlange dominante 
positie van Frankrijk hebben desalniettemin hun sporen nagelaten in de 
Nederlandse taal. Het Nederlands is doorspekt met Franse woorden. Juist 
doordat een kleine groep met een dominante positie in de Nederlandse sa-
menleving de Franse taal beheerste, zijn Franse woorden opgenomen in de 
Nederlandse taal. Vooral in de Zuidelijke Nederlanden werd relatief veel 
Frans gesproken door de elite, al bleef het tweede taal na het Nederlands 
(Van Strien-Chardonneau 2014: 172). Door het aanzien dat deze groep had, 
namen andere mensen de Franse woorden in hun taalgebruik over (Van 
der Wal & Van Bree 2008: 255). Het Groot leenwoordenboek van Van der Sijs 
(2005) bevat een indrukwekkende lijst van meer dan duizend leenwoorden 
die sinds de Middeleeuwen tot in de negentiende eeuw ontleend zijn aan 
het Frans. Naast lexicale ontlening heeft ook op morfologisch vlak ontle-
ning plaatsgevonden. Van der Sijs (2005) bespreekt niet alleen de leenwoor-
den, maar ook de leensuffixen. Morfologische ontlening impliceert een 
grotere mate van taalcontact, omdat leensuffixen grammaticale elementen 
zijn en daardoor minder makkelijk ontleend worden dan lexicale elemen-
ten (Van Coetsem 1988: 26; 2000: 60; Rutten, Vosters & Van der Wal 2015: 
154). De verschillende ontleenbare elementen kunnen hiërarchisch geor-
dend worden; de verschillende schalen in deze hiërarchie tonen de intensi-
viteit van het taalcontact aan. Lexicale elementen bevinden zich bovenaan 
de hiërarchie: voor de ontlening van deze elementen is de laagste intensi-
viteit van taalcontact nodig. Morfologische elementen staan een stuk lager 
in de hiërarchie: om deze elementen te ontlenen is een intensievere vorm 
van taalcontact noodzakelijk (zie o.a. Thomason & Kaufman 1988: 74-75; 
Thomason 2001: 70-71).

Hoewel de mate van ontleenbaarheid van leenwoorden en leensuffixen 
verschilt, is een vergelijking tussen de twee wel relevant. Omdat leenwoor-
den gemakkelijker ontleend worden dan leensuffixen, en leensuffixen niet 
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zo snel gecombineerd kunnen worden met de stam van elk willekeurig 
woord, is het waarschijnlijk dat in een corpus minder gevallen van leensuf-
fixen dan van leenwoorden voorkomen. Het brievencorpus van de familie 
Bijleveld is een geschikt corpus voor zo’n vergelijking. De brieven zijn in 
1813 en 1814 geschreven, door drie verschillende familieleden. De familie 
was van gegoede komaf, wat het aantreffen van Franse leenwoorden aan-
nemelijk maakt. Een van de drie briefschrijvers, Theodoor, verbleef in die 
periode in Frankrijk, waardoor zijn taalgebruik nog meer door het Frans 
beïnvloed kan zijn dan voor zijn ouders het geval was. De brieven zijn per-
soonlijke brieven en vormen daarmee een afspiegeling van de alledaagse 
gesproken taal, wat ze bij uitstek geschikt maakt voor historisch-sociolingu-
istisch onderzoek (Rutten & Van der Wal 2014: 7). Van persoonlijke brieven 
wordt aangenomen dat de schrijvers zich minder bewust waren van hun 
taalgebruik, omdat ze gericht werden tot familieleden of vrienden en niet 
bedoeld waren voor externe publicatie. Tot op zekere hoogte benadert de 
taal in brieven en andere egodocumenten, zoals reisverslagen en dagboe-
ken, de language of immediacy, omdat het de meest spontane vorm van 
taalgebruik in geschreven vorm is die nu nog bestudeerd kan worden (Koch 
& Oesterreicher 2012: 444, 447; Martineau 2013: 133). Onderzoek naar de 
geschreven taal in brieven zegt mogelijk dus ook iets over de gesproken taal 
door die briefschrijvers. Omdat brieven, in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
romans, kranten en overheidspublicaties, door mensen uit alle lagen van de 
bevolking geschreven werden, kan de historische sociolinguïst via een ana-
lyse van egodocumenten inzicht krijgen in sociale factoren die taalgebruik 
beïnvloedden. Onderzoek naar egodocumenten geeft dus een unieke kijk 
op de taal uit het verleden, omdat ook de taal van mensen uit de lagere so-
ciale klassen onder de loep genomen kan worden. Deze benadering, langu-
age history from below, is een dominante benadering binnen de historische 
sociolinguïstiek (zie o.a. Vandenbussche 2004; Elspaß 2007; Rutten & Van 
der Wal 2014).

Hoewel het meeste onderzoek naar egodocumenten wordt uitgevoerd 
met behulp van grote corpora, kan een onderzoek met een relatief klein 
corpus hierop een waardevolle aanvulling vormen. Zo’n microbenadering 
maakt het mogelijk om het voorkomen van leenwoorden te inventariseren, 
wat met automatisch uitgevoerde zoekopdrachten niet goed mogelijk is. 
Zo is in het onderzoek van Rutten, Vosters & Van der Wal (2015) alleen het 
gebruik van leensuffixen in kaart gebracht in een groot corpus. Dit corpus 
bestaat voor een deel uit een selectie van 384 brieven uit het Brieven als 
Buit corpus, uit de periode van 1777 tot 1783, die zijn geschreven door zo-
wel mannen als vrouwen, afkomstig uit allerlei sociale klassen. Het Brieven 
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als Buit corpus is samengesteld aan de Universiteit van Leiden en bevat 
brieven die de Engelsen tijdens de Vierde Engels-Nederlandse Oorlog (1780-
1784) buitgemaakt hadden van Nederlandse zeilschepen. De brieven wor-
den nu bewaard in The National Archives in Kew, Londen. De andere helft 
van het corpus bestaat uit brieven uit soldatencorrespondenties uit de 
Napoleontische tijd. Het gaat om 317 brieven, geschreven door jongeman-
nen uit de Zuidelijke Nederlanden die – net als Theodoor Bijleveld – op-
geroepen waren voor het Franse leger (Rutten, Vosters & Van der Wal 2015: 
155). Het zou ondoenlijk geweest zijn om in alle 701 brieven de leenwoor-
den handmatig te selecteren. Toch is een vergelijking tussen leenwoorden 
en leensuffixen, gezien de verschillende mate van ontleenbaarheid, interes-
sant en een kleinschalig corpus biedt dan uitkomst. Vergelijkbare microstu-
dies zijn eerder gedaan door onder andere Evans (2015), die het taalgebruik 
in een brievencorpus van de Tudorfamilie (1528-1556) onderzocht heeft en 
daarbij opmerkt dat een onderzoek vanuit een microperspectief waarde-
vol is, omdat het de tendensen op macroniveau beter te begrijpen maakt 
(2015: 154). Een microstudie voor een latere periode is die van Sairio (2013) 
die de briefcorrespondentie tussen Elizabeth Montagu en Lady Margaret 
Cavendisch Bentinck, the Duchess of Portland, (1738-1743) onderzocht 
heeft en zo achttiende-eeuwse briefformules in kaart heeft gebracht. Mijn 
corpusstudie zal op vergelijkbare wijze het taalgebruik van slechts enkele 
individuen in kaart brengen, maar tegelijkertijd zal mijn inventarisatie van 
Franse leenwoorden en leensuffixen de meer algemene invloed van het 
Frans op het Nederlands aan het begin van de negentiende eeuw aan het 
licht brengen.

3 Methode

3.1 Corpus
Om inzicht te krijgen in de mate waarin het Frans invloed gehad heeft op 
het Nederlands, is een analyse van het gebruik van Franse leenwoorden en 
leensuffixen in een brievencorpus uit het begin van de negentiende eeuw 
zeer geschikt. De Franse tijd vormde het hoogtepunt van de culturele en 
politieke invloed van Frankrijk op de Nederlanden. Juist in die periode zou 
de Franse invloed groot moeten zijn. Met name het taalgebruik van de elite 
is geschikt voor een dergelijke analyse, omdat de elite het meest met de 
Franse taal in aanraking kwam. Van alle archiefmateriaal dat van de elite 
bewaard is gebleven, zijn egodocumenten in het bijzonder geschikt, omdat 
egodocumenten de meest spontane vorm van taalgebruik bevatten en dus 
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niet alleen een aanwijzing vormen voor de verfransing in geschreven taal 
maar ook de mogelijke verfransing in gesproken taal. Wat de gesproken taal 
betreft, blijft het moeilijk om een oordeel te vellen over de daadwerkelijke 
aanwezigheid van Franse invloed, omdat de gesproken bronnen uit die tijd 
uiteraard niet bestaan.

In het Regionaal Archief in Leiden heb ik een familiecorrespondentie 
van een familie gevonden, die behoorde tot de hoogste sociale klasse. 
Het brievencorpus van de familie Bijleveld bestaat uit 32 brieven (in 
totaal iets minder dan 15.000 woorden). Tien brieven zijn geschreven 
door Jacob Bijleveld aan zijn dochter Anna Maria Jacoba en haar echtge-
noot Christiaan Joannes Vaillant, die in Maassluis woonden. Christiaan 
Vaillant was afkomstig uit Enkhuizen, evenals zijn vader. Hoewel zijn 
achternaam Frans aandoet, is hij naar alle waarschijnlijkheid zelf niet 
woonachtig geweest in Frankrijk. Vijf van die tien brieven die Jacob 
aan zijn dochter en schoonzoon schreef, bevatten een fragment dat ge-
schreven is door Jacobs echtgenote, Andrea Cornelia Adriana. De andere 
22 brieven zijn geschreven door zoon Theodoor, die in 1813 en 1814 in 
Frankrijk verbleef. Achttien brieven schreef Theodoor aan zijn ouders, 
twee aan zijn zus Anna, een aan zijn zwager Christiaan en een aan zijn 
oom Jan Daniël Bijleveld uit Leiden. De brief die Theodoor op 17 juni 
1813 aan zijn ouders schreef bevat onderaan een korte boodschap van 
Anna aan haar ouders. Zij heeft deze brief waarschijnlijk als eerste in 
handen gekregen en dit korte fragment toegevoegd, alvorens ze de brief 
naar haar ouders doorstuurde. Van de 32 brieven heb ik diplomatische 
transcripties gemaakt, die ik heb geïnventariseerd op het gebruik van 
Franse leenwoorden en leensuffixen. De transcripties zijn toegevoegd 
aan het Language of Leiden-corpus (LOL), dat aan de Universiteit van 
Leiden samengesteld wordt. De transcripties in dit corpus, van onder an-
dere brieven van Leidse handelaren en weeskinderen, worden gebruikt 
voor historisch-sociolinguïstisch onderzoek naar het Leidse taalgebruik 
uit het verleden.

3.2 Analyse leensuffixen en leenwoorden
Ik heb de leensuffixen en leenwoorden apart geanalyseerd. Voor de analyse 
van de leensuffixen heb ik gebruikgemaakt van de indeling van leensuf-
fixen die Rutten, Vosters en Van der Wal (2015: 157) hebben gemaakt. Deze 
indeling hebben zij weer gebaseerd op Van der Sijs (2005). Voor het no-
men heb ik een inventarisatie gemaakt van de volgende leensuffixen: -aard, 
-erd, -es(se), -e (-nte/inge), -ette, -ier,-ist, -ant, -ein/ain/ijn, -ees, -ent, -(t)eur, 
-iaan, -iet, -ade, -age, -cide, -(o)ïde, -ine, -isme, -teit, -lei en -tiek. Het suffix 
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-ment heb ik buiten beschouwing gelaten, omdat dit ontleend is aan het 
Latijn. Voor het adjectief heb ik de volgende leensuffixen geïnventariseerd: 
-aal, -air, -eel, -esk, -eus en -iek. Het enige verbale suffix is -eren. Ik heb niet 
alleen de infinitiefvormen in mijn analyse betrokken, maar ook alle ver-
voegde vormen. Voor dit suffix heb ik dan ook gezocht naar de volgende 
orthografische varianten: -eren, -eeren, -ere, -eere, -ieren, -iere, -yeren, -yere, 
-eer, -eerd, -eerdt en -eert. De resultaten uit mijn analyse heb ik vervolgens 
vergeleken met de resultaten uit het onderzoek van Rutten, Vosters en Van 
der Wal (2015). Zij maakten gebruik van een veel groter corpus en konden 
de relatieve frequentie van de leensuffixen per honderdduizend woorden 
weergeven. Omdat mijn corpus niet zo groot is, ben ik genoodzaakt de re-
latieve frequentie per duizend woorden weer te geven. Een vergelijking van 
de uitkomsten blijft echter nog steeds mogelijk.

Bij de analyse van de leenwoorden ben ik anders te werk gegaan. Ik 
heb op basis van het Groot leenwoordenboek van Van der Sijs (2005), het 
WNT en de etymologiebank (samengesteld door Van der Sijs (2010)) de 
leenwoorden in de brieven handmatig geselecteerd. Franse leenwoorden 
met het suffix -ment heb ik in deze analyse wel meegenomen. Hoewel het 
suffix niet ontleend is aan het Frans, zijn veel leenwoorden met dit suf-
fix namelijk wel aan het Frans ontleend. Het Latijnse suffix is zo via het 
Frans in het Nederlands terechtgekomen. Daarnaast deed een klein aan-
tal woorden wel Frans aan, maar kwamen ze niet in een van de drie eer-
dergenoemde werken voor; deze woorden heb ik niet meegenomen in de 
resultaten. Het gaat om de woorden gecarneerd, decoseeren (wat mogelijk 
decoreren moet zijn), ponisseeren, serlatie (ambigu geval, want het was 
moeilijk leesbaar) en soís (wat waarschijnlijk ‘staat van zijn’ betekent). 
Omdat er een groot aantal verschillende leenwoorden in het corpus voor-
kwam, heb ik niet per leenwoord maar per woordsoort de relatieve fre-
quentie berekend. Deze resultaten kon ik vervolgens vergelijken met de 
resultaten van de leensuffixen waarvan ik zowel los als per woordsoort de 
relatieve frequentie heb berekend.

Naast een vergelijking tussen de leensuffixen en de leenwoorden heb ik 
de drie briefschrijvers met elkaar vergeleken. Het korte fragment van Anna 
in de brief van Theodoor heb ik in deze vergelijking buiten beschouwing 
gelaten, maar heb ik wel meegenomen in de totale resultaten. Bij deze ver-
gelijking moet ik daarnaast de kanttekening maken dat het woordenaantal 
ongelijk verdeeld is over de drie schrijvers. Twee derde van de brieven is 
door Theodoor geschreven; van zijn ouders is veel minder taalmateriaal 
beschikbaar. Toch is op basis van deze ongelijk verdeelde data een interes-
sante tendens zichtbaar, die ik in de volgende paragraaf bespreek.



‘ADIEU, VAARWEL, GROET MIJNE ZO WAARDE OUDERS’

STEVENS 149

4 Resultaten

4.1 Leensuffixen
Wat meteen opvalt bij het lezen van de brieven in het corpus van de fa-
milie Bijleveld is de hoge frequentie van woorden met een Frans karakter. 
Hoewel het geciteerde fragment op pagina 1 misschien een ietwat verte-
kend beeld geeft met maar liefst acht leenwoorden in een paar regels, is het 
algemene beeld wel degelijk dat van een hoge mate van Franse invloed. Een 
kwantitatieve analyse en een vergelijking met de resultaten uit het onder-
zoek van Rutten, Vosters en Van der Wal (2015) is nodig om echt een goed 
beeld te krijgen van de mate van Franse invloed op het taalgebruik van de 
familie Bijleveld. De resultaten van de analyse van leensuffixen, onderver-
deeld in de twee subcorpora, van Rutten, Vosters en Van der Wal (2015) zien 
er als volgt uit.

In grafiek 1 zijn op de x-as de dertig onderzochte suffixen te zien. Op de y-as 
is het aantal tokens van elk suffix per 100.000 woorden weergegeven. Er 
is een onderscheid gemaakt tussen de brieven uit de Noordelijke (Brieven 
als Buit corpus) en de Zuidelijke (soldatenbrieven) Nederlanden. De twee 
uitschieters naar boven zijn de suffixen -ein in de noordelijke broeven 

Grafiek 1 Tokens per leensuffix in de twee subcorpora
Rutten, Vosters & Van der Wal 2015: 158
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vanwege het frequente gebruik van kapitein en -ier in de zuidelijke brieven 
vanwege het veelvuldig voorkomen van woorden als kanonnier en officier. 
In navolging van Rutten, Vosters en Van der Wal (2015: 158) heb ik in grafiek 
2 het aantal tokens per leensuffix weergegeven.

In totaal komen in het corpus 226 tokens van Frans leensuffixen voor; het 
frequenst gebruikte suffix is -eren. Omdat dit het enige verbale suffix is en 
omdat het suffix ook in vervoegde varianten voorkomt, is het logisch dat er 
meer gevallen van dit suffix zijn dat van bijvoorbeeld de nominale suffixen, 
die maar in één variant voorkomen. Naast -eren komen de suffixen -es (bij-
voorbeeld in adres), -eur (bijvoorbeeld in monsieur) en -ier (bijvoorbeeld 
in papier en plezier) regelmatig voor. Deze distributie komt overeen met 
die in het brievencorpus van Rutten, Vosters en Van der Wal (2015: 158). Het 
aantal types dat per suffix voorkomt in de brieven van de familie Bijleveld 
verschilt: van het suffix -eren zijn dit er uiteraard de meeste, maar liefst 29. 
De suffixen -eur/-teur en ier komen allebei in acht types voor. Voor de an-
dere tien suffixen die überhaupt voorkomen geldt dat er tussen de een en 
drie types per suffix te vinden zijn in het brievencorpus. In totaal zijn er 57 
types.

In grafiek 3 zijn de tokens per briefschrijver uitgesplitst.
In de brieven van Theodoor komen aanzienlijk meer leensuffixen voor 

dan in de brieven van zijn ouders. Vooral de frequentie van het suffix 
-eren (10,3 voorkomens per 1.000 woorden) is opvallend. In de noorde-
lijke brieven van Rutten, Vosters en Van der Wal komt -eren 441,47 keer 

Grafiek 2 Tokens per leensuffix (totaal)
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per 100.000 woorden voor. Omgerekend naar 1.000 woorden (ongeveer 
4,4 per 1.000 woorden) betekent dit dat Theodoor het suffix meer dan 
twee keer zoveel gebruikt. Ook vader Johan gebruikt het suffix vaker dan 
in de onderzochte brieven uit het Brieven als Buit corpus. Het aanzien-
lijk grotere gebruik van leensuffixen is mogelijk toe te schrijven aan de 
hoge sociale status van de familie Bijleveld, want Franse ontlening wordt 
vooral geassocieerd met de hogere sociale klasse, zoals ook blijkt uit de 
analyse van Rutten, Vosters en Van der Wal (2015: 163). Het brievencorpus 
van Rutten, Vosters en Van der Wal bevat brieven van mensen uit aller-
lei sociale klassen, ook de lagere, waardoor het totale aantal tokens lager 
uitvalt, waardoor een vergelijking met alle brieven uit het corpus geen 
representatief beeld geeft. Als we dan alleen kijken naar het aantal to-
kens van leensuffixen in de brieven geschreven door de Upper Class (UC), 
dan steekt het gemiddeld aantal leensuffixen in de brieven van Theodoor 
hier nog steeds ver bovenuit.4 Theodoor gebruikt 17,9 leensuffixen per 
1.000 woorden (alle suffixen bij elkaar genomen), terwijl het gemiddelde 
van de brieven uit het Brieven als Buit corpus van de UC rond de 1.000 
leensuffixen per 100.000 woorden ligt (ongeveer 10 per 1.000 woorden) 
(Rutten, Vosters & Van der Wal 2015: 164). Dit komt wel overeen met het 
gemiddelde aantal leensuffixen in de brieven van Johan (9,9 leensuffixen 
per 1.000 woorden) en stijgt uit boven dat in de brieven van Andrea (5,3 
leensuffixen per 1.000 woorden), maar het kan bij lange na niet tippen 
aan Theodoors gebruik van leensuffixen.

Grafiek 3 Tokens per leensuffix (per briefschrijver)



VOL. 71, NO. 2, 2019

TAAL & TONGVAL

152

4.2 Leenwoorden
Het gebruik van leenwoorden laat, net als het gebruik van leensuffixen, zien 
dat het taalgebruik van de familie Bijleveld in sterke mate beïnvloed was 
door het Frans. In totaal komen 172 types voor: dit zijn 96 nomina (bijvoor-
beeld avancement, compliment en plezier), 27 adjectieven (bijvoorbeeld in-
teressant, tranquil en urgent), 44 verba (bijvoorbeeld arriveren, equiperen 
en marcheren) en 5 woorden in de categorie ‘overig’ (à, à propos, adieu, par 
en voilà).5 In grafiek 4 is het aantal tokens per 1.000 woorden uitgesplitst 
naar woordsoort.

Net zoals in grafiek 3 voor de leensuffixen te zien was, geldt ook voor 
de leenwoorden dat deze in de brieven van Theodoor beduidend vaker 
voorkomen dan in de brieven van zijn vader en moeder. Alleen in de ca-
tegorie ‘overig’ zijn meer voorkomens te vinden in de brieven van moe-
der Andrea, wat toe te schrijven is aan haar frequente gebruik van het 
woord adieu.

4.3 Vergelijking leensuffixen en leenwoorden
Een belangrijke vergelijking moet nog gemaakt worden: in hoeverre ver-
schillen de resultaten van de leensuffixen en de leenwoorden van elkaar? 
Om deze resultaten met elkaar te kunnen vergelijken heb ik in grafiek 5 
alle tokens van de leensuffixen en de leenwoorden per briefschrijver 
samengenomen.

Grafiek 4 Tokens per woordsoort
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Voor de brieven van de drie familieleden samen geldt dat ze meer leenwoor-
den dan leensuffixen bevatten (29,6 tegenover 15,4 tokens per 1.000 woor-
den). Dit patroon is bij de drie schrijvers hetzelfde, wat het waarschijnlijk 
maakt dat leenwoorden gemakkelijker ontleend worden dan leensuffixen 
en er dus sprake is van een algemenere trend, die ook bij andere schrijvers 
te zien zou kunnen zijn. Als alle tokens vervolgens per woordsoort uitge-
splitst worden, blijkt dat er voor elke woordsoort meer leenwoorden dan 
leensuffixen in de brieven te vinden zijn. Dit betekent dat er inderdaad 
sprake is van een hiërarchie in de mate van ontleenbaarheid van elemen-
ten. Lexicale elementen worden gemakkelijker ontleend dan morfologi-
sche en deze bevinding wordt nogmaals ondersteund door het gegeven dat 
dit voor elke woordsoort opgaat. Een vergelijking van lexicale en morfologi-
sche ontleningen laat dus zien dat beide vormen van ontlening niet een op 
een te leggen zijn en dat een handmatige analyse van leenwoorden in een 
klein corpus een waardevolle aanvulling vormt op een automatisch uitge-
voerde analyse van leensuffixen in een groot corpus.

5 Conclusie en discussie

5.1 Conclusie
Zoals uit de resultaten in paragraaf 4 is gebleken, zijn in de brieven van de 
familie Bijleveld een aanzienlijk aantal Franse leensuffixen en leenwoorden 

Grafiek 5 Vergelijking leensuffixen en leenwoorden
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te vinden. Vooral het gebruik van Franse ontleningen in de brieven van 
Theodoor is opmerkelijk. Vergeleken met de resultaten van de brieven uit 
het Brieven als Buit corpus, en in het bijzonder de brieven geschreven door 
de UC, die Rutten, Vosters en Van der Wal (2015) hebben geanalyseerd, laten 
de brieven van Theodoor een veel grotere relatieve frequentie van leensuf-
fixen zien. De brieven uit het Brieven als Buit corpus zijn geschreven in de 
periode van 1777 tot 1783 (Rutten, Vosters & Van der Wal 2015: 155). De brie-
ven van Theodoor en zijn ouders zijn ongeveer dertig jaar later geschreven 
en bevatten relatief gezien meer leensuffixen dan de brieven van dertig jaar 
daarvoor. Ongeveer twintig jaar voor de briefcorrespondentie van de familie 
Bijleveld begon de Franse overheersing van de Nederlanden; dat de Franse 
aanwezigheid in de Nederlanden het taalgebruik van de familie Bijleveld, 
en vooral dat van Theodoor, beïnvloed heeft, lijkt daarmee aannemelijk.

De uitkomsten uit de corpusanalyse van de leensuffixen en leenwoor-
den laten interessante verschillen zien. In de brieven komen relatief gezien 
meer leenwoorden dan leensuffixen voor. Dit bevestigt de aanname dat lexi-
cale ontlening inderdaad gemakkelijker tot stand komt dan morfologische 
ontlening én laat zien dat niet ieder Frans leenwoord in het Nederlands ook 
een ontleend suffix heeft.

5.2 Discussie
De Franse overheersing over de Nederlanden in het begin van de negen-
tiende eeuw heeft een enorme invloed gehad op de levens van de familie 
Bijleveld; met name zoon Theodoor kreeg het zwaar te verduren toen hij in 
1813 voor een jaar, tegen zijn zin in, naar Frankrijk werd gezonden om deel 
uit te maken van Napoleons Garde d’honneur. Zoals uit de corpusanalyse 
gebleken is, heeft de Franse overheersing niet alleen invloed gehad op de 
persoonlijke levens van de familie Bijleveld maar ook op hun taalgebruik. 
Theodoors taalgebruik lijkt sterk beïnvloed door het Frans. Zijn gebruik 
van leensuffixen stijgt ver uit boven dat van de briefschrijvers uit de UC in 
het Brieven als Buit corpus van Rutten, Vosters en Van der Wal (2015: 164). 
Het blijft natuurlijk de vraag in hoeverre de vergelijking een representatief 
beeld oplevert. Het gaat om het taalgebruik van slechts een persoon, dus 
algemene conclusies over de invloed van het Frans op het Nederlands zijn 
niet te trekken op basis van de vergelijking met de brieven uit het Brieven 
als Buit corpus. Wat wel aannemelijk te maken is, is het feit dat Theodoor 
door zijn verblijf in Metz zeer intensief contact met het Frans heeft gehad 
en het zelf als lid van de Garde d’honneur in meer of mindere mate heeft 
moeten spreken. Dit kan een van de verklaringen zijn voor het grote aantal 
Franse ontleningen in zijn brieven. Een andere mogelijke verklaring is het 
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feit dat een aanzienlijk deel van de ontleningen woorden uit het militaire 
domein zijn, zoals grenadier, militair en marcheren. Theodoor zat in het 
leger en in al zijn brieven schrijft hij over zijn belevenissen als lid van de 
Garde d’honneur. Misschien is het feit dat hij in het leger zat ook wel een 
verklaring voor zijn veelvuldige gebruik van Franse woorden: voor veel ter-
men die met het leger te maken hadden, was de Franse term nu eenmaal 
de gebruikelijke.

Ook aan het gebruik van leenwoorden in de brieven is af te lezen in 
hoeverre het Frans invloed heeft gehad op het taalgebruik van de fami-
lie Bijleveld. In een groot corpus, zoals dat van Rutten, Vosters en Van der 
Wal (2015), is het ondoenlijk om handmatig alle leenwoorden te analyse-
ren, maar in mijn corpus was dat wel mogelijk. Omdat de ontlening van 
leenwoorden lexicaal is en de ontlening van leensuffixen grammaticaal en 
grammaticale elementen minder makkelijk ontleend worden dan lexicale 
elementen (Van Coetsem 1988: 26; 2000: 60), vermoedde ik dat de relatieve 
frequentie van de leenwoorden hoger zou liggen dan van de leensuffixen. 
Dit blijkt ook het geval; er komen maar liefst twee keer zoveel leenwoor-
den als leensuffixen in het totale corpus voor (29,6 tegenover 15,4 per 1.000 
woorden). Dit patroon is voor de drie schrijvers identiek, waaruit op te 
maken valt dat bij andere schrijvers uit de elite in die periode eenzelfde 
patroon te vinden kan zijn. Wat de verschillen tussen de leenwoorden en 
leensuffixen verder aantoont, is dat de resultaten van een analyse van al-
leen leensuffixen in een omvangrijk corpus niet een op een te leggen zijn 
met het gebruik van leenwoorden. Het grote verschil is te wijten aan woor-
den die niet meegenomen konden worden in de analyse van de leensuf-
fixen maar wel in die van de leenwoorden, zoals à (21 voorkomens), ap-
parent (6 voorkomens), garde (11 voorkomens), minister (7 voorkomens) en 
papa (11 voorkomens). Daarnaast kwamen relatief veel Franse leenwoor-
den met het Latijnse suffix -ment in het corpus voor. Deze woorden heb ik 
niet meegenomen in de analyse van de leensuffixen maar wel in die van 
de leenwoorden. Voorbeelden hiervan zijn compliment (10 voorkomens) en 
departement (8 voorkomens). Hoe intensiever het taalcontact, hoe groter 
de kans dat de Franse, en dus Romaanse, suffixen ook in combinatie met 
Germaanse stammen voorkomen. Dit zou duiden op een nog sterkere mate 
van taalcontact, omdat de gebruiksmogelijkheden van het ontleende suf-
fix dan uitgebreid worden. De uitkomsten uit mijn analyse vormen hier-
voor echter geen aanwijzing: de Franse leensuffixen gaan in nagenoeg alle 
gevallen samen met Romaanse stammen. De grote verschillen tussen de 
leenwoorden en de leensuffixen laten echter wel zien dat een kleinscha-
lige analyse van leenwoorden van toegevoegde waarde is en de resultaten 
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van een grotere automatische analyse, die van de leensuffixen, in een ander 
licht plaatst en daarmee een completer beeld geeft van de mate van Franse 
invloed op het Nederlands.

Al met al laat de corpusanalyse zien in welke mate het taalgebruik van de 
familie Bijleveld, en met name van Theodoor, door het Frans beïnvloed was. 
Theodoors frequente gebruik van Franse ontleningen is des te opmerkelij-
ker door het gegeven dat hij met enorme tegenzin naar Frankrijk vertrok 
en niets moest hebben van de Franse overheersing. Desalniettemin toont 
de corpusanalyse aan dat zijn taalgebruik in hoge mate verfranst was. Zijn 
weerzin tegen zijn vertrek naar Frankrijk lijkt niet weerspiegeld te worden 
in zijn taalgebruik. Dit blijkt uit het onderstaande citaat, waarin zijn afkeer 
van alles wat Frans is gecombineerd wordt met zijn verfranste taalgebruik; 
het citaat bevat maar liefst zeven Franse leenwoorden (gecursiveerd):

’t minste dat er mogt voorvallen meld ik u direct. Moed houden en geduldig 
zijn is ’t beste dat ik er op weet. De zes overigen die nog onder de surveillance 
van Gendarmerie staan horen nog niets ik geloof haare partij, zeker voor ’t te-
genwoordige, de beste is, zij hebben niets te doen als dagelijks bij den kapitein 
van de Gendarmerie te komen en zich te doen zien. Voila tout. (archiefnr. 7; 1 
oktober 1813)

Noten

1 Ik wil graag Gijsbert Rutten, Tanja Simons en een anonieme reviewer bedanken voor 
hun opmerkingen op eerdere versies van dit artikel.

2 Hier wordt waarschijnlijk proclamatieën bedoeld.
3 De briefcorrespondentie wordt bewaard in het Regionaal Archief Leiden onder inventa-

risnummer 2.910 .9 Familie (Van Eijk) Bijleveld.
4 Rutten en Van der Wal (2014) maken in hun onderzoek naar de brieven in het Brieven 

als Buit corpus onderscheid tussen vier sociale klassen: Upper Class, Upper-Middle Class, 
Lower-Middle Class en Lower Class. Onder leden van de Upper Class rekenen zij wel-
varende handelaren, eigenaren van schepen, wetenschappers en officieren. De echte 
‘upper class’, de elite van adel, wordt in dit onderzoek niet gerekend tot de UC (Rutten & 
Van der Wal 2014: 10). Rutten, Vosters & Van der Wal (2015) hebben dezelfde indeling in 
sociale klassen aangehouden. Een vergelijking tussen de brieven van de leden van de UC 
en brieven van de familie Bijleveld is hier op zijn plaats, aangezien Theodoor Bijleveld 
een welvarende lakenfabrikant was en dus gerekend kan worden tot de UC.

5 Een aanzienlijk deel van deze leenwoorden komt uit het miltaire domein; het grote aan-
tal ontleningen zou dus domeinspecifiek kunnen zijn. In paragraaf 5.2 ga ik hier verder 
op in.
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Abstract
How Enlightenment eradicated a language: About the disappearance of 
Yiddish in the Netherlands
This study discusses the disappearance of Yiddish in the Netherlands. At 
the end of the 18th century a small group of progressive Jews, inspired by 
the French Revolution and the ideas of the Jewish Enlightenment Haskalah, 
tried to implement changes in the Jewish community of Amsterdam. One 
of the innovations they proposed was giving up Yiddish in favor of Dutch. 
Their arguments were threefold: Yiddish was a corrupted language in which 
it was impossible to think clearly. Secondly, by using Yiddish the Jews isola-
ted themselves, which led to their backwardness and poverty. Thirdly, by not 
mastering the national language, the Jews were unable to make full use of 
their newly acquired civil rights. The initiative of this small group of forerun-
ners met with fierce resistance in the Jewish community. With the help of 
two successive kings, who sought centralization and the creation of a com-
mon national identity, the progressive liberal group finally gained victory. 
After about a century, it turned out that Yiddish had disappeared from the 
Netherlands.

Keywords: language policy, language death, emancipation, Yiddish, Judeo-Dutch

1 Inleiding

Doel van dit artikel is om te laten zien hoe een streven naar emancipa-
tie kan leiden tot het verdwijnen van historische meertaligheid. In deze 
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bijdrage wordt beschreven hoe een initiatief van een 18e eeuws progressief 
gestemd gezelschap dat voor een groot deel bestond uit Asjkenazische jo-
den zo de wind mee heeft weten te krijgen dat binnen een eeuw de om-
gangstaal van de Nederlandse Asjkenazische joden, het Jiddisch, in feite uit 
het Nederlandse taallandschap verdween.

Het artikel begint met enige achtergrondinformatie over de Joodse im-
migratie naar Nederland in de 16e en 17e eeuw in Nederland. In de daarop-
volgende paragraaf 3 wordt ingegaan op de positie die de nieuwkomers 
in Nederland hadden. In paragraaf 4 komt een eerste poging tot eman-
cipatie van de Joden aan bod. Daarna wordt in paragraaf 5 ingegaan op 
een aantal veranderingen die het gevolg waren van de gewijzigde politieke 
verhoudingen in de Bataafs-Franse tijd en wordt verduidelijkt tot welke 
initiatieven vanuit Joodse kring de nieuwe situatie leidde. In paragraaf 6 
zal daarna met enige voorbeelden uit de pamflettenstrijd die ontbrandde 
binnen de Amsterdamse Joodse gemeenschap, verduidelijkt worden hoe 
er over de positie van het Jiddisch gedacht werd. Vervolgens wordt in de 
secties 7 en 8 de taalpolitiek van koning Lodewijk Napoleon behandeld. 
De daarop aansluitende politiek van Willem I komt in paragraaf 9 kort aan 
bod. De bijdrage wordt afgesloten met enige opmerkingen over de sporen 
die het verdwenen Jiddisch in het zogenaamde Joodse Nederlands heeft 
nagelaten.

2 Joodse immigratie

De eerste groepsgewijze vestiging van Joden in Nederland stamt uit het 
eind van de 16de eeuw, toen een klein aantal Joodse kooplieden dat aan de 
vervolgingen door de inquisitie op het Iberische schiereiland ontkomen 
was, zich vanaf 1592 of 1593 begon te vestigen in Amsterdam. Een deel van 
deze vluchtelingen bestond uit zogenaamde nieuw-christenen: joden die 
zich onder dwang tot het katholicisme bekeerd hadden, maar daardoor 
toch nog niet veilig bleken voor de inquisitie. In Amsterdam keerden ze 
terug tot het geloof hunner vaderen. Joden die afkomstig zijn uit Spanje 
en Portugal worden Sefardim genoemd – Sefaràd is de Hebreeuwse naam 
voor Spanje – maar ook wel Portugese Joden, naar het laatste land waar ze 
voor hun vlucht naar het noorden gewoond hebben. Vanaf 1608 waren deze 
Amsterdamse Sefardische Joden al verenigd in een eerste Joodse gemeente, 
Beth Jacob, ‘Huis van Jacob’ (Blom e.a. 2017 pp. 71-77). Deze groep die zeker 
aanvankelijk grotendeels uit kapitaalkrachtige kooplieden bestond, groeide 
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in tal en aanzien zodanig dat zij in 1675 in staat bleek een nog bestaande en 
nog steeds functionerende monumentale Portugese Synagoge ofwel Snoge, 
voluit Esnoga te openen in Amsterdam. Een gebouw dat met de woorden 
van de Duits-Tsjechische auteur Egon Erwin Kisch (1885-1948) terecht een 
‘kathedraal op z’n joods’1 genoemd kan worden. Sefardim spraken geen 
Jiddisch; de voertaal in hun gemeente was Spaans of Portugees en in het 
zakelijke verkeer gebruikten ze ook vaak Frans. Omdat hun moedertaal een 
andere taal is dan het Jiddisch, wordt hier niet nader ingegaan op de lotge-
vallen van de Sefardim.

Jiddisch sprekende Joden zijn afkomstig uit Duitsland, Polen, Oekraïne 
en andere delen van Centraal-Europa, vanwaaruit ze onder meer vanwege 
antisemitische vervolgingen een veilig tehuis zochten in het, om reden van 
zijn openlijk beleden gewetensvrijheid, tolerante Nederland (Blom e.a. 2017 
p. 70)2. Een beruchte uitbarsting van antisemitisme was bijvoorbeeld de 
Gildenopstand van 1614 in Frankfurt am Main, waarbij het Joodse getto werd 
geplunderd en de Joden uit de stad verdreven (Farr 2000 pp. 186-187). Maar 
ook het uitbreken van de Dertigjarige Oorlog in 1618 leidde tot ‘een nieuwe 
golf van joodse emigratie (…) en ditmaal niet alleen in oostelijke richting, 
naar Polen en Oekraïne, zoals in de vijftiende en zestiende eeuw, maar ook 
naar Zwitserland en de Nederlanden’ (Blom e.a. 2017 p. 102). Leek er met 
het eind van de Tachtigjarige en Dertigjarige Oorlog in 1648 een periode 
van rust en voorspoed aan te vangen, de terreur van Bogdan Chmielnicki, 
een Oekraïense hetman, legeraanvoerder, die met zijn Kozakken in opstand 
was gekomen tegen de Poolse bezetters van Oekraïne en daarbij een bloed-
bad onder de Joden aanrichtte (1648-1650), bracht een nieuwe Joodse im-
migratiegolf naar de Nederlanden. De Zweeds-Poolse Oorlog (1655-1660) 
dwong vervolgens Joden uit het noordelijk deel van het Pools-Litouwse 
Gemenebest elders een goed heenkomen te zoeken. Opnieuw bleken de 
Noordelijke Nederlanden, en met name Amsterdam, een veilige plek (Blom 
e.a. 2017 p. 105). Deze Joden, Asjkenazim3 genaamd, waren in tegenstelling 
tot de eerder in Nederland gearriveerde Sefardim veelal arm. Hun taal was 
het Jiddisch, een Germaanse taal die tussen de 900 en 1200 jaar geleden 
ontstaan is uit het contact tussen Joden met sprekers van Middelhoogduitse 
dialecten (Jacobs 2005 p. 2). In plaats van Asjkenazim wordt deze groep 
ook wel naar de taal waaruit het Jiddisch zich ontwikkeld heeft ‘Hoogduits’ 
genoemd.

Over het aantal Joodse immigranten in deze periode bestaat onduide-
lijkheid. Op basis van recent onderzoek komt Jonathan Israel (Blom e.a. 
2017 p. 115) tot de volgende cijfers voor Amsterdam:
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Sonnenberg-Stern (2000 p. xii) komt voor de periode tussen 1796 en 1850 
tot een aantal van 22.000 tot 25.000 Joden in Amsterdam, in totaal steeds 
10 procent van de bevolking. In 1810 leefden 14.300 van de in totaal 22.000 
Amsterdamse Joden van de bedeling (Sonnenberg-Stern (2000 p. xiii)), die 
overigens door de eigen Joodse gemeenschap opgebracht moest worden. 
Op basis van bovenstaande cijfers kan het aantal Jiddisch sprekenden in 
Amsterdam in 1795 op een 17.000 geschat worden. Een deel daarvan be-
heerste ook het Nederlands in meer of mindere mate. Het Jiddisch beperk-
te zich niet tot Amsterdam, want ook daarbuiten bestonden intussen al tal 
van Asjkenazische gemeenschappen.

3 Positie van de Joden in de Republiek

Joden werden in Nederland getolereerd, maar maakten desondanks geen 
deel uit van de Nederlandse bevolking. Ze hoefden niet, zoals elders in 
Europa, in een getto te wonen en waren evenmin verplicht door merkte-
kens aan hun kleding hun anders zijn te benadrukken, maar ze vormden 
wel een aparte, geïsoleerde groep, ook formeel. In november 1616 vaardigde 
het Amsterdamse gemeentebestuur een keur, ofwel verordening uit, waarin 
uiteengezet werd hoe ‘die van de Joodsche Natie’ zich te gedragen hadden 
(Cohen 2015 p. 41). Deze verordening had aanvankelijk alleen betrekking op 
de Sefardische Joden, maar werd later ook van toepassing verklaard op de 
andere Joodse Naties, de Hoogduitse en de Poolse4. Er waren in 1616 immers 
nog geen of nauwelijks Asjkenazim in Amsterdam. De keur bepaalde on-
der meer dat Joden niets mochten schrijven of zeggen over het Christelijk 
geloof dat negatief uitgelegd kon worden, dat ze niet mochten proberen 
bekeerlingen te maken en dat ze geen gemeenschap mochten hebben met 
Christelijke vrouwen, zelfs niet als dat publieke vrouwen waren (Blom 

Tabel 1  De geschatte groei van de joodse bevolking in Amsterdam tussen 1610-1795

jaar Sefardim Asjkenazim totaal procent van de bevolking
1610 350 0 350 0,4
1630 900 60 960 0,75
1650 1400 1000 2400 1,4
1675 2230 1830 4060 2,0
1700 3000 3200 6200 3,0
1725 4000 9000 13000 6,0
1750 3000 14000 17000 8,5
1795 20335 10,5
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e.a. 2017 p. 79). Dat het niet bij de Amsterdamse autoriteiten opkwam 
dat Joodse vrouwen wellicht ook seksueel verkeer met Christelijke man-
nen konden hebben, tekent de tijd. De Amsterdamse keur ‘over die van de 
Hebreeuwsche Natie aldaar woonende’ mocht vanaf 1619 op grond van een 
besluit van de Staten van Holland en West-Friesland gebruikt worden als 
model of uitgangspunt voor eigen regelgeving door andere Hollandse ste-
den. De Staten stelden wel als voorwaarde dat ‘geen enkel stadsbestuur de 
joden mag dwingen ‘eenig kenbaar teijken’ te dragen’ (Blom e.a. 2017 p. 79).

De betekenis van het woord natie in deze en andere verordeningen is 
niet meteen geheel duidelijk. Huussen en Wedman (1981) geven een aantal 
voorbeelden van verordeningen en charters waarin gesproken wordt van 
Joden van de Portugese en Spaanse Natie of soortgelijke formuleringen. 
Met deze bewoordingen wordt duidelijk op een pre-modern nationaliteits-
idee gedoeld: ‘joden afkomstig uit die en die landen’, maar het kan ook an-
ders. In het ontwerp-Jodenreglement dat Hugo de Groot in 1615 op verzoek 
van de Staten van Holland en West-Friesland opstelde, spreekt hij name-
lijk expliciet over de ‘Natie, Secte ofte Vergaderinge van de Joden’ en over 
‘Joden van natie ende religie’ (Huussen & Wedman 1981 p. 210), waarmee 
hij aangeeft dat natie hier niet veel anders betekent dan aparte, op zichzelf 
staande, etnische groep, hetgeen aansluit bij het Middeleeuwse nationes-
begrip. In deze betekenis van ‘aparte etnische groep’ wordt het woord natie 
vervolgens tot in de Bataafs-Franse tijd gemeenlijk gebruikt als het over de 
Joden als groep gaat.

Het reglement van De Groot, bekend onder de titel Remonstrantie nopen-
de de ordre dije in de landen van Hollandt ende Westvrieslandt dijenet gestelt 
op de joden is nooit ingevoerd. De ideeën ervan zijn echter richtinggevend 
gebleven voor de formele status van de Joden tot de Bataafs-Franse tijd. In 
1632 wordt de economische bewegingsvrijheid van de Amsterdamse Joden 
ingeperkt door een keur die hun het ‘volle recht op ‘poortersneeringen’ ont-
zegde’ (Blom e.a. 2017 p. 79). In 1657 namen eerst de Staten van Holland 
en daarna de Staten-Generaal het besluit dat ‘die van de Joodse natie re-
siderende binnen de verenigde Nederlanden waarlijk zijn Onderdanen en 
Ingezetenen dezer verenigde Nederlanden’ (Huussen en Wedman 1981  
p. 212). Dit betekende niet dat de Joodse inwoners van de Republiek bur-
gerrecht kregen, maar dat zij, als ze in het buitenland vertoefden, dezelf-
de rechten hadden als andere ingezetenen van Nederland en dat ze dus 
aanspraak konden maken op rechtsbescherming en juridische bijstand. 
Vanaf dat moment kunnen in de Republiek gevestigde Joden niet langer 
formeel als vreemdeling gezien worden. Volledig gelijkberechtigde bur-
gers waren ze evenwel ook niet, noch vanuit de optiek van de autoriteiten 
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noch vanuit die van de eigen groep. De beide, apart georganiseerde Joodse 
gemeenschappen, de Sefardische en de Asjkenazische hadden hun eigen 
rechtspraak, huwelijkswetgeving, belastingsysteem, begraafplaatsen, koos-
jere vleeshallen met de daarbij behorende verordeningen, enzovoorts. Ze 
vormden aparte ‘naties’ binnen de steden in de Republiek.

De Asjkenazische gemeenschap trok voor het eigen onderwijs, dat zoals 
toen nog vrijwel overal gebruikelijk was alleen aan jongens gegeven werd 
en een hoofdzakelijk religieus karakter droeg, leerkrachten uit Centraal-
Europa aan. Dit omdat er binnen de Republiek, afgezien van de persoonlij-
ke Talmoedscholen, de jesjiva’s, die vrijwel elke opperrabbijn stichtte, geen 
Joods vervolgonderwijs bestond. Rabbijnen en Opperrabbijnen kwamen 
om dezelfde reden eveneens vaak uit de spirituele en wetenschappelijke 
centra van Joodse studies in Polen, Litouwen of Oekraïne5. Hun beheersing 
van het Nederlands was daardoor of nihil of hooguit mager.

4 Eerste oproep tot emancipatie

Een van de eersten die nadrukkelijk zijn stem verhief en protesteerden te-
gen het negatieve beeld dat er van de Joden bestond was Isaac de Pinto 
(1717-1787). De Pinto, een Sefardische bankier, verlicht filosoof en publicist, 
reageerde in 1762 met zijn Apologie pour la Nation Juive6 op de negatieve 
karakterisering die Voltaire van de Joden gegeven had. De Pinto’s veront-
waardiging betreft evenwel niet zozeer Voltaires mening over de Joden, als 
wel het feit dat hij geen onderscheid maakt tussen Sefardim en Asjkenazim. 
Er is een wereld van verschil, schrijft de Pinto, tussen een Portugese Jood 
uit Bordeaux7 en een Hoogduitse uit Metz. Dat hangt samen met hun af-
komst. De Sefardim, afkomstig uit de stam van Juda, zouden altijd op zich-
zelf hebben gewoond en zich niet vermengd hebben met andere stammen. 
Sefardische Joden waren daarom superieur aan hun geloofsgenoten en 
stonden op vergelijkbaar niveau van beschaving als de Europese volkeren8.

Deze apologie, hoe welsprekend ook geformuleerd, hielp niet echt om 
de juridische en sociale status van de Joden in Nederland te verbeteren. Een 
volgend initiatief, een pleidooi uit 1770 gepubliceerd in het tijdschrift De 
Koopman had wel deze expliciete bedoeling. In een brief aan De Koopman 
ontwikkelt de auteur, Mordechai van Aaron de…, een Provisioneel plan tot 
redress in de Polityke Huishouding, Negotie en Middelen van bestaan der 
Hollandse Jooden ten einde hen nuttiger voor den Staat, voor het Algemeen 
en voor den Koophandel te maaken. Wie zich achter het Sefardische pseu-
doniem Mordechai van Aaron de… verschuilt is onduidelijk. Lange tijd 
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is verondersteld dat het De Pinto moest zijn. Onderzoek van Jongenelen 
(2003) wijst echter in de richting van de redacteur van De Koopman of wee-
kelyksche By-dragen ten opbouw van Neêrlands Koophandel en Zeevaard, de 
niet-joodse veelschrijver en vrijdenker Willem Ockers (1741-1782).

Om de achterstelling en de massale verpaupering van de Joden op te 
heffen wil Mordechai dat beide zijden, zowel de Hollandse samenleving als 
de Joden, zich aanpassen. Hij stelt voor dat Joden toegelaten worden tot de 
voor hen tot dan toe verboden beroepen, maar ook dat de Sabbat naar zon-
dag verplaatst worden en dat de Joodse feestdagen samengevoegd worden 
met de Christelijke, zodat er voor Joden meer productieve en commercieel 
interessante dagen beschikbaar komen. Wat het meest in het oog loopt, is 
echter wat Mordechai helemaal aan het begin van zijn plan schrijft: ‘Dat 
onze Joodse ouders aanvang zullen maaken, met hunne Kinderen zo wel 
de Boeken der nieuwe en verlichte Schrijveren in de Franse of Hollandse 
Taale in handen te geeven, als die der Rabbynen of Joodse Schrijvers.’ Of dit 
plan veel invloed heeft gehad, is onduidelijk. Huussen en Wedman (1981 pp. 
216-217) wijzen er echter op dat ‘de veelomvattende humanitaire beweging, 
waarvan de joden het object waren, niet onopgemerkt aan de intellectu-
ele elite van de Republiek voorbij’ ging. ‘[E]en belangrijke stroming onder 
burgerij en regenten stond open voor nieuwe denkbeelden.’ Deze nieuwe 
denkbeelden sloegen aan bij een voorhoede in de Joodse gemeenschap. 
Het is die kleine Gideonsbende van patriottisch-gezinden, die ondanks de 
overwegend behoudende, Organistische sympathie bij de Joodse massa, in 
een volgende periode grote veranderingen weet te bewerkstelligen, die op 
termijn leiden tot het verdwijnen in Nederland van de dagelijkse taal van 
de Asjkenazim, het Jiddisch.

5 Gelykstaat

Het jaar 1795 is een breekpunt in de Nederlandse geschiedenis. Niet alleen 
omdat de komst van de Fransen en hun patriottische vrienden een eind 
maakte aan de Republiek, maar vooral omdat deze regime change het begin 
werd van een centraal geleid Nederland. Bovendien brachten de Fransen en 
hun Nederlandse medestanders de ideeën van de Franse revolutie mee naar 
Nederland. Een van die ideeën was de gelijkheid of beter de gelijkberech-
tiging van alle inwoners van een land. Zover was het echter niet meteen.

Het uitblijven in januari 1795 van een tegen prinsgezinden (joden en christe-
nen) gerichte Bijltjesdag betekende beslist niet dat alle nieuwe bewindvoerders 
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meteen bereid waren in navolging van de Fransen de joden als gelijkberech-
tigde medeburgers aan hun hart te drukken. (…) Zeker in Amsterdam bleef, 
ondanks de in vergaderingen, kranten en tijdschriften veelvuldig bewierookte 
revolutionaire vrijheid, aanvankelijk toch veel min of meer bij het oude. De 
nieuwe provisionele bewindvoerders waren grotendeels autoritaire regenten 
van het oude stempel, die alleen door hun pro-Franse gezindheid zich on-
derscheidden van de prinsgezinde regenten. Zij stonden afwijzend tegenover 
gelijkberechtiging van joden, (…) (Bloemgarten 2007 p. 35).

Ook de Joodse autoriteiten, de rabbijnen en de synagogebestuurders, de 
zogenaamde parnassim, stonden niet te trappelen van verlangen om de 
moderne tijd binnen te halen. Zij lieten op 20 januari 1795 een proclama-
tie voorlezen in de synagogen waarin ze hun geloofsgenoten verboden 
op straten en pleinen samen te scholen ‘of te disputeren over politiek’ 
(Bloemgarten 2007 p. 37).

Tegenover de in wezen nog steeds uiterst conservatieve prinsgezinde rabbij-
nen en parnassim van de beide joodse ‘naties’, de Portugese en de Hoogduitse, 
stond een klein groepje ontwikkelde, zichzelf als verlicht beschouwende joden: 
voornamelijk in Amsterdam. (…) Zij begrepen onmiddellijk dat de patriotten, 
die de invloed van de Franse Revolutie hadden ondergaan, bij machte en deels 
ook van zins waren de staatkundige positie van de Nederlandse joden aanzien-
lijk te verbeteren. Om hun doel te bereiken vroegen zij (…) op 6 februari 1795 
het Amsterdamse Comitee Revolutionair toestemming om een eigen sociëteit 
of club op te richten. De toestemming kregen ze meteen, waardoor de club 
onder de naam Felix Libertate [Gelukkig door Vrijheid] vijf dagen later in een 
eigen sociëteitsgebouw, gevestigd in de Nes, kon worden ingewijd. En omdat 
de club de gelijkheid van alle mensen, onafhankelijk van hun godsdienstige 
overtuiging, in zijn vaandel had staan, was het logisch dat ook christen sympa-
thisanten werden toegelaten9. (…)
De Volkssociëteit Felix Libertate was in feite een soort actiegroep, die zich 
de dubbele taak stelde om de weerstanden tegen gelijkberechtiging van de 
Nederlandse joden volgens Frans model zowel in kringen van traditionele 
joden als in die van de christenen uit de weg te ruimen (Bloemgarten 2007  
pp. 37-38).

Het eerste succes van Felix Libertate werd de zogenaamde Gelykstaat. 
Om die te bereiken bestookten de leden van de club de nieuw ingestelde 
volksvertegenwoordiging van de Bataafse Republiek, die in 1795 de oude 
Republiek opgevolgd was, met grote aantallen rekesten. Het werkte, want 
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de Nationale Vergadering stelde een commissie in die tot taak kreeg een 
rapport op te stellen over de rechten van de Joden. In dit rapport schreef 
voorzitter Johannes Diederik van Leeuwen (1737-1817) dat

de nationale Vergadering het beginsel [diende te] erkennen, dat het Bataafsch 
Burgerrecht onafhankelyk is van enig Godsdienstig Geloof, en dat de zoge-
naamde Joden in Nederland niet alleen tot het Volk behoren, maar ook in den 
volmaakten gelykstaat met andere Burgers behoren gesteld en gehandhaafd te 
worden, ten aanzien der maatschappelyke rechten en plichten (Berg 1996 p. 7).

Joden waren zijns inziens dus niet langer lid van een aparte natie en in ze-
kere zin dus vreemdeling, maar net zozeer Burgers van hetzelfde Volk als 
de overige Nederlanders10. 2 september 1796 nam de nationale vergadering 
niet zonder grote druk van Franse zijde (Huussen 1979 p. 78 n.19) het besluit 
dat ‘Geen Jood zal worden uitgeslooten van eenige rechten of voordeelen, 
die aan het Bataafsch Burgerrecht verknocht zyn (…)’ (Berg 1997 p. 8).

Hiermee kwamen de Nederlandse Joden op gelijke voet te staan met 
hun Franse geloofsgenoten. Het was echter niet alleen het voorbeeld van 
Frankrijk en de Revolutie dat de leden van Felix Libertate tot actie had 
aangezet.

Zeker is dat zij inmiddels kennis hadden genomen van het heuglijke besluit in 
1791 van de Législative in Parijs om op basis van de Déclaration des Droits de 
l’Homme et des Citoyens alle op Frans gebied wonende joden te bevorderen 
tot gelijkberechtigde burgers. Duidelijk is ook dat althans een deel van deze 
Verlichten onder de bekoring was geraakt van de door Moses Mendelssohn11 
in Berlijn gepropageerde joodse versie van de Verlichting: de Haskalah 
(Bloemgarten 2007 p. 37).

De Haskalah is een vernieuwingsbeweging binnen de Joodse gemeenschap, 
die geleid werd door zogenoemde maskilim ‘lieden die tegelijk verlicht wa-
ren en andere konden verlichten’. De voorlieden van de Haskalah werden 
gedreven door hun gevoel van solidariteit met het Joodse pauperdom. Hun 
armoede, achterlijkheid en gebrek aan beschaving waren een gevolg van 
hun afstand tot de rest van de maatschappij. Meer integratie was dus ver-
eist, maar om die te kunnen bereiken was goed onderwijs nodig en kennis 
van de landstaal. Jiddisch hield niet alleen de Asjkenazim in hun isolement, 
maar het was in de ogen van Moses Mendelssohn en andere maskilim een 
hopeloze mengelmoes van slecht Duits, wat restjes Pools en tweederangs 
Hebreeuws. Jiddisch zou zo’n minderwaardige taal zijn dat het de menselijke 
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geest kon bederven en die het hen onmogelijk zou maken andere talen te 
leren of zelfs maar behoorlijk te denken (Zwiep 2000 pp. 57-59). Jiddisch 
diende te verdwijnen uit het onderwijs. In plaats daarvan moest er in de 
ogen van Mendelssohn en zijn Duitse medestanders lesgegeven worden in 
het Duits. Vervolgens diende het Duits het dagelijkse communicatiemiddel 
te worden, net zoals dat in de rest van de Duitse samenleving het geval was. 
Hoewel de Haskalah dus duidelijk bedoeld was om de Joden te laten inte-
greren in hun omgeving, was het zeker niet de bedoeling van Mendelssohn 
en zijn navolgers om tot assimilatie te komen. Hebreeuws hoefde namelijk 
niet te verdwijnen. Als heilige taal en taal van de godsdienstige bronnen 
had het een bijzondere waarde. Studie van het Hebreeuws behoorde dus 
wel degelijk deel uit te blijven maken van het Joodse curriculum. Zwiep 
(2007) laat zien hoe de Nederlandse aanhangers van de Haskalah meer dan 
hun Duitse collega’s de nadruk leggen op maatschappelijke participatie van 
de Joden, in plaats van op religieuze vernieuwingen. Vandaar dat er binnen 
de Nederlandse Haskalah ook zoveel aandacht bestond voor de beheersing 
van het Nederlands door de Joden.

De opvatting dat Jiddisch geen volwaardige taal was, verhinderde de 
Felix Libertate-vooruitgangdenkers overigens niet er toch gebruik van te 
maken bij hun propagandistische acties, zoals hierna zal blijken.

6 Diskursn

Het bestuur van de Amsterdamse Joodse gemeenschappen, de parnassim, 
was in handen van een paar rijke families, die zelf hun opvolgers aanwezen. 
De statuten en huisregels, takones, waren indertijd goedgekeurd en geac-
cepteerd door het stadsbestuur. In deze takones was geregeld dat als de 
parnassim van mening waren dat een lid van de gemeenschap de regels zo 
overtreden had, dat er ernstige maatregelen vereist waren, het gemeente-
bestuur die maatregelen onverwijld zou nemen en de straffen ten uitvoer 
zou leggen. Met de gelijkstelling van Joden aan de overige Nederlanders 
verviel deze juridische uitzonderingspositie. De Amsterdamse maskilim, 
die ook kritiek hadden op het coöptatiesysteem van de parnassim en de 
ondoorzichtigheid van hun financieel beheer, zagen nu hun kans schoon 
om vernieuwingen door te voeren in de bestuurlijke organisatie van de ei-
gen gemeenschap. Daarvoor was het natuurlijk wel eerst nodig dat de leden 
van de Joodse gemeenschap hun rechten kenden. Daarom vertaalden de 
Felix Libertate-leden de Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger 
– het programma van de Franse Revolutie zoals dat op 26 augustus 1789 
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gepubliceerd was – in het Jiddisch12 en probeerden die op 22 maart 1797 
in de Grote Synagoge op te hangen. Ze gebruikten het Jiddisch voor deze 
proclamatie, omdat dit de moedertaal en omgangstaal was van de grote 
groep laag-opgeleide Joden. De parnassim verwijderden de tekst met het 
argument dat er ook geen verplichting bestond voor Christelijke kerken om 
de Verklaring aan te plakken.

De Joodse vernieuwers lieten het hier niet bij zitten. Binnen een paar da-
gen scheidde een groep zich af van de gemeenschap en startte een nieuwe 
kille. Nog weer een paar dagen later bleek de groep in staat om een rab-
bijn van de oude gemeente aan haar zijde te krijgen. Binnen de kortste ke-
ren bleken de maskilim, die zich Adath Jessurun ‘Gemeente van Jessurun/
Gemeente van Israël’ noemden, ook een eigen synagoge te kunnen betrek-
ken. De parnassim van de oude gemeente stelden zich op het standpunt 
dat afscheiding volgens het kerkelijk reglement, de takones, verboden was 
en dat de afgescheidenen daarom elk een boete van 1000 gulden opgelegd 
moest worden. De parnassim stapte met die eis naar de Amsterdamse 
rechtbank, maar die wees de leiders van de oude gemeente er fijntjes op dat 
het verbod op afscheiding in strijd was met de door de Bataafse Republiek 
ingestelde scheiding van Kerk en Staat en met de Joodse Gelykstaat. Adath 
Jessurun kon dus haar gang gaan (Michman en Aptroot 2002 pp. 7-9).

Om hun standpunten ruimer bekendheid te geven en om Joden op te 
roepen zich bij hun vernieuwingsbeweging aan te sluiten publiceerden de 
maskilim in de laatste week van juli 1797 een spectatoriaal geschrift, zoals 
er zovele waren in die tijd, getiteld Diskurs gehalten tsvishn yehudem in shif 
fun Itert nakh Amsterdam ‘Gesprek tussen Joden in een boot tussen Utrecht 
en Amsterdam. Het verschil met andere trekschuit- of wagenpraatjes is dat 
deze Diskurs in het Jiddisch was geschreven. Michman en Aptroot (2002  
p. 11) merken op dat dit heel bijzonder is, want tot dan toe waren alle  
publicaties van Felix Libertate, op twee bescheiden pogingen in het Jiddisch 
na, in het Nederlands uitgebracht. De Diskurs, die niet voor niets in de laat-
ste week van juli op de markt gebracht werd, want een week later waren 
er verkiezingen voor de Nationale Raad en daarin stonden twee Joodse 
Felix-leden kandidaat, moest een zo ruim mogelijk publiek bereiken. In de 
Diskurs werd daarom gedetailleerd uitgelegd hoe de verkiezingsprocedure 
was. Het bleef niet bij de uitgave van Juli 1797; de Diskurs werd een geregelde 
publicatie. Dat moet de parnassim een doorn in het oog geweest zijn, want 
een dag voordat aflevering dertien op de markt kwam, verscheen er ineens 
een alternatief nummer 13. Deze was duidelijk afkomstig van de oude ge-
meenschap, de Alte Kille. Tot en met het een na laatste nummer 23 bleven 
er zo twee elkaar bestrijdende Diskursn bestaan, een reeks uitgaande van 
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de verlichters, de Naye Kille ‘Nieuwe Gemeente’, en de andere van de Alte 
Kille. Toen in maart 1978 de nieuwlichters de overwinning behaald leken te 
hebben13, stopte de uitgave van de Diskursn met een triomfantelijk geluid 
vanuit de Naye Kille (Michman en Aptroot 2002 pp. 22-24).

De inhoud van beide geschriften is niet altijd even verheffend. Niet al-
leen polemiseerden beide groepen heftig met elkaar, ze beschuldigden el-
kaar ook continu van zedelijk en maatschappelijk wangedrag en plaatsten 
regelmatig stoten onder gordel. Schimpscheuten en bijnamen zijn aan de 
orde van de aflevering. Toch heeft het zin de pamflettenstrijd van Diskursn 
ook met een taalkundig oog te beschouwen. Het gaat in de moddergevech-
ten zelden over taal, maar de paar keer dat het gebeurt zijn tekenend. Als 
gezegd de Diskursn zijn in het Jiddisch en zijn naar alle waarschijnlijkheid 
de enige laat 18de-eeuwse teksten die gesproken Jiddisch weergeven. Een 
enkele keer wordt er Nederlands gesproken in de trekschuit en dat is als 
er niet-Joden in het gesprek betrokken worden. Heel af en toe, als er naar 
Bijbelplaatsen verwezen wordt of naar andere religieuze teksten, duiken er 
ook een paar Hebreeuwse woorden op.

In Diskurs 14 van de Alte Kille (Michman en Aptroot 2002 pp. 220-225) 
stelt Yankev Frantsman14, een van de drie vaste karakters in de gesprek-
ken, dat de naye kille zich wel afscheiden moest, want het eerste wat deze 
nieuwlichters deden toen de Revolutie uitbrak was een petitie aan het 
Voorlopig Bestuur richten om toestemming te krijgen voor huwelijken met 
Christenen. Dit is zeer zondig, legt hij uit met een Hebreeuws citaat, waarop 
Gumpel hem vraagt dat te vertalen, want hij kent geen Hebreeuws. Na eni-
ge discussie tussen Yankev en Anshel over waar in de Torah dit verbod op 
gemengde huwelijken te vinden is, komt Yankev opnieuw met enige woor-
den Hebreeuws. Gumpel reageert daarop verbijsterd in het Nederlands met 
‘ik versta der geen woord van’, maar vervolgt meteen met woorden van im-
mense afschuw en afkeer, want welke Jood zou nu met een Christen wil-
len trouwen. Veel kan er uit deze passage nog niet geconcludeerd worden, 
maar wel dat het gebruik van het Nederlands en negatieve gevoelens voor 
de ouderwetse Jood Gumpel zeer wel samengaan.

Even verder in dezelfde aflevering (Michman en Aptroot 2002 pp. 226-
227) beschimpt Gumpel Joden die hun kinderen Nederlandse namen ge-
ven. Met name Mozes Salomon Asser, een van de voormannen van Felix 
Libertate en Adath Jessurun moet het ontgelden. Hij had zijn zoon Carel 
genoemd, officieel Carolus Daniël, hoewel de familietraditie erom vroeg de 
jonge man Kalmen te noemen. Asser en zijn bentgenoten zullen daar spijt 
van krijgen, stelt Gumpel. Ze zijn immers Joden. Stel je voor dat de eventuele 
zoon van Carolus ook weer een Hollandse naam krijgt, Gerrit bijvoorbeeld. 
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Hoe klinkt dat, als hij in de synagoge opgeroepen wordt om uit de Torah 
voor te lezen Habokher Gerrit ben hagvir Carolus ‘meester Gerrit, zoon van 
mijnheer Carolus.’15 Dit is bespottelijk. Joden behoren, is de suggestie, naar 
voren geroepen te worden met een Hebreeuwse naam. De praktijk, zoals 
die in Naye Kille gehanteerd wordt, is onwaardig.

In de veertiende aflevering van de Diskurs van de Naye kille (Michman en 
Aptroot 2002 pp. 244-247), leest Yankev ‘gedachten van Philanthropus voor’. 
Deze Philanthropus, een verlicht denker, heeft zijn gedachten in het Duits 
op papier gezet heeft, want Duits is de taal voor intellectuele onderwer-
pen. Om ze in de Diskurs te kunnen opnemen zijn de gedachten vervolgens 
vertaald in platte amsterdamse yehudes ‘de grove Amsterdamse Jodentaal’, 
Jiddisch. Het gebruik van het adjectief plat is veelzeggend. Philantropus 
constateert dat zolang de leiders van de Naye Kille hun filosofische werken 
in het Nederlands schreven, er geen enkele reactie kwam van de kant van 
de Alte Kille, maar zodra ze dialect begonnen te schrijven [Jiddisch dus], 
kwamen er protesten. Philanthropus vervolgt dat hij de pamfletten van de 
Naye Kille altijd leest, want hij is nieuwsgierig te zien hoe mensen die zich 
voorheen al in een zuivere taal [Nederlands] hebben weten uit te drukken 
dat nu doen als ze in dialect schrijven. Commentaar is eigenlijk overbodig: 
Jiddisch is een taal waarin je moeite hebt je gedachten helder te verwoor-
den, terwijl het Nederlands daar uitermate geschikt voor is.

In nummer 16, editie Alte Kille, hebben Yankev en Gumpel een discus-
sie over het optreden van immigranten. Er zijn er, volgens Yankev, die in 
Amsterdam arriveren en meteen hoog van de toren beginnen te blazen: ‘Ik 
kan uw kinderen onderwijzen’ of ‘Ik kan een elektriseermachine bouwen’. 
En weer een ander zegt tegen de Joodse ouders dat hun kinderen niet goed 
opgevoed zijn. ‘Wat moeten ze met Nederlands. Laten ze Duits of Frans 
leren’. Maar werpt Yankev dan tegen, ze vergeten op de manier hun moe-
dertaal. En daarmee doelt hij op Nederlands (Michman & Aptroot 2002 pp. 
298-299).

Even verder beklaagt Anshel zich erover dat er Nederlands tegen hem 
gepraat wordt: ‘We zijn toch niet in de synagoge’, daarmee de spot drijvend 
op het gebruik in de Naye Kille waar Nederlands gesproken werd zo lang 
het niet ging om gewijde teksten (Michman en Aptroot 2002 pp. 304-305).

In aflevering 20, wederom in de editie van de Alte Kille, wordt de identi-
ficatie tussen traditioneel Jodendom en Jiddisch nog duidelijker verwoord. 
Yankev, Anshel en Gumpel bespreken het prospectus voor een lening. Er zijn 
twee versies van deze tekst, één in het Nederlands en één in yehudes, het 
‘Joods’, Jiddisch dus. Anshel, de man van de Naye Kille, wil de Nederlandse 
versie bestuderen, waarop Gumpel zich afvraagt waarom er überhaupt een 
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Nederlandse versie gemaakt is. ‘Ik hoop,’ zegt hij ‘dat die Nederlandse tekst 
niet in onze synagoge voorgelezen is.’ ‘Natuurlijk niet,’ antwoordt Yankev,’ 
wie wil er nu een bekendmaking in het Nederlands doen?’. Na wat heen 
en weer gemopper besluit Gumpel: ‘We moeten onder elkaar Jiddisch pra-
ten. Waarom zijn we anders Joden? Wat voor een gezicht zou het zijn als 
wij in de synagoge Nederlands onder elkaar zouden spreken?’ (Michman 
en Aptroot 2002 pp. 396-397). Jiddisch is voor de parnassim en de andere 
traditionele Joden, naar het blijkt, een intrinsiek deel van hun Joodse iden-
titeit (Rädeker 2015 p. 72), terwijl vanuit de Naye Kille juist werd getracht 
het Jiddisch als lingua franca voor de Asjkenazische joden af te schaffen 
(Rädeker 2015 p. 50).

7 Lodewijk Napoleon en het Jiddisch

De tegenstellingen tussen de Alte Kille en de betrekkelijk kleine Naye 
Kille werden niet opgelost. Het Amsterdamse stadsbestuur zowel als 
het Bataafse landsbestuur probeerden wel de beide gemeenschappen te 
verzoenen, maar zonder succes. Dat werd anders toen keizer Napoleon 
Bonaparte in 1806 zijn broer Lodewijk Napoleon naar Nederland zond 
om het land als eerste koning te besturen. Lodewijk Napoleon, hoezeer 
ook de zetbaas van zijn broer, deed zijn uiterste best om de eigenheid 
van het Koninkrijk Holland te behouden. Hij was een kind van de Franse 
Verlichting en zodoende hadden de leiders van Felix Libertate en van 
Adath Jessurun een makkelijke entree bij hem. De koning had een open 
oog voor de armoede en deplorabele toestand waarin de meerderheid 
van de Joodse Nederlanders verkeerden16. Het is dan ook niet verwon-
derlijk dat in november 1806 hem al een rapport bereikte, wellicht op 
eigen verzoek, dat volgens Bloemgarten (2007 pp. 197-199) van de hand 
van Adath Jessurun-voorman Hartog de Hartog Lémon (1755-1823) is, 
Recherches sur l’ état des juifs en Hollande en moyens provisoires de le ré-
former ‘Onderzoek naar de toestand van de Joden in Nederland en nood-
oplossingen om hier verandering in te brengen’ (Colenbrander 1910 5,1 
pp. 268-276.) Lémon beschrijft uitvoerig de extreme armoede waarin het 
merendeel der Amsterdamse Joden verkeert. Lémon, die zelf armenarts 
was, levert heftige kritiek op de wijze waarop de parnassim de armenkas-
sen beheren en verwijt de traditionele Joodse leiders dat zij niets doen 
om de werkeloosheid, leegloperij en bedelarij van hun geloofsgenoten 
tegen te gaan, maar deze juist in standhouden en zelfs bevorderen. Hij 
legt uit hoe de oude reglementen die de parnassim nog steeds hanteren 
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veranderingen onmogelijk maken, maar wat hem het meeste stoort is 
het zeer slechte onderwijs.

La nature ne produit que l’homme, l’éducation fait le reste et le rend utile à 
l’Etat ou à sa charge. L’éducation de la jeunesse juive en général d’Amsterdam, 
est tout à fait négligée. A l’exception de quelques-uns, les enfans sont confiés 
à des rabbins, qui, pauvres et mal élevés eux-mêmes, viennent du fond de la 
Pologne etc. Ces rabbins ne connaissent point leur propre langue maternelle; 
ils connaissent moins encore la nôtre; au bout de quelque tems ces pauvres 
enfans deviennent de petits Polonais ou Allemands mal élevés comme leurs 
instituteurs (Colenbrander 1910, 5,1 p. 275).17

Jonas Daniël Meijer (1780-1834), een jongere Joodse adviseur van de koning 
en iemand die, hoewel hij zeer kritisch stond tegenover het beleid van de 
parnassim, nooit de Alte Kille heeft verlaten, schreef in een brief aan de 
koning d.d. 2 maart 1807:

(…) les maîtres ou précepteurs n’enseignent que l’hébreu, (…) pas même la 
langue maternelle ne peut s’apprendre des personnes employées comme in-
stituteurs, et qui sont généralement des Allemands et surtout des Polonais (…) 
(Colenbrander 1910, 5.1 p. 285)18.

In een memorandum van mei 1808, eveneens opgesteld ten behoeve 
van de koning, noemt Meijer het Jiddisch ce jargon dégoutant ‘dit afsto-
telijke jargon’. Om uit hun isolement te geraken en om zodoende iets 
aan hun beroerde situatie te kunnen doen moesten de Joden behoorlijk 
Nederlands leren.

Carel Asser (1780-1836), evenals Meijer jurist, behoorde wel tot Felix 
Liberate en Adath Jessurun. Ook hij richtte zich tot de koning. In een 
brief van 5 mei 1808 (Colenbrander 1910, 5,1 pp. 406-413) zet hij hij net als 
eerder Lémon uiteen waarom het beleid van de parnassim niet deugde. 
Machtswellust en fanatisme waren eerder kenmerkend voor het optreden 
van de leiders van de traditionele Joodse gemeente dan sociaal gevoel of 
verantwoordelijkheidsbesef. Vandaar dat de weldenkenden zich indertijd 
wel hadden moeten afscheiden. Bovendien had onderwijs geen enkele pri-
oriteit bij de parnassim:

(…) on négligeait l’éducation de la jeunesse, qu’on confia à des rabbins su-
perstitieux; la langue maternelle ne fut presque jamais enseignée; on parla 
un jargon; on tint ses correspondances dans cette prétendue langue; en un 
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mot, on étouffa tout l’espoir de jamais régénérer cette partie de l’humanité 
(Colenbrander 1910, 5,1 p. 408)19.

Lodewijk Napoleon was zeker gevoelig voor de argumenten van zijn ver-
lichte adviseurs. Desondanks drong hij aan op een fusie van Adath Jessurun 
met de Alte Kille. De nieuwlichters waren met te weinig en om voldoen-
de draagvlak te krijgen voor zijn vernieuwingen had hij de massa van de 
Askjenazim nodig (Michman 1976 pp, 504-506). De feitelijke maatregelen 
die hij nam sloten echter aan bij de wensen en opvattingen van de mas-
kilim. Hij centraliseerde het bestuur van de Nederlandse Asjkenazische 
gemeenschap en stelde per decreet van 12 september 1808 als bestuurs-
lichaam een Opperconsistorie in, waarmee hij in feite de parnassim van 
hun macht beroofde. De vertegenwoordigers van de Naye Kille kregen een 
meerderheid in dit orgaan (Bloemgarten 2007 pp. 240-245, Wallet 2007 pp. 
19-21). Het Opperconsistorie kreeg niet alleen invloed op de benoeming van 
rabbijnen en opperrabbijnen, ook het toezicht op het Joodse onderwijs be-
hoorde tot hun taken. Bovendien droeg de koning het Opperconsistorie op 
er zorg voor te dragen dat nieuwe Opperrabbijnen het Nederlands meester 
waren, dat Rabbijnen bovendien zouden aantonen dat zij over voldoende 
beheersing van het Nederlands beschikten, dat aankondigingen en mede-
delingen in de synagoge voortaan in het Nederlands zouden geschieden, 
dat er in het Nederlands gepreekt zou worden, dat de onderwijzers op de 
Joodse scholen instaat waren Nederlands te lezen en te schrijven, dat de 
onderrichtstaal in de Joodse scholen voortaan Nederlands zou zijn en dat 
zelfs alle correspondentie en administratie van het Opperconsistorie in het 
Nederlands zou plaats vinden 20. Het Opperconsistorie ging voortvarend te 
werk en stelde de koning voor om de Torah in het Nederlands te laten verta-
len. Het grote voorbeeld daarbij was Mendelssohns vertaling van de Torah 
in het Duits. Lodewijk Napoleon voelde hiervoor en op 10 juli 1809 vaar-
digde hij een daartoe strekkend besluit uit, dat heel tekenend begint met

Willende krachtdadig meewerken, om uit den weg te ruimen al het gene de 
civilisatie onder het gros onzer Israëlitische Onderdanen kan hinderlijk zijn; 
en in aanmerking nemende dat het maar al te zeer verwaarloosd gebruik 
der Hollandsche Taal onder hen dient bevorderd, en dat der zoogenaamde 
Joodsche Taal afgeschaft te worden (Besluit 1809)

Artikel 3 van dit besluit verbiedt Joodse onderwijzers nog langer ge-
bruik te maken van een vertaling in de Joodse Taal, als de vertaling in het 
Nederlands eenmaal gereed is. Op overtreding van dit verbod staat een 
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schorsing van zes maanden en bij herhaalde overtreding ontzetting uit het 
ambt, zonder mogelijkheid tot gratiëring. In art. 4 kondigt de koning aan 
dat het Opperconsistorie alle Opperrabbijnen, rabbijnen en leraren op te 
dragen hun geloofsgenoten op te roepen over te gaan op het Nederlands. 
Rabbijnen die meewerken worden beloond, diegenen die tegenwerken 
kunnen op moeilijkheden rekenen. Artikel 5 herhaalt nog eens dat alle 
Opperrabbijnen, rabbijnen en onderwijzers, behalve diegenen die al voor 
12 september 1808 in functie waren, een examen Nederlands moeten doen 
ten bewijze dat ze die taal ‘volkomen magtig’ zijn.

8 Weerstand in Joodse kring

De formulering van Lodewijk Napoleon ‘alles uit de weg te willen ruimen 
dat de civilisatie van de Asjkenazische Joden kan belemmeren’, herin-
nert aan het rapport dat de Abbé Grégoire in 1794 schreef voor de Franse 
Convention nationale: Rapport sur la nécessité et les moyens d'anéantir les 
patois et d'universaliser l'usage de la langue française ‘Rapport over de nood-
zaak en de manier waarop het dialect uitgeroeid kan worden en het gebruik 
van de Franse taal algemeen ingevoerd kan worden’. Grégoire had vastge-
steld dat de meerderheid van de bevolking de nationale taal niet sprak 
en dat dit gebrek de gewone Fransen verhinderde hun door de Revolutie 
verkregen nieuwe burgerrechten uit te oefenen. Dialect betekende achter-
stand en achterlijkheid en dus armoede. Vandaar dat het gebruik van het 
dialect met alle middelen uitgeroeid moest worden net zoals het gebruik 
van het Jiddisch onder Hoogduitse Joden.

De link met Grégoire is niet geheel toevallig. Nog voor de Revolutie had 
Grégoire een prijsvraag uitgeschreven door de Société royale des Sciences 
et des Arts te Metz gewonnen met een Essai sur le régénération physique, 
morale et politique des Juifs (1787) ‘Essay over de fysieke, morele en politieke 
wedergeboorte van de Joden’, waarin hij zich enerzijds verzette tegen dis-
criminatie, temeer daar die het de Joden onmogelijk maakte zich tot nut-
tige leden van de samenleving te ontwikkelen, maar anderzijds pogingen 
tot bekering geenszins uitsloot, hoezeer hij zich ook tolerant betoonde ten 
opzichte van afwijkende meningen en geloofsovertuigingen. Joden moes-
ten zich aanpassen aan de maatschappij waarin ze leefden. Natuurlijk ook 
qua taal. Toen Grégoire in 1803 Amsterdam bezocht was hij aangenaam ver-
rast daar joden te ontmoeten die nauwelijks van ‘echte’ Amsterdammers 
onderscheiden waren. (Blom e.a. 2017 p. 206). Nu waren de gesprekpart-
ners van de Abbé te Amsterdam naar alle waarschijnlijkheid voornamelijk 
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Joden uit de kring van Felix Libertate. Grégoire maakte zich tot spreekbuis 
van deze Amsterdamse vrienden toen hij in 1807 in het Franstalige maar te 
Amsterdam uitgegeven blad Le Conservateur: journal de littérature, de scien-
ces et de beaux arts ‘Nieuwe observaties over de Joden, in het bijzonder die 
te Amsterdam en te Frankfurt’21 publiceerde, waarin hij volledig de kant van 
Adath Jessurun koos (Bloemgarten 2007 p. 217).

De taalpolitiek van Lodewijk Napoleon en het Opperconsistorie stuitte 
weliswaar op veel weerstand in de kring van de traditionele bestuurde-
ren van de Asjkenazische synagogen en daardoor ook onder de ongelet-
terde massa van Hoogduitse Joden, het verhinderde een Commissie 
Armenscholen niet om op 10 oktober 1809 tien nieuwe Joodse armenscho-
len te openen in Amsterdam, waar het onderwijzend personeel zo veel 
mogelijk Nederlands sprak. Hartog de Hartog Lémon, voorzitter van het 
Opperconsistorie en lid van de Commissie, hield bij die gelegenheid een 
toespraak, waarin hij nadrukkelijk pleitte voor onderwijs in de moedertaal, 
waarmee hij het Nederlands bedoelde. Zelfs voor gewijde teksten hoeft 
geen uitzondering gemaakt te worden.

De Engelsche leeraar vertaalt de de heilige taal in het Engelsch; de Franschman 
in het Fransch; de Duitscher in het Hoogduitsch, en zoud gijlieden u schamen 
onze kinderen, voor zo veel gij die taal magtig zijt: in het Nederduitsch te 
onderwijzen. Waaruit wil men bewijzen dat het ongeoorloofd zoude zijn het 
hebreeuwsch in goed hollandsch te vertalen, en in dezelve te onderwijzen? 
Welke dwaze vijand van de Joden in dit gewest, heeft deze logentaal uitge-
braakt? (Bloemgarten 2007 p. 274).

Toch was de koninklijke taal- en onderwijspolitiek maar zeer ten dele suc-
cesvol. Kroniekschrijver Wing (zie n. 13) beschrijft hoe er in 1810, als er in 
de synagoge een aankondiging gedaan wordt in het Nederlands, zeer heftig 
geprotesteerd wordt (Rädecker 2015 p. 73). Wing zelf reageert wanhopig, 
als hij over de koninklijke opdracht tot bijbelvertaling hoort. Hij heeft de 
koning hoog,

maar hij wordt door booze en slechte Joden aangestookt. Wanneer Joden 
zelven zulke dingen beginnen, ons met den Christen gelijk te doen zijn, zoowel 
in de taal, (…); wat zal dan mettertijd van ons Joden worden? (Roest, 1876-1880, 
1878-1879 p. 111).

De parnassim schrijven in mei 1810 aan het Opperconsistorie dat telkens 
als er een van de synagogen een mededeling in het Nederlands wordt 
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voorgelezen, er bijna een oproer uitbreekt. De leden zijn zo gehecht aan 
hun oude gewoontes en hebben er zo’n afkeer van om in het Nederlands 
toegesproken te worden dat de orde niet bewaard kan worden. De parnas-
sim, die ook tot taak hebben orde en rust te bewaren in hun godshuizen, 
trekken hun handen er daarom vanaf (Bloemgarten 2007 p. 275).

In het onderwijs lukte de vernederlandsing ook niet erg soepel. Er wa-
ren immers nauwelijks Joodse onderwijzers die voldoende Nederlands be-
heersten. Waar het Opperconsistorie verlangde dat alle correspondentie in 
het Nederlands plaats vond, wekt het dan ook geen verbazing dat het brie-
ven ontving in meer dan kreupel Nederlands. Onderwijzer Izak Wollef uit 
Appingedam, meldde de toezichthouders op 8 april 1810:

Mijne Heeren, Vaaders van onsse Isralitsche gemeente ik vinde mijn verpligt 
om ulieden an te spreeken weegens dat hier in Appikendan in omloop zij: 6 of 
agt weeskindren; die op de straaten loopen en hebben keenerlij leer: het wor 
zy niet gleert niet te globen in het Joodsche of hollandsche taal schrijfen of 
leessen. Die Reede dan van da deesse gemeente of de Leedemaaten niet dato 
geven willen: en ik als school meest by de patoclire meenschen die grag heb-
ben willen dat ik by zij blijven zal; etc. Bloemgarten (2007 p. 277).

De grootste tegenslag voor de onderwijsvernieuwing en de taalpolitiek 
was echter de terugroeping van Lodewijk Napoleon door zijn broer op 1 
juli 1810 en de daaropvolgende staatkundige inlijving bij Frankrijk. Het 
Opperconsistorie werd opgeheven. Daarvoor in de plaats kwam een regio-
nale organisatiestructuur die ingepast werd in het Franse systeem, waarbij 
er geen ruimte meer was voor specifieke Nederlandse maatregelen. De na-
druk op het Nederlands verdween. De Franse gouverneur Lebrun zette de 
financiële steun aan de bijbelvertaling stop want ‘wat had je immers aan 
een vertaling van de ene dode taal in de andere’ (Wallet 2006 p. 336). De 
vroegere leiders van de synagogen wisten hun oude machtsposities goed-
deels weer in te nemen en het vernieuwingsstreven leek verslagen (Wallet 
2007 pp. 21-22).

9 Willem I en het Jiddisch

Toen in 1813 het Franse empire instortte en de Oranje-Nassaus als vorst 
terugkeerden naar Nederland, ging de meerderheid van de Nederlandse 
Joden ervan uit dat Koning Willem I de toestand van vóór 1795 zou restau-
reren. De Joden waren immers uitermate koningsgezind en daarom zou, 
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was de verwachting, de koning wel geneigd zijn de traditionele, conser-
vatieve leiders van de Joodse gemeenschap tegemoet te komen en in hun 
oude machtspositie te herstellen (Wallet 2007 p. 21). Ze kregen de kous op 
de kop. Binnen een paar maanden stelde de koning een ‘Commissie tot de 
zaken der Israëliten’ in die een paar jaar later tot Hoofdcommissie werd 
omgevormd en die in feite de opvolger werd van het Opperconsistorie. De 
leden kwamen uit alle Joodse geledingen en groeperingen. Opvallend is dat 
er geen rabbijnen deel uitmaakten van dit bestuurlijk orgaan (Wallet 2007 
pp. 26-28). De Hoofdcommissie heeft bestaan van 1814 tot 1870 (Wallet 2006 
p. 336).

De Hoofdcommissie speelde, zoals Wallet (2006 p. 337) laat zien, een 
hoofdrol in de ‘strijd tegen het Jiddisch’. Het beleid van de commissie streef-
de naar zowel centralisatie van het gezag over de Joodse gemeenten en het 
Joodse onderwijs als naar het opleggen van een uniforme nationale identi-
teit. Of het nu ging om Joodse Nederlanders, Franssprekende katholieken 
uit het Zuiden of Friessprekende inwoners van het uiterste Noorden, de 
koning streefde naar nationale eenheid. De Hoofdcommissie nam het op 
zich de Nederlandse Joden deze Nederlandse identiteit bij te brengen of op 
te leggen.

[H]et beleid met betrekking tot de joodse gemeenschap liep op veel pun-
ten parallel aan het beleid ten aanzien van andere culturele minderheden, 
zoals de Friezen. De culturele eenwording van Nederland betekende voor 
regionale en culturele minderheden dat zij zich moesten aanpassen aan de 
door Den Haag geformuleerde standaard voor taal, tijd en beschaving. (…) 
Het spreken van dialecten werd ontmoedigd en op de scholen mocht al-
leen het Standaardnederlands geleerd worden. (…) Jiddisch werd gezien als 
een verbastering van het Hoogduits, zeker niet als een afzonderlijke taal. 
Omdat de Hoofdcommissie een overheidsinstantie was, mocht er alleen in 
het Nederlands gecommuniceerd worden. Het was plaatselijke bestuurders 
daarom verboden in het Jiddisch of in het Hebreeuws te corresponderen met 
de Hoofdcommissie (…) (Wallet 207 pp. 96-97).

In de archieven van de Hoofdcommissie vindt men, net als in die van het 
Opperconsistorie, tal van brieven en documenten die bewijzen dat het met 
de kennis van het Nederlands in Joods Nederland nog niet overal goed ge-
steld was.

In 1817 schreef commissaris-generaal voor het onderwijs Repelaer 
van Driel een rapport voor de koning waarin hij isolement waarin de 
Nederlandse Joden zich tot hun schade en schande bevonden weet aan het 
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gebruik van het Jiddisch, een smerig en gedegenereerd Hoogduits, dat meer 
dan wat dan ook bijgedragen heeft aan de achterstand van deze bevolkings-
groep. In landen waarin dit ‘koeterwaals’ niet gesproken wordt, is het met 
de Joden veel minder slecht gesteld. Het Jiddisch diende dus te verdwijnen. 
Willem I volgde het advies op en vaardigde op 10 mei 1817 een Koninklijk 
Besluit uit, dat grotendeels aansloot bij wat Lodewijk Napoleon acht jaar 
eerder verordend had: reorganisatie van het onderwijsbestel, waardoor 
Joodse leerlingen alleen nog voor godsdienstonderwijs naar Joodse scho-
len zouden gaan, het andere onderwijs moesten ze in theorie volgen op 
plaatselijke armenscholen, het invoeren van examens voor onderwijzers en 
het tegengaan van het brabbeltaaltje Jiddisch (Van Cleef-Hiegentlich 1985, 
pp. 237-238, Wallet 2006 p. 339 en Wallet 2007 pp. 137-138). Nog jaren later 
werd het verbod van Jiddisch als onderwijstaal als een van de belangrijkste 
bestanddelen van Willems taalpolitiek gezien:

Dat het onderwijs in het zuiver hebreeuwsch en hollandsch, met uitsluiting 
van de basterd joodsche taal, zal worden gegeven (Belinfante 1835 1,3 p. 5).

De Hoofdcommissie realiseerde zich dat een abrupte overgang op het 
Nederlands onmogelijk was, ware het alleen maar door gebrek aan school-
krachten, die het Nederlands voldoende meester waren. De geleidelijk-
heid waarmee het Jiddisch door het Nederlands vervangen werd, bleek 
echter wel heel traag. In 1838 klaagde Ahasverus Samuël van Nierop, een 
Amsterdams Joodse advocaat die zich als liberaal verzette tegen het te af-
wachtende beleid van de Hoofdcommissie (Wallet 2007 pp. 202), dat er nog 
zoveel godsdienstles in het Jiddisch werd gegeven. Het Jiddisch was in zijn 
ogen:

[Een] germanistich barbarisme dat gelijk een weeke wasklomp, die in veler 
handen is geweest, alle indrukken aangenomen heeft, die verdreven geloofs-
genoten en hunne nakomelingen (…) daaraan gegeven hebben (geciteerd naar 
Schut 1991 p. 161).

Van Nierop beklaagde zich er in 1846 nog over dat er te weinig of niet in 
het Nederlands gepreekt werd in de synagoge. Maar ook in de scholen was 
het Jiddisch in de jaren ’50 van de 19de eeuw nog niet geheel verdwenen. 
Samuël Israël Mulder (1792-1862), hoofdinspecteur van het Joodse onder-
wijs en groot pleitbezorger voor het Nederlands als onderwijstaal, had bij 
het afnemen van een examen zich bediend van het Joods Duitsch, Jiddisch. 
Dit kwam hem in juli 1854 op een berisping te staan. Hij diende immers ‘bij 
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te dragen tot wering dezer basterdtaal’ (Wallet 2007 p. 282 n. 75). Toch was 
het lot van het Jiddisch bezegeld.

10 Van Jiddisch naar Jodehoeksch

De druk van overheidswege, maar ook de toenemende aandrang vanuit de 
eigen gemeenschap om te integreren en dus Nederlands niet alleen te zien 
als formele ‘moedertaal’, maar ook als feitelijke, leidde tot het verdringen en 
langzaam uitsterven van het Jiddisch in Nederland.

Voor het Jiddisch keerde het tij in het laatste kwart van de 19e eeuw; het aantal 
sprekers nam snel af. De Nederlandse Asjkenazische Joden die voor 1875 gebo-
ren waren spraken vrijwel zeker Jiddisch, maar voor jongere generaties was dat 
hoe langer hoe minder vanzelfsprekend (Hinskens 2015 p. 33).

Wellicht is Hinskens zelfs te optimistisch. Johan Winkler (1874, 2 p. 87-88), 
de verzamelaar van de Nederlandse tongvallen, beschrijft hoe binnen het 
Amsterdams nog weer dialecten te onderscheiden zijn. Een daarvan is het

Jodehoeksch. De bekende en befaamde, haast had ik gezet beroemde am-
sterdamsche Jodehoek, het ‘Jerusalem der ballingschap’ omvat (…). In den 
Jodehoek spreekt men heden ten dage drie onderscheiden tongvallen:

  a. Het Amsterdamsch-joodsch, het afschuwelijkste dialect der nederduitsche 
taal. De joodsche tongslag (accent) en tongval, rijkelijk met slecht hebreeuw-
sche en slecht hoogduitsche woorden en vormen vermengd, is overal bekend 
en overal de zelfde, maar klinkt, zoo als Joden zelven mij meermalen verzekerd 
hebben, nergens zoo karakteristiek, nergens zoo leelijk als juist hier. Vroeger 
was er ook nog een duidelijk onderscheid op te merken tusschen de amster-
damse joodsche tongvallen van de hoogduitsche en van de portugeesche 
Joden. Vooral zoo lang de portugeesche Joden nog onderling de portugeesche 
en spaansche talen bleven spreken of althans nog beoefenden, was dit onder-
scheid groot; (…)

  b. Het Joosch-hollandsch, dat de meer beschaafde en aanzienlijke Joden he-
den ten dage spreken; het is modern hollandsch dat met den bekenden jood-
schen tongslag (onder anderen met talrijke aspiraties) gesproken wordt, en ook 
nog min of meer met enkele hebreeuwsche en hoogduitsche vormen en woor-
den is vermengd. (…)



HOE EEN VERLICHTINGSIDEAAL EEN TAAL WIST UIT TE ROEIEN

HAMANS 181

  c. De tongval der Christenen die in den Jodenhoek wonen en die natuurlijk 
iets, in woorden en zegswijzen, bij menschen die niet of kwalijk lezen kunnen 
zelfs in de aspiraties, van den joodschen trant heeft overgenomen.

Of Het ‘Amsterdams-joodsch’ van Te Winkel nog Jiddisch genoemd mag 
worden, valt op basis van zijn uitleg ernstig te betwijfelen. Veertig jaar later 
was de taal echt verdwenen schrijft de graecus Ezechiël Slijper(1916 p. 40).

[D]e Joden uit het Ghetto lieten het joods-duits [=Jiddisch] varen, legden zich 
op de landstaal toe, omdat zij begrepen dat een eerste voorwaarde voor inder-
daad volkomen gelijkstelling met de burgers des lands het gebruik van dezelfde 
taal moest zijn. Zonder heftige, inwendige strijd is dat niet bereikt, de eerste 
helft van de 19de eeuw is er getuige van geweest; koninklike dwang moest de 
nieuwe richting tegen de oude behoudzucht ten zege voeren. (…) Bij de grote 
massa is intussen de verandering eigenlik maar zeer oppervlakkig voltooid. Er 
bestaat geen joods-duits meer, jodennederlands echter bestaat er wel degelik.

Het Jiddisch is in de tweede helft van de 19e eeuw uit Nederland verdwenen. 
Verdreven of uitgestorven kan wellicht beter geconcludeerd worden en dat 
is gebeurd door twee factoren, zoals Slijper al aangeeft: enerzijds het eman-
cipatiestreven van een kleine groep voorlopers uit eigen Joodse kring en 
vervolgens door opgelegd staatsbeleid, de taalpolitiek van eerst Lodewijk 
Napoleon en later Willem I.

Maar het Jiddisch is niet verdwenen zonder sporen na te laten, eerst in 
een Joods Nederlands etnolect (Hinskens 2015), maar nu dat ook zo goed 
als verdwenen is door de sjoa, als Koosjer Nederlands, Joodse woorden in de 
Nederlandse Taal (Van de Kamp en Van der Wijk 2006).

Noten

1 Geciteerd naar Cohen (2015 p. 44).
2 Artikel 13 van de Unie van Utrecht stelt ‘dat een yder particulier in sijn religie vrij sal 

moeten blijven ende dat men nyemant ter cause van de religie sal moeten achterhaelen 
ofte ondersoucken’ (geciteerd naar Blom e.a. 2017 p.71). Dit is vanzelfsprekend slechts 
een van de vele motieven die Joodse vluchtelingen hadden om naar Nederland te ko-
men. Het feit dat het welvarend Holland werk te bieden had, is een even belangrijke 
factor. Net als het oorlogsgeweld dat Centraal Europa teisterde, zoals hierna aangegeven 
wordt.

3 Asjkenazim komt uit het Hebreeuws en gaat terug op de ‘volksnaam ‘Aškenaz, in Genesis 
10:3, die in talmoedische tijd in verband werd gebracht met Duitsland’ (Van Veen en van 
der Sijs (2000) Etymologisch Woordenboek, geciteerd naar http://www.etymologiebank.
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nl/trefwoord/asjkenazim). Asjkenaz was een van de zonen van Gomer en de kleinzoon 
van Jafet. Volgens de overlevering zouden de nakomelingen van Asjkenaz zich langs de 
Rijn gevestigd hebben, waar zij tot het jaar 1000 ‘goed behandeld werden’ (Moormann 
1932 p. 151).

4 De Poolse gemeente bestond tot 1673, toen het stadsbestuur inging op de klachten van 
de ‘Hoogduitse Natie’ en de Poolse gemeente dwong in de grote Asjkenazische gemeen-
te op te gaan (https://nihs.nl/geschiedenis/historie-van-joods-amsterdam/).

5 ‘Opperrabbijnen waren tot dusver [= tot 1836; CH] óf telgen van rabbinale dynastieën 
(zoals de Löwenstamms) óf geïmporteerd uit het buitenland (Blom e.a. 2017 p. 259). 
De stichter van de Löwenstamm dynastie in Amsterdam was Arjeh Leib ben Sjaoel 
Löwenstamm, die van 1740 tot 1755 opperrabbijn was (Blom e.a. 2017 pp. 159-160). Het 
Rijksmuseum beschikt over een portret van Löwenstamm, waarop hij voluit ‘Saul ben 
Arjeh Leib Polonus’ wordt genoemd (https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/RP-P-
1927-219). ‘De zoon en de kleinzoon van de in Krakau geboren opperrabbijn Arjeh Leib 
ben Sjaoed Löwenstamm (ca. 1690-1755) gingen vanzelfsprekend in thuisland Polen ter 
academie, om daar een superieure joodse scholing te krijgen’ (Blom e.a. 2017 p. 212). 
Deze zoon, Saul (1717-1790), en kleinzoon, Jacob Moses (1747-1815), zijn vervolgens de 
opvolgende Asjkenazische opperrabbijnen van Amsterdam geworden. Saul was geboren 
in het Poolse Rseszów en bekleedde functies in Centraal-Europa, alvorens zijn vader 
op te volgen in Amsterdam (http://www.jewishencyclopedia.com/articles/10148-lowen-
stamm-saul). Mozes Jacob, de laatste Amsterdamse opperrabbijn uit de Löwenstamm 
familie, gold als aartsconservatief en was een groot verdediger van het Jiddisch als taal 
van en voor de Asjkenazische gemeenschap (Molhuysen e.a. 1924 p.967-968).

 Tot ver in de 19e eeuw bekleedden nazaten uit de Löwenstamm dynastie rabbinale  
posities in de belangrijkste Asjkenazische centra van West-Europa (Londen, Mannheim, 
Halberstadt, Berlijn. Frankfurt am Oder, Breslau, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam 
(Schulvass 1971 p. X).

6 Voor een discussie van De Pinto’s pamflet zie Hertzberg (1986 pp. 180-183)
7 Aanleiding voor het schrijven van de Apologie was de recente verdrijving van Joden uit 

Bordeaux.
8 Dit idee, dat Sefardim sociaal en intellectueel superieur waren aan Asjkenazim, heeft tot 

ver in de 20e eeuw stand weten te houden (cf. Cohen 2015).
9 Het ‘gemengde toelatingsbeleid van Felix Libertate was hoogst uitzonderlijk voor deze 

tijd. Nederland was een genootschapsland in de 18e en 19e eeuw. Joden konden door-
gaans evenwel geen lid worden van deze clubs. Het Amsterdamse Felix Meritis, een ui-
terst verlicht gezelschap dat op gericht is in 1777, besloot eerst tot toelating van Joden in 
1862. Over Joden en Nederlandse Genootschappen 1750-1850, zie Hanou in Berg (1996).

10 Zie bijvoorbeeld Van Cleeff-Hiegentlich (1985 p. 232): ‘Tot hun juridische gelijkstel-
ling in 1796 ten tijde van de Bataafse Republiek bezaten de in de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden wonende Joden de status van vreemdeling. Zij maakten deel uit 
van een vreemde natie, de zogenaamde Joodse natie (…)’.

11 Moses Mendelssohn (1729-1786).
12 Zwiers (2003 p. 328 n. 282) veronderstelt ten onrechte dat het ging om een vertaling in 

het Nederlands.
13 Deze overwinning bleek slechts tijdelijk. In juni 1798 nam generaal Daendels de macht 

over en installeerde een gematigder bestuur, waardoor ook de parnassim weer in hun 
posities konden terugkeren. Deze restauratie leidde evenwel niet tot een hervatting van 
de Diskursn-strijd.
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14 Er zijn in de Diskursn drie vaste discussianten, die zeker in de afleveringen van de naye 
kille voldoen aan stereotiepe beelden. In de polemische reacties van de alte kille kun-
nen de karakters daarentegen wel eens anders uit de hoek komen. Yankel Frantsman is 
geen lid van de naye kille, maar staat niet bij voorbaat negatief tegenover wat er uit die 
hoek komt. Hij onderzoekt alles en behoudt het goede. Hij drijft zaken met Frankrijk. 
Zijn vaste gesprekspartners zijn Anshel Hollander, inderdaad een typische Hollander 
die zegt wat hij denkt. Hij is actief lid van de naye kille. De derde deelnemer aan de 
gesprekken is Gumpel Shpanyer, een dom lid van de alte kille.

15 In de Jiddische kroniek van de conservatieve Bendit ben Eisik Wing, ook wel B.I. 
Benjamins genoemd, die de conflicten in de Amsterdamse Asjkenazische gemeenschap 
beschrijft, komt Carolus ook voor in de aantekeningen van 1802. Wing schrijft: ‘En met 
hen kwam mee Kalman zoon van Mosje Slachter, die Carolus Asser genoemd wordt’ 
(Zwiers 2003 p. 331), waarmee hij duidelijk maakt dat de verhollandste Carel volgens 
zijn traditionele opvatting eigenlijk gewoon op zijn Jiddisch Kalman of Kalmen moest 
heten. In 1811 noemt hij hem ‘Carolus Asser Kalman zoon van de geachte Mozes Slachter.’ 
(Zwiers 2003 p. 337). Vader Mozes Asser wordt nog steeds met zijn intern-Joodse naam 
aangeduid, Slachter. De nog verder geassimileerde zoon wordt ook binnen Joodse kring 
al Asser genoemd, zij het met als toevoeging zijn Jiddische familie-voornaam Kalman.

16 Michman (1981 p. 81) noemt het beleid van Lodewijk Napoleon ten opzichte van de 
Joden ‘het meest verlichte in het toenmalige Europa’.

17 De natuur produceert slechts de mens, opvoeding doet de rest en maakt de mens nuttig 
voor de staat of voor zijn taak. Het onderwijs aan de Joodse jeugd in het algemeen in 
Amsterdam wordt volkomen verwaarloosd. Op een paar na worden de kinderen toever-
trouwd aan rabbijnen, die, arm en zelf slecht opgeleid, afkomstig zijn uit het diepste van 
Polen, enzovoort. Deze rabbijnen kennen hun eigen moedertaal al niet; ze weten nog 
minder van de onze; na een tijdje worden deze arme kinderen kleine Polen of Duitsers 
die even slecht opgeleid zijn als hun leraren.

18 De onderwijzers of leermeesters onderwijzen alleen Hebreeuws, (...) zelfs de moeder-
taal [= Nederlands] kan men niet leren van mensen die aangesteld zijn om onderricht te 
geven, en die vaak Duitsers zijn en voor al Polen (...)

19 De opvoeding van de jeugd, die aan bijgelovige rabbijnen was toevertrouwd, werd ver-
waarloosd; de moedertaal [= het Nederlands] werd vrijwel niet onderwezen; er werd 
een jargon [= Jiddisch] gesproken; men onderhield zijn correspondentie in deze zoge-
naamde taal; kortom, alle hoop om ooit dit deel van de mensheid te doen herleven, is 
uitgedoofd (Colenbrander 1910, 5.1, 408).

20 De tekst van dit decreet is gepubliceerd in Jaarboek voor de Israelieten (1808 pp. 9-19).
21 Grégoires Franstalige publicatie is toegankelijk via https://books.google.nl/books?i

d=xzlkYOvAWeUC&pg=PA145&lpg=PA145&dq=observations+nouvelles+sur+les+ju
ifs+et+particulierement&source=bl&ots=qbn9B73Pvw&sig=BorIoFAsDt0zATnE4h
cEflk1mZA&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwi51NvkhL_bAhUHY1AKHXYkCKkQ6AEIM
TAC#v=onepage&q=observations%20nouvelles%20sur%20les%20juifs%20et%20
particulierement&f=false (geraadpleegd 10 mei 2018). Grégoires pleidooi maakte in-
druk, want niet alleen reageerde een leider van de Alte Kille met een portestbrief aan 
de Koning (Bloemgarten 2007 p.217), maar hetzelfde jaar nog werd een Nederlandse 
vertaling gepubliceerd: Abbé Grégoire (1807). Nieuwe bedenkingen over de Joden, en bij-
zonderlijk over die van Amsterdam en Frankfort, door den heer Gregoire, oud bisschop van 
Blois, senateur, enz. Den Haag: Belinfante & Comp.
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Abstract
Not only can monolingual histories mask multilingual practices, but writing 
languages out of history happens very differently even in the same time and 
place. We examine two cases in one historical setting, an Indigenous langu-
age and an immigrant language in Wisconsin (US), Menominee and German. 
The widespread view of the United States today as an English monolingual 
state reflects an ongoing process of writing other languages out of history, or 
invisibilization. Menominee and German present sharply contrasting cases 
of this process and reactions to it from the late 19th century to the present. 
German, once widely taught, written and read in a standard variety, has lost 
that status as one piece of a broader political struggle and exists today basi-
cally as a ‘post-vernacular’ language. In contrast, Menominee faced ongoing, 
violent efforts to extirpate it, but is being revitalized by a new generation of 
speakers today.
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historical sociolinguistics, postvernacular language

Introduction

This paper explores how monolingual histories can mask multilingual prac-
tices, or ‘invisibilize’ them. We advance understanding of linguistic invisi-
bilization in two ways. First, previous work has treated this as a basically 
homogenous process but we show how two languages were in part erased 
from regional and national history in fundamentally distinct ways. Second, 
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previous work has not focused on community responses to invisibilization 
by majority culture. While the languages discussed here have been rende-
red invisible from the perspective of the dominant English-language cul-
ture, the reactions of the two communities under discussion have been 
dramatically different.

We examine here two cases in the history of Wisconsin from the late 
nineteenth century into the twenty-first, an Indigenous and an immigrant 
language, Menominee and German respectively. The crucial context is a 
misconception formulated this way by Baran (2017:5): “that English has 
always been the language of the United States and that English monolin-
gualism is necessary and desirable.” Selling this myth has required an on-
going process of writing other languages out of the dominant culture’s his-
tory, invisibilization. This has resulted in a widespread belief in the United 
States that “being a monolingual Anglophone is a mark of good citizenship” 
(Stafford 2013:134). As reviewed by Crawford (2000) and many others, this 
has become the dominant historical narrative about language in the U.S.

Formal education has been argued to play a particularly important role 
in invisibilizing minority languages and ultimately eradicating or trying to 
eradicate them; thus we focus on schools and schooling here. The notion 
of ‘invisibilization’ of languages has been used by Skutnabb-Kangas (2000) 
in linguistics in the context of ‘linguistic genocide’, where education is the 
focus, and by Havinga & Langer (2015) in historical sociolinguistics, where 
the focus falls specifically on writing rather than the presence of a language 
generally.

Our two case studies from Wisconsin offer sharp contrasts both in what 
the communities faced historically and how they are reacting to it today. 
In one case, German, a language that was once widely written and read in 
a standard variety, lost that status as a piece of a broader political strug-
gle and exists today basically as a ‘post-vernacular’ language. In the other, 
Menominee faced brutal, long-term efforts to eradicate the language, but 
today it is being revitalized by a new generation of speakers.

We have several goals, driven ultimately by the question of how langua-
ges can be written out of history and made invisible to the broader society 
even in the present. We first begin to fill out the picture of how invisibi-
lization works, drawing, as just noted, on the situation of two languages 
spoken in the same time and place. Far from a homogenous process of era-
sing languages from history, what was invisibilized and how it was done 
differs between these communities. Second, we show how – after invisi-
bilization – these communities have had dramatically different reactions. 
Finally, this comparative study should help us understand the two language 
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situations more broadly. On the one hand, the remarkable revitalization 
efforts underway in Indigenous communities around the world are all the 
more striking in comparison to the disappearance of immigrant languages. 
On the other, this comparison contributes to debunking the longstanding 
myth that German disappeared in the United States due to ‘anti-German 
sentiment’ in the World War I era.

The paper is organized as follows: After developing the notion of invi-
sibilization in general and in linguistics (§1), we briefly outline the back-
ground of the two communities and languages, Menominee and German in 
Wisconsin, especially their historical demographics (§2). Then we explore 
three points of contrast in how these two languages were marginalized: 
first, we compare the position of these two communities and their langua-
ges to the dominant Anglo-American power structure over the last century 
and a half (§3); second, we turn to the situation of the languages, especi-
ally in education (§4); and third, we sketch the contemporary situation of 
both languages in Wisconsin: German as a ‘post-vernacular’ language and 
Menominee as the focus of intense efforts to revitalize and ‘renormalize’ it 
(§5). We conclude in §6.

1 Invisibilization

Since at least the late 1970s, social scientists, in particular sociologists, have 
talked about invisibilization as a way of describing how groups of people 
can be marginalized or excluded by the dominant culture, including by 
gender, sexual orientation, race, citizenship or religion (see for instance 
Hammond 2008, Dobrowolsky 2008, Díez de Velasco 2010, Trawalé & Poiret 
2017). That is, certain populations and cultures can be expressly omitted 
from public recognition and more broadly disregarded. As the term implies, 
invisibilization does not involve eliminating populations or cultures but 
rather rendering them unseen to the dominant culture. Invisibilization 
efforts by dominant groups have sometimes been remarkably successful. 
For instance, despite the modern-day presence of over five million Native 
Americans in the U.S., many non-Native Americans are oblivious to their 
existence, a point reflected in the titles of various books and documentary 
films: “We are still here”. As Lowry (2018) writes, “Most people believe that 
the American Indian genocide took place long ago” without realizing that 
“it wasn’t completely successful”.

Invisibilization parallels the notion of ‘erasure’ developed by Irvine & 
Gal (2000:38), indeed they use the term ‘invisible’ in their definition:
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Erasure is the process in which ideology, in simplifying the sociolinguistic field, 
renders some persons or activities (or sociolinguistic phenomena) invisible. 
Facts that are inconsistent with the ideological scheme either go unnoticed or 
get explained away. So, for example, a social group or a language may be ima-
gined as homogeneous, its internal variation disregarded. Because a linguistic 
ideology is a totalizing vision, elements that do not fit its interpretive struc-
ture-that cannot be seen to fit-must be either ignored or transformed. Erasure 
in ideological representation does not, however, necessarily mean actual 
eradication of the awkward element, whose very existence may be unobserved 
or unattended to.

The notion of invisibilization has been extended to languages, as already 
noted, by Skutnabb-Kangas 2000 and Havinga & Langer 2015. Havinga & 
Langer (2015:3) provide this definition, drawing on Skutnabb-Kangas: “in-
visibilization refers to the instances where in particular discourses langu-
ages are simply not acknowledged, are not afforded the label ‘languages’, 
or are claimed to be but a small fragment of the majority culture.” This is 
pervasive in the United States and elsewhere, and it takes various forms 
depending on the socio-political setting and the languages involved. With 
Indigenous languages, for example, it is common in American society to 
hear people talk about ‘the Indian language’, without realizing that there 
are and have been hundreds of languages from many different families. In 
Mexico, Indigenous languages are referred to as dialectos (dialects) by many 
people, a pattern found in North America as well. Immigrant languages, as 
we detail below, are also frequently consigned to a status as ‘mere dialects’ 
and heritage speakers in particular have often internalized the belief that 
they are not really speakers of their languages or that the languages are cor-
rupt mixtures with English (e.g. ‘Spanglish’).

As explored in this paper, invisibilization is often connected with langu-
age shift but can certainly be distinct from it: Languages can be excluded 
from the public sphere and excluded from print media, but still exist as spo-
ken languages. For instance, Halwachs et al. (2013:23-24) write about one 
Romani population that the “Sinti, especially older speakers, perceive their 
language as a taboo in-group marker which has to be kept secret from the 
majority population. Therefore Sinti Romani is, almost as a rule, invisible in 
public and education.” In contrast, language shift can take place with con-
tinued high visibility of the language no longer spoken, such as is the case 
with ‘post-vernacular’ languages, as argued for Yiddish by Shandler (2006) 
and Low German by Reershemius (2009). Efforts to invisibilize German 
and Menominee were distinct parts of efforts to force shift to English, as 
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we show throughout. Both languages are today more visible than they were 
not long ago, in one case together with revitalization work but in the other 
independently of the loss of the language.

As already noted, a crucial piece of the work to date on linguistic invi-
sibilization focuses on education. Invisibilization is a key component for 
Skutnabb-Kangas in ‘linguistic genocide’ and she (2000: 570) states flatly 
that “formal education can play a decisive role in killing minority langua-
ges”. In the preface to that book, she lays out the broader case (Skutnabb-
Kangas 2000: x, emphasis in original):

Some of the direct main agents of linguistic (and cultural) genocide today are 
parts of what we call the consciousness industry: formal educational systems 
and the mass media …. Th[is] book shows that the education of most mino-
rities and indigenous peoples in the world is organized in ways which both 
counteract sound scientific principles and lead to the disappearance of linguis-
tic and cultural diversity.

We show here the central role education has played in the fate of the two 
languages under consideration.

The whole idea of invisibilization takes or at least starts from the per-
spective of a dominant culture. Communities being invisibilized have, can, 
and do exercise agency. At present there are efforts at ‘visibilization’. Díez de 
Velasco (2010) explores this for religious minorities in Spain, for example. 
While, from the perspective of English monolingual Wisconsinites, 
Menominee and German in Wisconsin have been invisibilized, if in very dif-
ferent ways, Menominee is being revisibilized (both community-internally 
and externally). German is not so much being revisibilized, but instead co-
ming to be represented widely as an often commodified ‘heritage’.

2 Reconstructing the speaker communities

As the call for papers for the 2017 Taal en Tongval conference noted, “It is 
often difficult to find out who spoke which language(s) to whom. The writ-
ten record typically prefers some languages over others, …. If we want to 
reconsider historical language contact, we also need to develop ways to re-
construct the sociolinguistic conditions determining the contact situation.” 
This is certainly true for the two languages under discussion here, especial-
ly Menominee, and the lack of evidence is in and of itself a reflection of ef-
forts to write these languages out of history. After a note about the German 
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situation, which has been widely treated in recent years and where some 
methods for answering these questions have been developed, we provide a 
more detailed account of Menominee sociolinguistic history.

German speakers have been present in Wisconsin in large numbers sin-
ce before statehood in 1848, with massive immigration of German speakers 
especially in the late 19th century. As we will explore in §4, what is called 
‘German’ actually consists not only of a wide range of dialects in addition to 
a standard variety, but also includes a set of closely related West Germanic 
languages, including Letzebuergisch, Low German and Swiss German. 
German speakers in this broad sense, large numbers of them Wisconsin-
born, reached a third of the state population by around 1890 with far hi-
gher concentrations in eastern parts of Wisconsin, near Lake Michigan. 
Wilkerson & Salmons (2008) were the first to use US Census data to track 
non-English monolingualism, showing that even in 1910 up to a quarter 
of people in some communities appear to have spoken German but not 
English, while Frey (2013) finds yet higher concentrations. Today, there are 
probably a few thousand Wisconsin-born speakers in these communities, 
all well beyond 60 years old and many who have not used the language in 
decades.

In contrast, the Menominee are one of the indigenous populations of 
the region. They live today on a 235,524-acre reservation in north-central 
Wisconsin. Their language, a member of the Algonquian family, was studied 
most famously by Leonard Bloomfield, who did fieldwork on it in 1920-1921 
and then worked with the data until his death in 1949. His renowned gram-
mar of the language (1962) was compiled and edited by Charles Hockett 
and, along with his Lexicon (1975), published posthumously.

It is extremely difficult to estimate speaker numbers for Menominee be-
fore about the 1920s. Before this date we get a mixture of estimates of total 
population and a few hints about numbers of speakers of the language. In 
1820, for example, there were estimated to be about 3,900 tribal members 
(Keesing 1939), and we can assume that most spoke no English.1 Between 
1830 and 1850, however, smallpox and cholera epidemics reduced that 
number drastically. The reservation was created in the mid-1850s, and by 
1870 the population there was down to 1,336 (Beck 2005).2

Keesing does give a speaker estimate for the 1880s: “officials estimated 
that some 250, or 19% of the tribe could speak, read and write English, 
though they do not specify the degree of efficiency in the new accom-
plishment” (1939:242). We can calculate the total population to be about 
1,316 from these numbers, which would mean that about 1,066 (81%) were 
Menominee monolinguals at that time.
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In 1910 the Federal Census included an item about language (“Whether 
able to speak English, or, if not, give language spoken”) as well as a spe-
cial “Indian schedule,” which added fourteen questions about tribal mem-
bership, blood quantum, land ownership, etc. Unfortunately the formu-
lation of the question about language leaves us without information on 
Menominee-English bilinguals. Wilkerson and Salmons (2012), however, 
had the insight that we can look at the languages listed for the individuals 
in a given household, and often deduce what the language of the home 
must have been. So if the parents were listed as able to speak English, but 
the children all spoke Menominee, then we know that the parents were 
likely to be bilingual Menominee-English speakers. Using this method, we 
arrived at the results shown in Table 1:

We can see from this table that 19% did not report speaking English, 74% 
were presumed or possibly bilingual, and only 7% were English-only or pri-
marily English-speaking.

However, there are other factors to consider about this census as well; 
for present purposes the most important is our conclusion that the census 
missed large numbers of reservation inhabitants. In 1892 the tribal popula-
tion was estimated at 1,635 (Hoffman 1896). The census gives a total of 956 
inhabitants,3 which would imply that there had been a population drop 
of 679 in just 18 years. Since we have seen no evidence of large population 
movements or epidemics in this period, we have to conclude that the cen-
sus-taker did not manage to find everyone on the reservation. This is borne 
out by the fact that only one of Bloomfield’s (1928) seven consultants is to 
be found on the census, plus the fact that it is missing entire families of 
people the first author knows. Thus it appears that the enumerator did not 
venture far off the main roads, and failed to count people living further out 
in the woods.

After the 1910 census, various linguists provide comments that bear on 
the numbers of speakers of Menominee. Hockett commented in the Preface 
to Bloomfield’s 1962 grammar that when Bloomfield started his work (in the 

Table 1 Language by Household

Category Number % of total
Do not speak English as household language 136 19%
Presumed bilingual 354 48%
Possibly bilingual 194 26%
Presumed English only or primarily English 51 7%
Total 735 100%
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early 1920s), most speakers were 20 years old and above. He also mentions 
work by Slotkin from the 1950s that indicates that at that date most spea-
kers were 50 or older. Miner (1979) says that there were “fewer than 100” 
speakers in the 1970s, and in 1996 the Menominee Nation estimated that 
there were about 35 first-language speakers. At the time of writing, there 
are unlikely to be more than five.

With that background, we turn now to a comparison of how these lan-
guages were invisibilized, beginning with their very different relationships 
to the dominant Anglo-American culture.

3 Pressure on languages: ‘Anti-German sentiment’ vs. 
boarding schools

German and Menominee are both ‘minority languages’, but their positions 
within the larger society are dramatically different. Here we look at langu-
age policy, with a focus on formal education, for reasons outlined above. 
That is, our focus here is less on invisibilization per se and more on impacts 
of government policy on the languages themselves.

For the Indigenous people of this continent, the European (and later, 
American) period of physical genocide was followed by numerous attempts 
at cultural genocide. As Betsy Levonian Morgan puts it in a foreword to 
Shillinger 2008, “For American Indians, forced assimilation was but one 
flank of a plan for cultural genocide and it represents overtly racist ideo-
logies and policies” (2008:v-vi). One approach to forced assimilation was 
the Federal boarding school policy.4 As a national movement, this began 
with the founding of the Carlisle Indian Industrial School by Richard Henry 
Pratt in 1879. The goal was total assimilation to the majority culture, and 
eradication of any vestige of native language or culture. Three principles 
were observed in the service of this goal: children from many different tri-
bes were thrown together at a single school (this lessened the chance that 
they could speak to each other in their native languages), there was inten-
tional isolation from the family (to minimize the influence of the home lan-
guage and culture), and there was a strict English-only policy, with severe 
punishment for infractions.5

The Menominee had a slightly different experience than many other 
tribes, in that they had two boarding schools on their reservation, a govern-
ment school (founded in 1875) and St. Joseph’s Indian Industrial School 
(founded in 1883). These two schools merged (as St. Joseph’s) in 1933, and 
together were in operation for almost 80 years.
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Both schools were required to enforce the Indian Office’s English-only 
rule. Some of the priests at St. Joseph’s did speak Menominee and even 
translated religious material into the language, but nonetheless students 
were forbidden to use it: “If we were caught speaking our language, we were 
punished severely. We might get a kerosene shampoo or a bar of yellow 
soap shoved in our mouth – that was just part of it” (Shillinger 2008:85).6

Contrast this with the situation of official pressure on the German lan-
guage and how that history has been written. The common narrative, ubi-
quitous in German-American communities and still widespread among 
scholars, is that the German language was displaced during the World War 
I era due to ‘anti-German sentiment’. A widely cited description is Wittke’s 
(1936:33-34), that the war was “… a thunderclap from a cloudless sky”, and 
one that for German-Americans “initiated…emotional crisis, conflicts of 
loyalties, misunderstandings, persecutions, tragedy which few of their fel-
low citizens appreciated”.

Instead of dissipating with time, some more recent voices are yet more 
strident. Tolzmann writes about the “persecution and victimization of 
German-Americans” in this era (1995:ix), and asserts that the “Anti-German 
Hysteria certainly ranks as one of the most brutal inquisitions in American 
history” (1995:1073). Frizzell describes Tolzmann’s book on whole as one 
that generally presents a view of German-American history “as written de-
cades ago”, but its treatment of the World War I era is “thoroughly up-to-
date in that it is a part of the contemporary American culture of competi-
tive victimization. Most scholars who study German-Americans recognize 
that Germans in America are not strong players at this game.” 

The pressures on Menominee just described – and these are typical of 
what happened in Native communities – debunk the narrative of German-
Americans as victims. Even the less extreme narrative of WWI as a driver 
of language shift does not hold water, as argued by Frey 2013, Putnam & 
Salmons 2015, Salmons 2002, 2005a, b, and many others. In a nutshell, many 
families continued to speak German as a home language – contempora-
ry speakers were typically born decades after the war – and institutional 
German survived into the 1970s, especially as a language of church services 
(Salmons 2017). This body of research argues that language shift was driven 
by changes in community structure, where local control of key institutions 
(economic, social, religious, educational) was ceded to extra-community 
powers, a process called ‘verticalization’ (see Brown in preparation). The 
war was certainly one of the catalysts for shift, e.g. in the elimination of 
German as a school subject.
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The pressure which was brought to bear is, we conclude, quite different: 
Government policies disrupted Menominee language and culture in a fun-
damental way, by literally removing large numbers of children from their 
families during the key time for language acquisition (among other things). 
For German, in contrast, the disruption to community life at its core was 
modest, to put it mildly.

4 Linguistic varieties and variation

In the definition of invisibilization at the outset, we saw several distinct 
possibilities for how dominant cultures accomplish this, ranging from sup-
pressing education and other institutional uses of a standard language to 
seeking to eliminate languages and awareness of them. German illustrates 
the former strategy and Menominee the latter.

Previous treatments of Wisconsin’s German-speaking history make 
stark claims about the standard language and German-language education, 
including on two related issues of concern to us here: (1) Some deny the 
presence of the standard for most Wisconsin Germans (e.g. Eichhoff 1985). 
(2) Many claim that German-medium education was essentially eradicated 
with an 1889 law mandating English in schools (Kellog 1918). In line with 
the historiography noted above, the most common take is that World War 
I largely saw the end of German medium education (e.g. Nollendorfs 1988, 
Finkelmann 1993, Ludanyi 2013). The actual history is much more complex 
on both counts.

To the first point, Eichhoff (1985:233-234) argued that most Germans spo-
ke only dialects (or more precisely often other West Germanic languages):

Wisconsin’s German-speaking immigrants came from nearly all areas of 
Germany. … Many spoke the North German dialects known as Low German or 
Plattdeutsch. … Most speakers of Low German could understand the standard 
language, but they were unaccustomed to speaking it. It was too far remo-
ved from their own dialect. There are countless reports that among speakers 
of different German dialects, the English language soon became the easiest 
and most available means of communicating. Only in urban areas of eastern 
Wisconsin, along the shores of Lake Michigan, was Standard German in wider 
use among German immigrants and their descendants.

While it is true that many spoke dialects of German or Low German, 
by the time of migration, the European German lands generally had 
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well-established public education and people arrived knowing some de-
gree of Standard German. From early immigration until the 1930s, German 
speakers built and maintained robust Standard German institutions (e.g. 
newspapers), and weekly German from the pulpit continued past the 1970s. 
Standard German is also well attested in personal letters (Litty 2017). We 
focus here on educational systems where the standard was taught and 
learned. Its status was hotly contested, but efforts to maintain Standard 
German as an institutional language were powerful and lasted long past 
WWI. Knowledge of English was often not acquired for two or more gene-
rations (Wilkerson & Salmons 2008, 2012, Frey 2013).

During this time, Anglos and Germans had diametrically opposed 
views about language: From the perspective of Anglos pushing for the 
‘Americanization’ of immigrants, German represented a threat to English 
and American national identity (Ricento 2003). For Germans, English repre-
sented a threat to German language and culture (Salmons 2017). Language 
thus became central to a broader political struggle, a fight German spea-
kers did not ultimately lose until the mid-20th century. Language shift from 
German to English was clearly gradual – beginning with settlement in the 
1830s-1840s down to living speakers today. The loss of standard German in 
key institutions also proved remarkably slow.

Things came to a head with the 1889 Bennett Law, which defined schools 
in Wisconsin as institutions where the major subjects were taught in English. 
Here too, there have been strong pronouncements about the effects of the 
law: “The stronghold of ‘Germandom’ was demolished” (Kellogg 1918: 24). 
Nollendorfs (1988: 184) argues that "although this law was repealed several 
years later, and German-language and private schools in Wisconsin were 
strong at least to the time of the First World War, a gradual movement toward 
universal use of English is clear". While reliable numbers may be impossible 
to establish, public and especially parochial schools continued to teach with 
German as the medium of instruction at least into the 1930s (see Petty 2013, 
Salmons 2017, for instance). That is, even at the time, there was a widespread 
belief that (standard) German had been eliminated from key roles, like edu-
cation, while it hung on considerably longer even in education.

The pressures on German were then concentrated on the standard lan-
guage. In time, many families apparently shifted from Low German and 
other related languages to a standard-like German. In fieldwork, the second 
author and others have regularly heard the story that parents and grandpa-
rents spoke Low German but that they taught their children, the last gene-
ration, only varieties that are readily mutually intelligible with European 
German. The German situation typifies, then, Havinga & Langer’s case of 



VOL. 71, NO. 2, 2019

TAAL & TONGVAL

198

invisibilization by suppression of a written language, as discussed in detail 
by Salmons (2017).

The issue of standard language vs. dialect plays out very differently in 
the case of Menominee. First, as a language that was traditionally transmit-
ted orally, the pressure to standardize that can come with writing did not 
apply. Second, there was no parallel to the establishment of schools that 
taught in German, since the goal of the schools on the reservation was to 
completely suppress the Menominee language. Instead, we address this is-
sue in terms of how one particular outside linguist viewed the language and 
presented it to the scholarly community (and posterity), as well as in terms 
of what the facts really were and are about variation.

In his 1927 paper, Bloomfield describes Menominee as “a uniform lan-
guage … without dialectal differences” (p. 436). Yet Bloomfield was clearly 
aware of differences in the ways that people spoke the language. He fre-
quently comments about style in his grammar (1962), for example, descri-
bing certain pronunciations or constructions as more or less “urbane” (e.g., 
p. 479, 234). He also discusses differences in pronunciation of the sounds 
of the language, e.g., describing the extensive variation in pronunciation of 
the short vowels (pp. 5-11), or the pronunciation of orthographic <s>, which 
“varies freely from the sound of English s in see through palatalized shades, 
almost to the sound of English sh in she” (p. 16).

But, as Teeter (1970) explains, Bloomfield believed that it was the role of 
a linguist writing a grammar to standardize the data, in order to present the 
language “in terms of community norms” (1970:530). That is, “using his own 
speaking ability, and his knowledge of the usage of the best speakers, the 
linguist … normalizes words and sentences” (1970:531).

What does it mean to “normalize”? Recall that Bloomfield worked on his 
analysis of Menominee from the time of his fieldwork in 1920-1921 until his 
death in 1949. In Hockett’s Preface to Bloomfield’s grammar he talks about 
the difficulties of reconciling the many different versions of Bloomfield’s 
analyses that he found. But Goddard (1987:193) explains normalization as 
involving more: “Having established the regularity of the rules to his satis-
faction, Bloomfield rewrote his corpus accordingly.” Thus, far from repre-
senting a standard form of the language, his grammar is an idealization, 
embodying his idea of a community norm that no individuals used.7

There are, however, still ways to get at the real variation that was present 
when there was a viable first-language speech community (and which is 
retained, to some extent, in the speech of today’s second language spea-
kers). Miner (1974), for example, lists categories of differences between 
Bloomfield’s grammar and the speakers he was working with. One example 
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which continues until today is “initial short syllable dropping,” where spea-
kers omit the first syllable (or sometimes just the onset and nucleus) when 
the vowel is short, as shown in (1):8

 1. a. anīpiahkanan → nīpiahkanan ‘leaves’ 
 b. kesēwatōhsaeh → sēwatōhsaeh ‘bird-hawk’ 
 c. maskūcīhsak → skūcīhsak ‘beans’ 

Miner’s document implies that this is due to language shift, but in fact we 
find the same phenomenon in Bridgman 1874, a full century earlier:9

2. a. mamāceqtaw → Ma'h che tah ‘Indian’ 
 b. eskuahtem → Squa tum ‘door’ 
 c. neskēhsekon ‘(my) eyes’ → skā se kun ‘eye’ 

There are a number of differences in pronunciation of sounds, as well. We 
noted Bloomfield’s comment about the variation in /s/; there is also varia-
tion between [tʃ] and [ts] (for the sound written <c>), between coda <q> 
([ʔ]) and /h/, and in the pronunciation of postconsonantal diphthongs (e.g. 
[kwa] vs. [ko]). There are many other examples that we could give but this 
suffices to show that Menominee was (and is) far from a “uniform language.” 

Since Bloomfield’s grammar is the most famous work on Menominee 
(and indeed, one of the most famous on a North American language), it is 
the go-to resource when one wants to know something about Menominee. 
Yet Bloomfield’s normalization effectively invisibilized sociolinguistic de-
tail about the language for the outside world of linguists. In other words, 
even in the absence of any kind of standard, we see a de facto invisibiliza-
tion of sociolinguistic variation here.

This also has consequences now for those involved in Menominee lan-
guage revitalization, since of course they too turn to the grammar for defi-
nitive answers to their questions. But as Margaret Noodin (personal com-
munication) reminds us, “Linguists and teachers veer toward the mean in 
identifying a standard grammar but the mark of a living language is creative 
use which depends on elasticity and variation.” 

Thus, both languages were battlegrounds for the forces of standardiza-
tion, but in very different ways. In both cases, dialect differences were sup-
pressed by some of the parties involved while at the same time others were 
trying to suppress some sense of standardness. For Menominee, the pres-
sures appear to have been largely from the outside, while for German, spea-
kers had firmly established standard language ideologies that played a role.
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5 Romanticized heritage and commodification vs. the 
work of revitalization and renormalization

Language shift drives language endangerment and the challenges of revita-
lization are well known beyond linguistics today. The reactions of these two 
communities to shift to English have been profoundly different: Wisconsin 
Germans show little interest in retaining the language and instead have 
embraced their German-language heritage as a ‘post-vernacular language’, 
while the Menominee are investing tremendous energy and resources into 
reestablishing their language.

Although the dwindling numbers of first-language Menominee spea-
kers described in §2 may make it appear that the language is moribund, 
this is not at all the case. It should, instead, be viewed through the lens of 
“resilience” (Frey 2013), or as Beck (2005:ix) presents it, as “a case study of 
survival.” A growing number of tribal members are dedicated to reclaiming 
their language, and see it as one of the most important indicators of their 
identity. Indeed, they are part of a world-wide movement of language revi-
talization, as attested by the explosion of literature on the topic just in the 
last decade. Hinton (2013:225), in a discussion of parents using endange-
red languages with their families, says, “[They] are language pioneers in a 
broad, non-centralized social movement of language reclamation. To them, 
language is one of the most important aspects of maintaining an indige-
nous identity in the face of the juggernaut of social and political forces that 
threaten to erase that identity.” 

The Menominee language revitalization movement has faced many of 
the same hurdles that other communities have, one of the most daunting 
being the lack of an adequate number of people who can teach the langu-
age. There are several very good second language speakers, however, and 
they have instituted an innovative idea to develop more: an immersion pro-
gram for adult students, creating new speakers who will eventually become 
the teachers in a planned immersion school.

The first class of “language trainees” started in 2016, and spent 18 months 
of immersion with one fluent elder and a highly proficient second langu-
age speaker. They opened an immersion day care center in September 2017, 
and took on a second class of trainees around the same time. Following 
in the footsteps of other successful immersion schools (most notably the 
Hawaiian immersion program; see Wilson 1998, Warner 2001, among many 
other references), they plan to expand upward through the grades as capa-
city permits.
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These important revitalization efforts have effects on awareness and 
visibility of the language within the community – people know about 
the work on the language. While public use of many heritage languages 
in Wisconsin is for commercial or touristic purposes, Menominee is now 
being used expressly for community internal purposes. The picture below 
shows a sign which was placed at the main entrance to the reservation in 
2018 by MADD (Mothers Against Drunk Driving). Since it is written in the 
Menominee language, it is clearly intended for members of the community, 
encouraging participation in a key aspect of traditional culture and admo-
nishing readers to avoid alcohol.10

On the other hand, Wilkerson & Salmons (forthcoming) argue that 
German in Wisconsin has become a ‘post-vernacular’ language in the 
sense of Shandler (2006). They quote Reershemius (2009: 131), who argues 
that some languages can “serve the purpose of identity building within 
a community even after they have ceased to be used as a vernacular for 
daily communication.” Wilkerson & Salmons include in their evidence 
for this point the “pervasive celebration of [German] ‘heritage’”, such as 
the countless Oktoberfest celebrations held annually in the state and a 

Figure 1
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heavily German-marked linguistic landscape. Beyond such displays and 
festivities, German-language instruction in schools is considerably higher 
than in many parts of the United States. Still, as they conclude, “Eastern 
Wisconsin has less ‘returned to’ Germanness than invented a new sense of 
Germanness, linguistically and otherwise”. This is clearly displayed in a re-
cent advertising campaign by the Wisconsin Department of Tourism using 
the German term Gemütlichkeit, which they define as ‘friendship, warmth 
and good cheer’.11

Just as importantly, people in these communities still strongly identify 
themselves as ‘German’ in some sense and, perhaps surprisingly, Evans & 
Litty (2018) find that this identification appears stronger among monolin-
gual English speakers than among German-English bilinguals. They find, 
less surprisingly, that bilinguals do not regard their heritage language as 
“the real German”.

In colonial times, Germans were regarded as aliens in a broad sense, as 
evidenced by the infamous Benjamin Franklin quote about the German 
population of Pennsylvania, where he expects that the Germans “will 

Figure 2
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never adopt our Language or Customs, any more than they can acquire our 
Complexion” (Crawford 2000:11). Roediger (1999) and other work on the cre-
ation of whiteness generally makes little mention of German-Americans. 
But Germans are part of the dominant culture today and what remains is 
mostly a kind of ornamental heritage identity.

In sum, while the numbers of speakers for both languages have dwind-
led to the point that the only first-language speakers left are elderly, the res-
ponse to this endangerment could not be more different. The Menominee 
are working to create a linguistic and cultural renaissance, while German in 
Wisconsin is now clearly post-vernacular.

6 Conclusion

We have sketched the historical sociolinguistic and contemporary situati-
ons of two languages in Wisconsin, the Indigenous language Menominee 
and the immigrant language (or set of languages) known as German. Both 
communities faced pressure from governmental and other institutions to 
shift to English and at the same time to erase the presence of these langu-
ages from the historical record. For German, we see the loss of access to 
a standard language as crucial and with that a story, told by scholars and 
community members, that the standard had not been or was not present. 
Today, community members embrace Germanness as a ‘heritage’, often for 
commercial or touristic purposes, but little remains of the language beyond 
the ‘linguistic landscape’. For Menominee, ongoing, often violent efforts to 
destroy the language and culture had far-reaching impact, but here com-
munity members are working to renormalize the language. While previous 
work on invisibilization treats minority language communities as victims, 
this example shows resilience and agency from the grassroots.

The dominant culture’s historical narrative in this case (as in so many) 
was written by the winners, a process that included writing Menominee 
and Standard German almost entirely out of regional history and consci-
ousness. Evidence strongly suggests similar trajectories of development for 
other North American Indigenous languages, and for German across the 
Midwest and Texas (e.g. Salmons & Lucht 2006). Invisibilization is general-
ly a fate of languages spoken by minorities, illustrated here by Menominee, 
where we see clear patterns of resilience. At the same time, we have do-
cumented invisibilization of a fully developed and codified European 
standard, one which lost its place as a written standard used in a full range 
of institutions.
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Notes

* Parts of an early version of this paper were presented at the 2017 Taal en Tongval con-
ference by the second author. Parts of the material on Menominee were presented at 
NWAV 2017 by the first author. We thank an anonymous reviewer, the editors, Hunter 
Lockwood, and David Natvig for comments on earlier versions and discussions on these 
topics. The usual disclaimers apply.

1 Multilingualism in nearby Indigenous languages was widespread, however. When we 
describe “Menominee monolinguals” in what follows, we are omitting mention of the 
other Native languages that may have been spoken, just for ease of reference.

2 Beck points out, though, that there were an unknown number of Menominees living 
off-reservation who are not included in this number.

3 Various groups have been excluded for the purposes of Table 1 (e.g., children under one 
year of age), so it shows a lower total.

4 This was not restricted to the United States; boarding schools for indigenous children 
were found in Canada, Australia, India – wherever the Western colonial powers exerted 
their influence – and Scandinavia.

5 It is not known how many Native children died in the U.S. boarding schools; the 
Canadian Truth and Reconciliation Commission (2015) was able to confirm that 3,200 
died in Canadian boarding schools. The actual number is undoubtedly much higher.

6 This quote comes from a set of interviews with former St. Joseph’s students that are 
reported in Shillinger 2008.

7 Goddard goes through a number of examples which show that what Bloomfield trans-
cribed in his field notebooks was not always the same as what he published.

8 These examples are from the first author’s fieldwork, and are written using the tribal 
orthography. The only ways in which it deviates from IPA (in these and the following 
examples) are in the use of the macron to indicate vowel length, the two separate sym-
bols <ae> for [æ], <c> for [tʃ], and <q> for glottal stop.

9 In this set of examples we first give the modern spelling of the full word, then Bridgman’s 
transcription, in which he appears to use the straight apostrophe to show length, and 
<ā> to represent [eː]. The word for ‘eye’ is inalienably possessed, so although the <ne> 
represents a first person prefix, it is not optional.

10 Literally, it reads “He offers tobacco. Don’t drink!” Photo courtesy of Sarah Lundquist.
11 Picture from http://www.rubyengen.com/travel-wisconsin-gemtlichkeit/.
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Abstract
Due to the 250-year status of their language as an oral language (but see be-
low the reference to Georg Brandes [1888]) the only hard evidence we have 
just what the Doukhobors’ language was like, are the interviews conducted 
with Doukhobor elders in the 1960’s, i.e., those speakers who had brought 
the language with them in their mass migration to Canada in 1899. Some 
glimpses can also be gained by the study of their ritual texts (psalms, pray-
ers, and hymns) that fortunately had been collected and written down in the 
early 20th century by the Bolshevik Russian land surveyor in a book called 
Životnaja Kniga duxoborcev (Bonč-Bruevič, Vladimir. 1909 [1954].) There is a 
debate as to how the title of this book is best translated into English, The Book 
of Life or The Living Book. I believe that The Living Book currently has the edge. 
Before being collected and written down, this book was also oral, and much 
of the language reflected the spoken practice (Schaarschmidt 1995). At all 
times, the illiterate Doukhobors had access to members of their community 
that performed the written tasks for them, such as dealing with the bureau-
cracy of the Russian Empire. And because of their forced move from the 
Crimea to Transcaucasia, the Doukhobors’ previous exclusive contacts with 
South Russian now faced Russian-Turco-Tataric bilingualism. The latter can 
still be traced rather easily: of the ever decreasing number of elders in their 
seventies and up, many remember bits and pieces of Turco-Tartaric words 
and expressions that are published in a series of articles in the Doukhobor 
monthly Iskra by a former and now retired Russian-language teacher in the 
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Doukhobor area of British Columbia (see, for example, Popoff 2013). In ad-
dition, many Doukhobor surnames show Turco-Tataric influence. What is 
often not so clear is whether the Turco-Tartaric words came into Standard 
Russian before the contact of Doukhobor Russian with Turco-Tartaric, and it 
is our role as etymologists to determine that on the basis of multi-volume 
dialect dictionaries or field work in the still extant Doukhobor oral language 
area within Georgia. For any moribund language that in the past had multi-
ple functions there arises the question of the relationship between langu-
age death and the preservation of culture, a largely unresolved issue in so-
ciolinguistics. On the one hand, there are cases of large-scale language loss 
with the retention of at least some elements of culture (to wit, Ukrainian in 
Canada, Sorbian in Germany, many First Nations in North America, and, as 
will be demonstrated in the present research article, Doukhobor Russian in 
Canada and Georgia). The present paper will deal with a small subtopic in this 
large field, i.e., the loss of “special” languages, such as the “ritual language” 
as used by the Doukhobors as well as their oral language that they brought 
with them to Canada in 1899 and that was partially recorded by linguists, 
such as Harshenin (1961; 1964; 1967).

Keywords: oral and written tradition, language and culture, Doukhobors and 
indigenous languages, Doukhobors in Georgia, Turco-Tataric influence

1 Introduction

The Doukhobors are a pacifist ethnic minority in Canada whose belief sy-
stem developed when they split off from the Russian Orthodox Church, 
possibly as early as the mid-seventeenth century, a period of considerable 
dissension in that organization. The Doukhobors do not have churches, 
priests or pastors but assemble in community halls where their communal 
singing of psalms signifies the essence of their belief system.

In 1802 Tsar Alexander granted them a homeland in the fertile Crimea. 
Less than 50 years later Tsar Nicholas banned them to barren Transcaucasia 
where the group created a huge bonfire of weaponry in 1895 as a gesture to 
the government that they opposed conscription. Fearing extermination for 
the group, Leo Tolstoy with the aid of the Quakers in Great Britain enabled 
the Doukhobors to leave Russia and settle in Canada in 1899. They settled 
first in the Province of Saskatchewan in the vicinity of settlers of Ukrainian 
origin which proved to have a lasting effect on their Russian Doukhobor di-
alect. Following a dispute with the Government on land leasing conditions, 
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about half of the Doukhobors moved to the British Columbia where they 
were able to buy land. What was probably not known to them was that 
a First Nation minority, the Sinixt, also had laid claim to the land. This is 
where the pacifism of the Doukhobors ended. They chased the Sinixt peop-
le off their land, dug up their burial grounds, and built a fence to keep out 
the Sinixt. The dispute between Doukhobors and Sinixt has since been re-
solved by dedicating the MIR centre in Selkirk to ritual activities for both 
groups, and this seems to work well (see also Wilkinson 2006).

Another instance where a sub-group of the Doukhobors, the so-called svo-
bodniki (Freedomites) completely put aside their Pacifist roots was when 
the Canadian government went back on their promise given before the 
group settled in Canada that the new immigrants should be able to continue 
with all their activities in the Russian language. Instead the Government 
now enforced schooling in English as it had with the first nations languages. 
The svobodniki protested when their children were taken into residential 
schools: as a form of protest, they undressed publicly and were therefore 
encarcerated in two camps on an island off the coast of Vancouver Island 
(see also Schaarschmidt 2008a).

Figure 1 A painting of the MIR centre symbolically with the Doukhobor 
House and the Sinixt Teepee
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There are currently no more than 30,000 Doukhobors living in Canada. 
In the late 1990s language maintenance was estimated to be at 60%. No 
doubt that percentage has in the meantime shrunk considerably. Since 
its formation in the early 1800s, Doukhobor Russian had been transmit-
ted orally from generation to generation, both in its colloquial style based 
on a South Russian dialect and in its ritual style based on Russian Church 
Slavonic as recorded in 1906. The oral language began to be recorded by 
linguists in the late 1960s. It is now facing a certain death if not revitalized 
and maintained.

We shall trace here the history of Doukhobor Russian since its formation 
period to the start of the loss-of-maintenance period in the 1960s, concen-
trating on the sociological factors that have impeded the prestige status of 
this language in comparison with Standard Russian both in the community 
and outside of it. This work constitutes a continuation of earlier research as 
presented in Schaarschmidt 1995; 2012; 2013a.

2 From koine to leveling (1801-1899)

The term duxoborcy seems to have been coined in 1786 by Nikifor, 
Archbishop of Slovenia (Inikova 2000:2). Apparently, the term was initially 
used in a pejorative sense: Archbishop Ambrosius of the Russian Orthodox 
Church implied by the term that a group of dissident Russian peasants 
fought against the Spirit of God (Russian dux “spirit”; borec “fighter, wrest-
ler”). The Doukhobors eventually adopted the term but understood it in the 
meaning “wrestling with and for the Spirit of God” (Popoff 1983:113). The 
Doukhobors do not consider themselves to be a sect – it would be more 
adequate to label “Doukhoborism” a social movement.

Although Doukhobor Russian (DR), with its estimated 15,000 speakers 
(the Canada Census includes the Doukhobors in the number of immigrants 
from the Federation, so exact figures are almost impossible to obtain), is as 
distinct from Standard Russian as Plautdietsch is from Standard German, the 
former has not been included as a language or as a minority language in any 
of the current handbooks while the latter has been (see, for example, Lewis 
2009 and Moseley 2007). To some extent perhaps Russian scholars and pos-
sibly Doukhobor writers themselves are to blame for this omission since DR 
is often referred to as a “variety of Russian” (Makarova 2012: x) or as a “dialect” 
(Harshenin 1961). And yet, the Doukhobors clearly form a minority group 
distinct from other Russian émigré groups in three geographic areas outside 
of Russia: 1) the Province of British Columbia (Canada); 2) the Province of 
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Saskatchewan (Canada); and 3) the Republic of Georgia. The revitalization 
and maintenance of DR is possible in British Columbia if something is done 
before the current older generation(s) disappear (Schaarschmidt 2012: 255-
57); it is becoming very unlikely in Saskatchewan (Makarova 2011); and pro-
bably still has a small chance in Georgia (Lom [Lohm] 2006).

In this pilot study we shall first provide a summary of the history of 
DR from the first homogenous settlement in the Crimea in 1801 until 
the move to Canada (Section 2); then describe the development of DR 
from the group’s arrival in Saskatchewan and the partial move to British 
Columbia, the onset of both diglossia and bilingualism in the commu-
nity in BC and the present linguistic situation (Section 3); and, as DR 
is currently on the brink of extinction in this province, a preliminary 
outline of an “eleventh-hour” proposal how to go beyond the process of 
preservation to a systematic maintenance and revitalization process of 
the language (Section 4).

2.1 Some linguistic prerequisites
According to Trudgill, new-dialect formation proceeds generally in three 
stages (quoted here from Kerswill 2002, 679; see also Schaarschmidt 2012, 
238-9):

Stage Speakers involved Linguistic characteristics
I Adult migrants Rudimentary leveling
II First native-born speakers Extreme variability and further 

leveling
III Subsequent generations Focusing, leveling and reallocation

There is a great deal of variability in the time-depth of koineization, withfo-
cusing possible already by Stage II, and the absence of focusing sometimes 
persisting over several generations of Stage III. In this section, we deal with 
Stage I, what Siegel calls the “pre-koine.” This is the unstabilized stage at the 
beginning of koineization. A continuum exists in which various forms of 
the varieties in contact are used concurrently and inconsistently. Leveling 
and some mixing has begun to occur, and there may be various degrees of 
reduction, but few forms have emerged as the accepted compromise (Siegel 
1985: 373).

2.2 Rudimentary leveling: Milky Waters
When Tsar Alexander decided to create a concentrated settlement 
of the Doukhobors in the area near the Moločna River (whence the 
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English term “Milky Waters”), he also created the foundation for the 
rise of Doukhobor Russian, originally as a mixture of dialects, a sort 
of koine, later as a language with distinct functional styles (see especi-
ally Schaarschmidt 2008). The only uniting feature at this point was the 
ritual functional style (hereafter short: “ritual language”). We have no 
direct evidence of the Doukhobor colloquial functional style of this pe-
riod or, for that matter, for a good 100 years before the Canadian period. 
The details of the koine situation of this period can thus be gleaned 
only from 1) the evidence provided by interviews with second- and third 
generation speakers in Canada in the 1950s and 1960s; 2) interference 
phenomena in the ritual language; and 3) the experience gained in the 
internal reconstruction of other languages. This evidence allows us to 
assert that for the Milky Waters period rudimentary leveling of the di-
alect features was in process and that because of the interruptions in 
this process caused by the migrations to Transcaucasia and Canada the 
leveling process took longer than it normally takes for a non-migrant 
community of speakers. There is no tangible evidence of a diglossic si-
tuation Doukhobor Russian – Standard Russian as the large majority of 
Doukhobors were illiterate, as was the case for four fifths of all Russians 
in the Empire (acording to the first census of 1897; see, in this respect 
Rašin 1951: 49). The first step in the levelling process was aimed at the 
phonemic variability that had arisen from the confluence of Russian 
speakers from all parts of the Russian Empire. Examples here include the 
variability of the palatalization of consonants in a position before front 
vowels, e.g., there is 1) a lack of palatalization, as opposed to its presen-
ce, as in Belarusian and Ukrainian: редкo ‘rarely’: [retka]/[r’etka]; киса 
‘pussy-cat’: [kisa], [kysa], [k’isa]; крест ‘cross’ [krest]/[kr’est]/[xrest]/
[xr’est]; 2) the lowering of [i] to [y] as in Ukrainian; see [kysa]; the va-
cillation between [g], [h], and [γ], e.g., гора ‘mountain’: [gora]/[gara]/
[hara]/[hora]/[γara]/[γora]; the alternation in the phonetic represen-
tation of unstressed е and о, e.g., несу ‘I am carrying’: [n’esu]/[n’isu]/
[n’asu]; see also the foregoing examples for гора ‘mountain’; the varia-
tion [f]/[xv], e.g. сапфиpный ‘sapphire’, as in [saxvirnyj]/[saxvernyj]/
[safirnyj]/[samfirnyj]. Many of these fluctuations were carried over into 
the resettlement period in Transcaucasia, and some of them can still be 
found in Doukhobor Russian in British Columbia today. And as was the 
case at least up to the move to Canada, the only uniting factor seemed 
to be the ritual language as it was memorized and handed on from one 
generation to the next.
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2.3 Further leveling: Transcaucasia
We may assume that the Transcaucasian period marked the continuation 
of the rudimentary leveling process mentioned above in Section 2.1. For the 
first native-born speakers, however, there probably existed a combination 
of extreme dialect variability and further leveling. By the time adult spea-
kers migrated to Canada in 1899, both the variability and the leveling were 
part of their dialect and were, to some extent, reflected in the ritual style.

There is no tangible evidence of a diglossic situation Doukhobor Russian 
– Standard Russian during the Transcaucasian period. There may, however, 
have been elements of bilingualism, as trading with the non-Slavic peoples 
(mainly Turco-Tatars) would have required a vehicle of communication, if 
only a pidgin of the Russenorsk type or that used today in trading on the 
Russian-Chinese border area in the Far East (see Stern 2005, 289-290). Many 
of the linguistic features collected are based on interviews with speakers in 
their 70s and 90s, i.e., those who migrated from Transcaucasia to Canada 
(see, in this respect, Schaarschmidt 2012: 241-3). We shall select here only 

Figure 2 Molochnaya Doukhobor settlement
This figure is reproduced by permission from the Doukhobor Genealogy Website (www.douk-

hobor.org). Copyright Jonathan J. Kalmakoff. All rights reserved.
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the category of loans to illustrate the partial leveling process at this stage in 
language development (see also Tarasoff 1963 and Beženceva 2007:123-6). 
Due to the later influence of Standard Russian it is not always clear whether 
such loans are actually genuine loans directly from Turco-Tataric or indirect 
loans in a later period. This can be exemplified by the apparent Doukhobor 
loan from Turkic džiranka ‘deer’, for which there exist the Standard Russian 
variants džejran, dzeren and zeren/zerenka, referring, however, to a kind 
of antelope (see Fasmer 1964-73, I: 510-11; II: 95). The Doukhobor language 
in present-day Georgia also contains many loans from the adjacent or co-
territorial non-Slavic languages but here again many assumed Doukhobor 
loans may in fact also be loans in Standard Russian or internationalisms, 
as exemplified by the loan mazun ‘matzoon/madzoon’ (a type of yoghurt), 
cf. Standard Russian maconi, borrowed from Armenian. Where the Tatar 

Figure 3 Doukhobor settlements in the Causasus
This figure is reproduced by permission from the Doukhobor Genealogy Website (www.

doukhobor.org). Copyright Jonathan J. Kalmakoff. All rights reserved.
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influence is felt probably most widely is in the domain of names as is ap-
parent from the document “Origin and meaning of Doukhobor surnames” 
on the Doukhobor Genealogy Website (www.doukhobor.org) by Jonathan 
J. Kalmakoff, Origin and Meaning of Doukhobor Surnames. htm (114 pages, 
last consulted January 12, 2019). It has been suggested that the individual 
contemporary spelling variations in many of these names are due to the 
Doukhobors’ lack of literacy in the sense that since they did not know how 
to read and write, the exact form of their last names was irrelevant. It has 
never been established, however, just how widely this lack of literacy was 
spread in the Doukhobor community. If we can believe an eyewitness tra-
veller in Russia in the year 1887, the Danish academic and writer Dr. Georg 
Brandes, he not only praised how the Doukhobors had achieved to convert 
the Caucasus desert into one of the “most fruitful and richest regions in 
the area” but also that they “can all read, although they have no schools 
and teach their children themselves” (Brandes 1888:103). Perhaps, then, the 
situation in terms of literacy was somewhat similar to the indigenous lan-
guage of Salish in BC where it is claimed that they had been literate but 
that their written language was taken away from them at some point (by 
the explorers).

One need not go down far in the extensive list of Doukhobor names col-
lected by the Canadian scholar Jonathan J. Kalmakoff of Saskatchewan in 
his 114-page Origin and Meaning of Doukhobor Surnames. htm to find clear 
traces of Turco-Tataric influence even though sometimes at first sight we 
seem to deal with a Russian source, e.g. in the name Babaev where at first 
sight we seem to deal with the Russian base word baba, meaning “grand-
mother” or “old woman”. But in actual fact we are dealing with the Tatar 
term babai, meaning “grandfather”. The English spellings here vary: they 
are Babayeff, Babaeff, Babaew, Babayev. Things are a little less clear in the 
name Azarov that seems, at first sight, to be derived from Azar, a diminu-
tive of the men’s name Azarii. It is more likely, however, that the name de-
rives from the Turkic term azar “help”. Even less clear is the name Biryukov; 
Kalmakoff maintains that it originates from biryuk, a term borrowed from 
the Turkish language meaning “wolf”. In all this etymologizing one must 
of course not equate Turkish with Turkic. The word for “wolf” in Turkish 
is kurt – the closest to the assumed source is Uzbek, a Turkic language, 
with the form бȳpи [bo’ri] meaning ‘wolf ’, and Azerbaijani, also a Turkic 
language, with a form close to Turkish, viz. Cyrillic гурд, Latin qurd. The 
various variant English spellings for this name in Doukhobor Russian are, 
to name just a few: Berekoff, Berikoff, Berukoff, Birukoff, Barikoff, Birokoff, 
Burikoff, Birookoff, Birekoff, Bierukoff, Biriukove, and Berukove. Another 



VOL. 71, NO. 2, 2019

TAAL & TONGVAL

218

name possibly of Turkic origin is Makhortov, also spelled Mukhortoff, that 
Kalmakoff connects with Turkic mukhort “bay or chestnut colour of a hor-
se” (we have thus far been unable to locate this word in any of the contem-
porary Turkic languages) and that occurs in the various English spellings 
Makortoff, Mahortoff, McKortoff, Muchortow, and Mukhortoff, to list only 
a few. The Makhortovs (Mukhortovs) among the Doukhobors originated 
from the province of Voronezh, Russia in the 18th century. In 1970 it was 
found to be the fifteenth most common Doukhobor surname in Canada, 
and many Doukhobors with that name today still proudly refer to its Tatar 
origin (perhaps contemporary Tatar кызыл [Latin kɪzɪl] “red” is another 
shade of that colour). Finally, as a linguistic curiosity, there is a Doukhobor 
name Звик (Zwick) from the German verb zwicken “pinch”, also in the pla-
ce name Zwickau (state of Saxony). Apparently, a Zwick family joined the 
Doukhobor movement in Canada after marrying into the Shcherbinin fa-
mily. That name was given to a farmer of a triangular piece of land and 
is quite common today in the Castlegar area in the West Kootenays. The 
name Малахoв clearly points to its Siberian origin – it is based on Mongol 
Tatar (as opposed to Crimean Tatar) малахáй [a warm fur hat with wide 
earflaps; see A.I. Fёdorov, Slovar’ russkix govorov Sibiri, II (K-N), p. 251. The 
Malakhovs among the Doukhobors originated from the Russian province 
of Sloboda-Ukraine (Kharkov) in the 18th century. English spelling vari-
ants include: Malakoff, Malikoff, Malekow, Malekoff, Malokoff, Malahoff, 
Malakow, Malakoe, Molachoff, Malakhow, Malakove.

To conclude this discussion, but unrelated to a Turkic origin of 
Doukhobor names, it may be of interest that some Doukhobor families had 
two names – an official surname and an unofficial, alternate surname or 
family nickname. The family nickname was used to distinguish between 
unrelated families with the same surname or different branches of the 
same family. Very often the family nickname was passed down to later ge-
nerations, either in place of the original surname or in addition to it. Some 
branches might then keep the original surname, and some might adopt the 
family nickname. After several generations, it was not uncommon to com-
pletely lose the memory of the original surname, or to forget which was the 
original and which was the family nickname (see Kalmakoff in his conclu-
sion of Origin and Meaning of Doukhobor Surnames htm. on the Doukhobor 
Genealogical Website).

The Transcaucasian period was marked by a considerable variability in 
the area of phonology, morphology, lexical structure, and syntax. An appa-
rent Doukhobor Russian innovation in morphology is the replacement of 
the neuter gender by the feminine gender in the first and second generations 



DOUKHOBOR RUSSIAN (SOUTH EAST SLAVIC), SALISH (SINIXT, SENĆOŦEN [SƏNČÁΘƏN, SÉNƏČQƏN])

SCHAARSCHMIDT 219

(Inikova 1995, 156). The loss of the neuter gender may have been caused 
by the coalescence of unstressed o, a, e in post-tonic desinences and that 
coalescence was then extended to stressed endings and modifiers, i.e., эта 
жабa [èta žába] ‘this toad’: это сало [èta sála] ‘this lard,’ therefore моя жабa 
[majá žába] ‘my toad’: моё сало *[majá sála] ‘my lard.’ This coalescence can 
be seen widely in the Anglicization of place-names, such as Ootischenia, 
a locality in Castlegar, BC, referred to in a modern spelling Ooteshenie in 
Tarasoff (2002, 470), cf. Russian uteshenie ‘consolation.’ 

The question of the revitalization and maintenance of DR in the Republic 
of Georgia is not within the scope of the present investigation. It seems, 
however, that in spite of the significant exodus of speakers to Russia, pre-
sent levels of maintenance appear to be vigorous. To be sure, the chan-
ces of a successful revitalization and maintenance process of Doukhobor 
Russian in Georgia are decreasing rapidly because as the leader of the 
Georgian Doukhobor community, Tat’jana Tixonova put it: “out of the 
more than 6-7,000 Doukhobors who lived in Georgia at the end of the 
1980s no more than 800 are left, and these are basically between 50 to 70 

Figure 4 Doukhobor settlements in the Georgian Republic
This figure  is reproduced by permission from the Doukhobor Genealogy Website (www.doukhobor.

org). Copyright Jonathan J. Kalmakoff. All rights reserved.
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years old“(Beženceva 2007, 100; translation mine – GS). A somewhat more 
optimistic view is expressed in Lom [Lohm]: 2006, 48 (translation mine – 
GS): “One must note, however, that there are often apocalyptic prophecies 
concerning the future of the Doukhobors. Already in the 1960s the scholars 
predicted that the Doukhobor identity would disappear in the near future. 
When saying goodbye to us, a Doukhobor woman told us: ‘you know, every 
year we say that we are going to leave for Russia. But in the end we always 
stay.’” The term ‘apocalyptic’ seems to refer to the ‘Day of Judgment’ said to 
arrive possibly in the year 2000, as quoted in Inikova (1995, 194). For some 
recent literature on the protection of the Doukhobors and their language 
in Georgia, see Council of National Minorities. Tolerance Center under the 
Public Defender of Georgia (2012). Monitoring results of implementation 
of the National Concept and Action Plan on Tolerance and Civil Integration 
(http://www.infoecmi.eu/index.php/georgia-minorities-monitoring-re-
port/; last accessed January 17, 20190.

3 Focusing and reallocation: 1899-1938

3.1 Saskatchewan
Focusing, i.e., the selection of one of the competing forms, was conside-
rably impeded by the influence of the language of the “Galicians”, i.e., of 
Ukrainians, who were living and working alongside with Doukhobors in 
Saskatchewan, Canada. This influence was still felt for a short while after 
the move to British Columbia (see 3.2. below). Reallocation took place, for 
example, in the borrowing of words from English into DR primarily in the 
workplace (Harshenin 1964, 1967), thus narrowing the linguistic functions 
of either Ukrainian borrowings or traditional DR lexical items. This period 
also saw the beginning of diglossia DR/Standard Russian since in a letter of 
February 1, 1899, to Leo Tolstoy by the Doukhobors’ spiritual leader in exile 
had stated that “teaching literacy to the children, including the girls, must 
be considered a priority right at the start” (Donskov 1995:43).

The time for a revitalization of DR in Saskatchewan may have passed: 
Makarova (2011) predicts that the language will be extinct within a decade.

3.2 Move to British Columbia
The Doukhobors’ move to British Columbia (henceforth BC) to a relati-
vely secluded area, free from interference with Ukrainian, allowed the 
Doukhobor community to conclude the focusing, leveling, and reallocation 
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of linguistic features resulting in the demarcation of three functional styles: 
the colloquial language, the ritual language, and the written language. 
English – Russian bilingualism developed fully within one generation (rou-
ghly between the 1930s to the 1960s), primarily due to forced schooling in 
English (Schaarschmidt 2009: 35-36).

Due to the increasing use of English, on the one hand, and of Standard 
Russian, on the other hand, both the colloquial DR style and the ri-
tual language began their inevitable retreat after reaching their peaks 
of usage and functionality between 1801 and 1940. This is manifested 
in 1) a growing SR component in the diglossic DR/SR situation in the 
form of home-schooling in Standard Russian using old-country bukvari 
(primers) as well as in the launching of Russian schools maintained by 
the Union of Spiritual Communities of Christ in the main Doukhobor 

Figure 5 Doukhobor reserves in Saskatchewan
This figure is reproduced by permission from the Doukhobor Genealogy Website (www.douk-

hobor.org). Copyright Jonathan J. Kalmakoff. All rights reserved.
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centres of Grand Forks and the West Kootenays in BC since 1935; 2) an 
increase in code-switching in the colloquial style; 3) the marginalization 
of the DR colloquial style or its replacement by the Standard Russian col-
loquial style; 4) the translation of ritual texts into English or the standar-
dization of DR ritual texts, e.g., by removing Church Slavonicisms or 
obscure passages, resulting in an almost completely revised Сборник 
духоборческих псалмов, стихов и песен, Grand Forks BC, 1978; and  
5) the launching of Russian-language courses from kindergarten to Grade 
12 in schools in the Doukhobor areas in the early 1980s, thus further mar-
ginalizing the DR colloquial style.

Figure 6  An aerial shot of Castlegar at the confluence of the Kootenay and 
Columbia Rivers; the Brilliant Cultural Center is the place where most of 
the Doukhobor festivities including the annual “Youth Festival” are held 
(and where hymns, prayers, and psalms are sung in Russian with song 
sheets handed out to those who wish to sing along; the Festival would be 
a good place to start a linguistic field trip and, to boot, enjoy some hearty 
Doukhobor food).
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4 A Strategy for the Maintenance and Revitalization of 
DR

4.1 The present situation
There can be no question that DR in BC has sustained some heavy losses 
in the past 75 years, resulting in a crisis situation in our days. The language 
of the Doukhobors in Canada is “dormant”, to use a term common in First 
Nations languages, and dying. It is good to know, however, that there is cur-
rently a kind of revitalization of DR carried out in this province. To be sure, 
this “revitalization” is more aimed at recording lexical items and texts for the 
sake of saving as much information as possible for future generations. From 

Figure 7 Doukhobor settlement areas in British Columbia
This figure is reproduced by permission from the Doukhobor Genealogy Website (www.douk-

hobor.org). Copyright Jonathan J. Kalmakoff. All rights reserved.
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efforts such as a series of thus far sixteen two-page articles of DR data in 
the monthly magazine Iskra (Popoff 2012) it is still a long way to the revival 
of DR as a vehicle of communication and a school subject. But it is a good 
testing ground as to how far educators in conjunction with the community 
are willing to go in this revitalization process. It appears, for the time being, 
that there is a consensus in performing cultural functions using Doukhobor 
Russian exclusively. This decision may prove vital for maintaining or resu-
ming the use of Doukhobor Russian in written documents instead of the 
use of English, e.g., in autobiographical or other artistic works.

4.2 What more can be done?
As in traditional native cultures, the Doukhobor elders “were the source of 
all knowledge and the keepers of the value and belief systems. The elders 
used oral language as a means of passing on their knowledge and cultures 
and thus education … meant that elders, language and culture were inex-
tricably interwoven.” (Native Language Education 1986: 1; Government of 
Alberta 2010:2). Thus, in order to develop a Second Language Program in 
DR from Grades 1-3, the Doukhobor elders and cultures must be brought 
into the school programs if only as informants. The subject DR faces stiff 

Figure 8  Doukhobor choirs, found all over Canada but especially in the West (in BC, 
Alberta, and Saskatchewan)
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competition from a numerically stronger relative, i.e., Standard Russian 
(SR), historically a compromise language itself, based essentially on the 
Moscow dialect. A university like the University of Victoria in Canada is 
fortunate of being able to attract students of Doukhobor background in 
order to increase enrolment in Russian language courses. But whether or 
not that can lead to the maintenance of Doukhobor Russian by students 
of Doukhobor background is questionable: most instructors of Russian are 
not trained in revitalization procedures of moribund languages and even 
an elementary knowledge of, or interest in, applied linguistics.

The current need for the maintenance and revitalization of DR is similar 
to the needs of many other minority languages including autochthonous 
ones. We will select here one that is within our research experience and 
competence, viz., Lower Sorbian (a Slavic language) in Germany. About a 
dozen years ago, Lower Sorbian was spoken only by people older than 60 
years, and it was predicted that in about 15 to 20, maximally 30 years, the 
language would be dead (Jodlbauer, Spieß and Stenwijk 2001: 204). The re-
medy for this was seen in revitalizing Lower Sorbian as a second language 
beginning in pre-school years. For this purpose, a special day-care centre, 
called Mato Rizo, was established in a district in the city of Cottbus. In that 
day-care centre, part of an anticipated chain of such centres called WITAJ 
(“welcome”), Lower Sorbian was taught as an immersion course in the hope 
that a new generation of second-language speakers would compensate for 
the losses suffered in the last two decades. In addition, as a possible interim 
supporting measure it was hoped that Lower Sorbian could be increasingly 
taught as a foreign language with English and possibly French and Russian 
as powerful competitors (Jodlbauer, Spieß and Stenwijk 2001: 207-208).

Like in the case of Canada’s First Nations languages, such efforts for the 
revitalization of Lower Sorbian require the active involvement of elders with 
native or next-to-native (semi-speaker) proficiency in the WITAJ project. 
But similar to the Doukhobor Russian situation, Lower Sorbian language 
activists have come out against making two languages, viz., Lower Sorbian 
and English compulsory subjects even though they do not agree with public 
opinion that learning two languages in addition to German would present a 
burden. Admittedly, the possible range of applicability of Lower Sorbian as 
a second language is very limited in present-day German society; however, 
the language does have a rich written tradition to look back on. On balance, 
then, Doukhobor Russian is more in the situation of Canada’s First Nations 
Languages: for the latter, especially the smaller groups like some Salish lan-
guages in BC, it is often suggested that they would be better off learning a ma-
jor First Nations language, such as Cree (see also Schaarschmidt 1998:463). 
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This is similar, then, to the view expressed in the Doukhobor community 
that Doukhobor children should learn Standard Russian but that all efforts 
should be made to document as much as possible of Doukhobor Russian so 
as to preserve it as a museum language.

At the time of writing, only the oldest generation of Doukhobors in BC 
is still using the language in one or the other function. Children pick up bits 
and pieces from grandparents but they don’t speak it for the simple reason 
that their parents don’t know how to speak it any more. This situation in 
general implies the impending death of a language/dialect. True, there are 
many who would like to save the dialect and they can learn a lot from the 
situation of the First Nations languages in British Columbia where conside-
rable progress has been made even in those cases where there were only 50 
adult speakers. There are also opponents who either do not see any value 
in maintaining and revitalizing the language of the elders or view this pro-
cess as an extra burden on the children in the light of Standard Russian as 
a school subject. It is difficult to counter value judgments except perhaps 
with the argument that there are benefits in maintaining something that 
could be of good use some day (Harrison 2010:274). The extra-burden argu-
ment does not hold water because the human brain between three and six 
years of age can pick up an indefinite number of languages or dialects (even 
closely related ones) without any difficulty (for a detailed discussion of the 
pros and cons of multiple-language acquisition, see Harrison 2010: 221-242). 
Another hindrance to the revitalization project is the auto- and heteroste-
reotype perception of DR: 1) the Doukhobors themselves consider DR to be 
outdated and not good Russian (being based on a South Russian dialect, 
DR is often felt to be like Ukrainian). The notion of DR being outdated is 
perhaps best expressed in this quote from a Doukhobor: “Personally, the so-
called 'Doukhobor dialect' is interesting as a minor artifact of life, but the 
real future is in learning Standard Russian, one of the important internatio-
nal languages of the world” (Koozma Tarasoff, Spirit Wrestlers Blog, May 21, 
2011. www.spirit-wrestlers.com). This negative autostereotype perception is 
enforced by the heterostereotype perception as exemplified by references 
to DR as being “artificial” and “defective” (Golubeva-Monatkina 1997: 35; 
translation mine – GS). Downgrading a language that is to be revitalized 
is of course the first and foremost source of failure as defined in Hinton & 
Hale’s “Green Book” (2001).

As stated in the Introduction, the present study should be viewed as a 
pilot study to be followed by a detailed proposal how to 1) get DR into the 
school system at least in Grades 1-3; 2) develop a teacher training program-
me and curriculum as well as teaching aids in consultation with elders; and 
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3) secure funding for such a programme perhaps in the form of a founda-
tion grant as well as grants from the Provincial Government.

4.3 Getting DR into the BC school system

4.3.1 Teacher training programs
Selkirk College in Castlegar, BC, would be the most appropriate place to de-
velop a teacher training programme and workshops as well as curriculum 
and teaching aids perhaps with the assistance of the University of Victoria, 
a traditional supporter of DR studies and teacher training initiatives since 
the early 1980s. A Doukhobor foundation grant would help with the finan-
cing of these efforts as well as with the preparation of the kinds of materials 
mentioned in 4.3.3. below.

4.3.2 Writing DR
One of the first things that were done for Sencoten, a language like DR with 
an oral tradition, was to develop an alphabet for the language. This was 
carried out by John Elliott, a non-linguist who has managed to incorporate 
four of his new graphic symbols into UNICODE (see www.languagegeek.
com/salishan/sencoten.html and Claxton & Elliott 1994). For DR it will 
make good sense to use the cyrillic alphabet but perhaps with the addition 
of the Greek letter γ (gamma) to denote the pronunciation of Cyrillic г as 
either [γ] or [h] in DR as well as the letter ў to denote bilabial [w].

4.3.3 Texts, dictionaries and a grammar
A second task will be to create an archive of texts in both oral form and 
cyrillic letters. A grammatical outline of DR as well as dictionaries will also 
be essential as teaching aids.

5 Conclusion

In concluding this pilot study, we wish to emphasize that we take it for 
granted that saving a language from extinction is just as important as ensu-
ring the survival of an animal or plant species. As the Australian language 
expert Wurm (1991: 17) put it: “With the death of a language [...] an irre-
placeable unit in our knowledge and understanding of human thought and 
world-view has been lost forever.” And to paraphrase Harrison (2010: 274), 
what the elder generations of the Doukhobors know – “which we’ve forgot-
ten or never knew – may someday save us.” It is imperative that, once a 
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community decision has been reached to embark upon a revitalization pro-
gram, a school program in DR should be started very soon, certainly while 
the elders are still around because creating a generation of DR as second-
language speakers may make good economic sense the benefits of which 
might only be felt a couple of generations later. As Harrison quoted one of 
his “last speakers”: “trouble is, they say they want to learn it [=the langu-
age, G.S.], but when it comes time to do the work, nobody comes around” 
(Harrison 2010: 249). It is noteworthy that in those cases where somebody 
did come around (SENĆOŦEN, Lower Sorbian), the experience has invaria-
bly been a rewarding one.

As the header to this paper and the various maps reveal, the Doukhobor 
have never had a territory of their own. From the start, after they settled 
in the Crimea, they shared territory with Molokan, Orthodox (Ukrainian), 
and Mennonite villages. Then in the Caucasus they shared the land with 
Tatar villages, but they were certainly alone after they broke with church 
and government by destroying all their weaponry in a massive bonfire 
leading to their massive emigration to Canada. There they met again 
with some old friends (Ukrainians) at the eastern border of the Province 
of Saskatchewan. The large group staying behind and settling in Georgia 
(almost half of their number) faced a new language after having mastered 
Tatar, viz. Kartvelian. When the group decided to divide, with half of them 
moving to the Province of British Columbia, the Canadian government had 
apparently overlooked that the land they assigned to the group (around 
Castlegar) had already been assigned to the Sinixt Salish. The latter decided 
to move south into the United States but they came back and claimed their 
land and now both share one place of worship called the Mir Centre (cen-
tre of peace) and a map of place names shows the side-by-side existence 
of Doukhobor Russian names and Salish names. And those Doukhobors 
who enrol at the University of Victoria find that they have contacts with 
another Salish branch, the coastal Salish whose territory extends from the 
Alberta border through the Peace River Valley and across Vancouver Island 
into Seattle, Washington. Their sub-group of Salish is called SENĆOŦEN 
(in capital letters just like the Cree of Alberta). But the Doukhobors have 
achieved something across their borders by reaching into their ancient 
homeland, the Russian Federation, where there is an ongoing revival of 
their emphasis on peace and tolerance. It is said that they were invited by 
Gorbachev to return to Russia, but while some younger Doukhobors were 
keen on returning, many if not all of the older generation in the end prefer-
red our “Lotusland” (as we often call our province of BC in winter when the 
rest of Canada shivers for almost half a year).
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Abstract
Late medieval Sweden was a multilingual society. At least three languages 
– namely Old Swedish, Low German, and Latin – were in use, beside other 
regional languages. While the influence of Low German is easily detectable 
in all parts of the Swedish language system and has been investigated rather 
thoroughly from a historical sociolinguistic point of view (cf. Braunmüller 
2004), the role of Latin has been rather marginalized in traditional Swedish 
language historiography, focusing on the earlier stages of Old Swedish, 
which are described as its classical form (cf. Pettersson 2005). Starting out 
as the language of religion, administration, diplomacy and, to some extent, 
trade, Latin was the dominant language of text production in Sweden until 
the 14th century, which saw Written Old Swedish gain some domains as well, 
resulting in a more balanced diglossic relation between the two languages. 
The emerging written variety of Swedish, however, was heavily influenced 
by the multilingual practices of scribes, in large part clerics who were used 
to using at least Swedish and Latin on a daily basis for a variety of commu-
nicative purposes (Höder 2010). These multilingual practices, ranging from 
ad hoc translations via code-switching to the application of Latin stylistic, 
textual, and syntactic norms in Swedish text production (Höder 2018), had 
a lasting impact on the later development of a Swedish proto-standard, and 
are still reflected in conservative text types today. This contribution approa-
ches this development from a historical sociolinguistic and contact linguistic 
perspective, concentrating on the establishment of multilingual practices.
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1 Old Swedish in traditional language historiography

The history of a language is not the same as the history of its speaker com-
munity or communities. This distinction is different from the more tradi-
tional dichotomy between a language’s internal and external history, i.e. the 
history of linguistic structures as opposed to social, demographic, and other 
historical parameters that have influenced the structural development. 
Rather, it points to the insight that a ‘linguocentric’ approach to language 
history tends to miss some central points of a language’s ecology, to use 
the term introduced in Haugen’s (1971) seminal paper (for a comprehensive 
overview, cf. Eliasson 2015), such as: Who used language X at a given point 
in time? In which domains? Was X a spoken and/or a written language? 
Was it standardized? What were the attitudes of its speakers towards X? 
And, crucially: Was X the only language used by its speakers, or were they 
bi-/multilingual?1

Language historiography, however, remains largely conservative and 
linguocentric in its take on language history. One example is the histori-
ographical approach to Old Swedish (OSw; Swedish fornsvenska), i.e. late 
medieval Swedish, conventionally dated to the period between c. 1225, 
when the oldest extant Swedish text written in Latin script was produced 
(Äldre Västgötalagen, the Elder Westrogothic law), and 1526, when the first 
Swedish translation of the New Testament was printed. OSw is usually des-
cribed in histories of Swedish, not histories of Sweden or of the Swedish-
speaking people(s). This implies not only a focus on language-internal 
developments (internal history), but also a rather pervasive monolingual 
perspective on structural developments and their consequences – while, as 
a matter of fact, late medieval Sweden was to a large extent a multilingual 
society (cf. Section 2).

The monolingual perspective is evident in, among other things, the tra-
ditional emphasis on Early OSw (roughly, the first half of the whole OSw 
period, 1225-1375) that is characteristic of older standard works on language 
history and Old Swedish grammaticography (e.g. Noreen 1904, Wessén 1941-
1956). This focus on Early OSw may in part be traced back to the roots of 
language historiography in 19th-century philology, which – quite naturally 
in the age of national romanticism – considered the oldest attested or re-
constructible linguistic structures to represent the most genuine form of a 
language and, thus, the one most worthy of analysis. (Early OSw preserves 
far more of the inherited Nordic or Germanic inflectional morphology than 
does Late OSw, which shows strong deflectional tendencies as well as other 
types of structural change attributable to ‘foreign’, i.e. primarily German, 
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influence.) The traditional emphasis on Early OSw is still reflected in more 
recent works such as Pettersson’s (2005) textbook on Swedish language his-
tory, when the earlier period is labelled klassisk fornsvenska ‘classical OSw’ 
– an evaluative and idealising rather than a descriptive term. In effect, this 
concentration on the oldest and most genuine forms almost inevitably en-
tails a marginalization of the role of other languages in medieval Sweden, 
and an invisibilization of these other languages in the history of Swedish 
(sensu Langer & Havinga 2015). Moreover, it is very much debatable 
whether ‘Swedish’ at the beginning of the 13th century actually should be 
thought of as a language in the modern sense that the terminology seems to 
imply. In many respects, that would be quite an anachronistic view: Rather, 
the historiographical label ‘(Early Old) Swedish’ refers to a geographical 
bundle of East Nordic dialects within the Scandinavian dialect continuum, 
increasingly accompanied (but not yet roofed) by a set of emerging writing 
traditions, not clearly delimitable from the neighbouring Nordic languages 
(Danish, Norwegian, Gutnish) on structural grounds, defined only in poli-
tical terms as the Nordic language as used within the recently consolidated 
Swedish realm. Even the use of the term svenska ‘Swedish’ from the 14th 
century onward cannot be taken as clear evidence for the existence of any 
kind of linguistic awareness or focusing (sensu Le Page & Tabouret-Keller 
1985) beyond the fact that the vernacular Nordic dialects were perceived 
as different from allochthonous languages (such as German; cf. Ottosson 
2002).

Of course, an integrative approach, following in Haugen’s footsteps in 
many respects, has come to play a major role in historical sociolinguistics 
and contact linguistics. For instance, a multilingual perspective figures pro-
minently in historical sociolinguistic work on language contact between 
medieval Swedish (as well as other Nordic languages) and Low German, 
and in particular the work by Braunmüller and associates has indeed be-
come quite influential (for an overview, cf. Braunmüller 2002, 2004, 2005). 
While this line of work deserves credit for addressing the role of language 
contact in language change, and for putting historical multilingualism on 
the map in the first place, it still occupies a rather specialist niche, and even 
if contacts between Swedish and other languages are accepted as an im-
portant part of language history (cf. Teleman 2002: 24-41), a multilingual 
perspective is still far from belonging to the historiographical mainstream. 
Furthermore, our picture of how important multilingualism was for medie-
val Sweden as a linguistic ecosystem is yet far from complete.

This article embraces the view put forward by, among others, Pahta, 
Skaffari & Wright (2018: 4) that “one way or the other, virtually all historical 
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texts are multilingual” in the sense that they are – in many cases rather 
heavily – characterized by what can be labelled ‘multilingual practices’, 
and that this textual multilingualism reflects the fact that historical socie-
ties usually were multilingual, too. The article contributes some findings 
on multilingual practices employed by speakers of Latin and Swedish and 
argues for their place in Swedish language history – both in the sense of a 
history of Swedish and in the sense of Sweden’s linguistic history. Section 2 
discusses the Ausbau of OSw, i.e. its development into a written language, 
in the multilingual society of medieval Sweden. Section 3 focuses on two 
case studies of Ausbau-related structural innovations that exemplify dif-
ferent fates of emerging multilingual practices in the later development 
of Swedish from the Late Middle Ages onwards. Based on these findings, 
the conclusion in Section 4 reassesses the role of multilingual practices in 
Swedish language history.

2 Ausbau in a multilingual society

While traditional language historiography tends to focus on Early OSw for 
reasons outlined above, it is clearly Late OSw that has had most influence 
in the later development of Swedish, in particular with respect to its use as 
a written language. Firstly, Present-Day Standard Swedish is the outcome 
of a standardization process starting in the Early Modern Swedish period 
(after 1526) and culminating in the work of the newly founded academies 
in the 18th century as well as the codification of a written standard in 1801 
(Teleman 2002: 69-71; 2003: 406-407). However, written Early Modern 
Swedish also built on earlier writing practices established in Late OSw, par-
ticularly the traditions of writing in the then dominating genres of religious 
prose, which can be viewed as constituting a proto-standard in Deumert & 
Vandenbussche’s (2003: 456) terms (Teleman 2003: 409; cf. Figure 1).

Secondly, Late OSw is by far the most dominant period in the textual 
history of OSw, both in quantitative terms, with a sharp rise in text pro-
duction during the 15th century, and in qualitative terms, with a significant 
diversification of the types of texts produced in Swedish, accompanied by 
a gradual development towards a more unified written norm. This boost 
in text production is mainly the result of an ongoing process of language 
Ausbau, to use the term coined by Kloss (1967, 1978). Ausbau can be defined 
as a historical process leading to a relevant group of speakers of language X 
writing texts in socially important domains in X, as opposed to earlier prac-
tices of writing in other languages or not writing at all (Höder 2010: 76-78). 
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Ausbau normally – and certainly in European history – presupposes langu-
age contact and at least some degree of multilingualism within the relevant 
speaker group: People will seldom develop writing from scratch, but rather 
develop writing practices in a formerly unwritten language based on their 
previous experience with writing in other languages, and there will hardly 
be an abrupt switch from writing in language Y to writing in X, but rather a 
gradual shift, either towards writing exclusively in X or towards writing in 
both languages, at least as an intermediate stage. Also, Ausbau tends to pro-
ceed domain-wise, with the Ausbau language gaining some domains earlier 
than others.

The Ausbau of OSw started off around 1300 in a polyglossic situation 
(Figure 2). Sweden as a whole (then including today’s Finland) was a mul-
tilingual society, where (a) Swedish was used alongside a range of other 
languages, including on the one hand (b) Uralic languages spoken by re-
gional minorities in some regions (Finns, Sami), and on the other hand 
(c) Low German and (d) Latin. While regional minority languages were 
usually not written until much later (but see Blomqvist 2017 on traces of 
Finnish in OSw documents), Latin and Low German did not only function 
as highly developed written languages in medieval Sweden, but, more im-
portantly, were also highly prestigious, mainly as a consequence of their as-
sociation with prestigious domains in Swedish society. While Swedish was 
mostly used in everyday domains by the majority of the population, and 
primarily as a spoken language (with the notable exception of some early 
text types, such as the so-called provincial laws), Low German was chiefly 
used in the domains of trade and town administration, in its function as 

Figure 1 The place of Late Old Swedish in the history of Standard Swedish
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the lingua franca of the Hanseatic League, and in everyday domains by the 
numerous German minority living in Swedish towns.2 Latin, in contrast, 
was used in the domains of the church – including religious domains in a 
narrower sense, but also e.g. ecclesiastical and monastic administration –, 
in administrative domains throughout the country, in religious and secular 
literature, and in communication with foreigners as the lingua franca of 
Western Europe (Höder 2010: 28-38).

One of the first triggers for language Ausbau was what can be described as 
a first modest step towards an official language policy: a political attempt 
to make Sweden’s administration more efficient by regulating the language 
used in public charters. The first law for the entire Swedish realm (Magnus 
Eriksson’s Country Law, Magnus Erikssons landslag, passed around 1341 and 
superseding the earlier provincial laws), stipulated at least for the country-
side that all public charters must be written in Swedish.3 A similar, albeit 
not exactly parallel, provision in the contemporaneous town law (Magnus 
Eriksson’s Town Law, Magnus Erikssons stadslag) stated that town clerks 
should be Swedish and that Swedish members should constitute at least 
half of the town councils (Larsson 2003: 57). One effect of these regulations 
was to strengthen the position of Swedish as a legal language in towns as 
well. Indeed, the proportion of Swedish-language charters increased from 

Figure 2 Swedish polyglossia (around 1300)
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5 per cent in the decade before 1350 to 30 per cent one decade and 71 per 
cent seventy years later (Gejrot 2011: 101). In Ausbau terms, this means that 
Swedish gained a domain from Latin, and bilingual writers wrote increasin-
gly in Swedish instead of (or in addition to) Latin.

Apart from charters, the most important trigger for language Ausbau 
was the text production of monastic communities (Höder 2010: 85-87), abo-
ve all the Birgittine order with its motherhouse Vadstena Abbey, situated on 
Lake Vättern in southern Sweden, and several other houses throughout the 
country. The Birgittines, initially founded by Birgitta Birgersdotter (Saint 
Bridget) in 1344, were an unusual religious order in several respects: Firstly, 
the order had both male and female members; Vadstena Abbey, for instan-
ce, was a double monastery with a couple of monks and a larger number 
of nuns. Secondly, the order – and Vadstena Abbey in particular – soon as-
sumed the role of Sweden’s leading spiritual and cultural institution, and 
even exerted political influence. Thirdly and most notably, the Birgittine 
monasteries became the centre of monastic text production in Latin as well 
as in the vernacular Swedish. The high proportion of religious prose texts, 
the predominant genre during the Late OSw period, reflects the level of 
the Birgittines’ productivity. This is illustrated in Figure 3 (based on Wollin 
1991a: 246, Fig. 1), which shows the proportion of different genres in extant 
OSw sources (excluding charters); whereas the high number of religious 
texts is due to the production of original texts and translations, the compa-
ratively high number of laws is based on the existence of many copies per 
text (cf. Åström 1993: 236).

Figure 3 Old Swedish text production across text types
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Belonging to a small, societally influential, highly educated cultural elite 
group, the Birgittines also formed part of a tight-knit community of prac-
tice (sensu Meyerhoff 2002, cf. also Timofeeva 2013 on a similar case with 
Old English-Latin bilinguals), in which different activities connected to li-
teracy were part of people’s everyday life: The Birgittine monks and nuns 
were by no means novices to writing, but rather experienced, if not pro-
fessional clerks, scribes, authors, and not least translators (and described 
as such in, for instance, Vadstena Abbey’s memorial book; cf. Gejrot 1988). 
Furthermore, most members of the Birgittine community were at least bi-
lingual to some extent: Being an experienced writer was, in principle, equi-
valent to being an experienced Latin writer, as Latin still was the primary 
means of written communication, and Latin and literacy were, even in for-
mal training, inextricably linked to each other. As a consequence, Swedish 
writers could rely on a tradition of firmly established textual, stylistic, and 
even syntactic norms when writing in Latin, whereas a corresponding set 
of specifically Swedish norms had not yet been developed. It is not hard to 
imagine that bilingual writers, in the absence of specifically Swedish norms, 
did not necessarily view the Latin ones as applicable to one language only, 
and rather interpreted them as norms for writing as such, in whatever lan-
guage (cf. Höder 2018: 158-159). What is more, there is even metalinguistic 
evidence that writers were actively encouraged by their superiors to em-
ploy Latin norms when writing in Swedish. For example, a bishop wrote to 
the community at Vadstena Abbey in c. 1495 that a good preacher was sup-
posed to “improve this dark Swedish according to the Latin book”.4

3 Corpus analysis: Multilingual practices in  
HaCOSSA-late

We see in the Swedish Birgittine texts an abundance of various forms of 
multilingual practices, ranging from classic code-switching phenomena 
(such as insertional and alternational code-switching between Swedish and 
Latin) to different structural innovations that can be explained as represen-
ting contact-induced change (see below). For some of these innovations, 
more specifically, it seems plausible that they originated in or at least faci-
litated the communicative task of translating from Latin into Swedish (on 
the role of translations in contact-induced language change, cf. Kranich, 
Becher & Höder 2011). Many of the Birgittine texts were translations, in-
creasingly aiming at formal equivalence between the Latin originals and 
their Swedish counterparts (instead of the earlier practice of achieving 
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functional equivalence by paraphrasing where necessary; cf. Wollin 1991b). 
The more closely OSw structures resembled the Latin model, the easier it 
was to produce formally equivalent translations. In addition, the Birgittine 
tradition included the monks’ preaching to laypeople in the vernacular, 
based on sermons drafted in Latin (Wollin 2001: 142-143) – the monks’ sheer 
ability to do that points to an impressive degree of routinization of some 
multilingual practices within the monastic community.
The following sections  present findings from a corpus analysis of Late 
OSw data. The corpus is presented as a multilingual corpus in Section 3.1. 
Section  3.2 discusses innovative features of relative clauses in Late OSw 
and argues for an explanation based on Latin-Swedish bilingual practices 
in monastic communities. While these innovations caught on in the later 
development of Swedish and made their way into the written variety of 
Modern Swedish, others did not. Section 3.3 discusses one of those multi-
lingual dead ends, namely the short-lived OSw gerundive.

3.1 A multilingual corpus
The corpus used is The Hamburg Corpus of Old Swedish with Syntactic 
Annotation (HaCOSSA), an XML-based digital corpus of OSw texts, manu-
ally annotated syntactically and morphologically according to TEI, Menota, 
and PaCMan standards.5 The corpus comprises different text types and con-
tains about 113,000 tokens in total. The analyses in this article are based on 
HaCOSSA-late, a sub-corpus containing eleven Late OSw texts with 80,586 
tokens in total (cf. Table 1 for details). While not all of the texts have a re-
ligious content in a narrow sense, although religious fiction and sermons 
make up most of the corpus, the remainder also belongs to the monastic 
sphere, either because the texts were used in the Birgittine administration 
or, in the case of the two secular fictional texts, because they were written 
or translated by members of the monastic community.

A convenient way to establish that this corpus represents multilingual 
practices that were typical of monastic text production during the Late 
OSw period is to make sure it contains (overtly) Latin material, i.e. code-
switching phenomena. It is crucial, though, that the Latin elements do 
not (solely) consist of established loanwords, but also exhibit Latin gram-
matical marking, and thus indicate the productive use of Latin alongside 
Swedish by the writers.

While code-switching as such is not annotated in HaCOSSA and, there-
fore, hard to quantify, the number of Latin tokens (which are annotated) 
may serve as an approximation in quantitative terms.6 Table 2 shows the 
normalized frequency of Latin tokens in HaCOSSA-late per text type:
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While the frequency of Latin elements varies greatly across text types, ran-
ging from low figures in religious and secular fiction (12.4 and 16.0 per 1000 
tokens, respectively) to an exceedingly high figure (225.0 per 1000 tokens) 
in sermons, it can be established that, on average, approximately one in 
thirty tokens is Latin.

As to the forms and functions of code-switching in Late OSw, there does 
not seem to be much of a difference between the strategies found here and 
in other data, both historical and more recent; in particular, code-switching 
is employed in connection with lexical gaps and cultural loans, but also as 
a means of marking textual and discourse units as well as quotations, in 
part irrespective of the original language (cf. Höder 2018: 155-157). While it 
is obvious that the production of written texts allows for a higher degree of 
planning and even correction, and while it is plausible that this might sup-
press some forms of unintended code-switching that occur more frequent-
ly in oral speech, code-switching in multilingual texts does not generally 

Table 2 Latin elements in HaCOSSA-late

Text type Tokens Text length Normalized frequency  
(per 1,000 tokens)

religious fiction 779 62,828 12.4
sermons 1,281 5,694 225.0
church administration 528 10,058 52.5
secular fiction 32 2,006 16.0
total 2,620 80,586 32.5

Table 1 HaCOSSA-late

Text type Text Length 
(tokens)

religious/ 
ecclesiastical 
texts

religious fiction BA Birgitta-autografen A 62,828
BK Heliga Birgittas uppenbarelser, book 4, chapters 1-20, 40-60
BL Heliga Birgittas uppenbarelser, book 7
MU Heliga Mechtilds uppenbarelser, chapters 1-20
ST Själens tröst, introduction and Second Commandment

sermons SS Sermones sacri Svecice 5,694
church  
administration

CG Ordning vid val af Confessor Generalis i Vadstena kloster 10,058
VE Stadga af år 1443 för Vadstena klosters ekonomi
VF Handlingar på svenska rörande ’Vårfrupänningen’ till  

Vadstena klosters byggnad och underhåll, texts 3-8
secular texts secular fiction HA Herr abboten 2,006

JP Aff Joan prest aff India land
total 80,586
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appear to be fundamentally different from code-switching in spoken langu-
age (Gardner-Chloros 2018: 21-24), and more recent work as well as classic 
studies such as Stolt’s (1964) analysis of Luther’s Table Talks and Wright’s 
(2002) study on medieval business texts have yielded similar results.

The most notable formal feature of code-switching in HaCOSSA-late 
is the use of Latin inflectional morphology in insertional code-switching. 
For example, (1) – taken from a text on procedural rules for the election of 
the general confessor at Vadstena Abbey – contains several Latin lexemes 
(marked by boldface):

(1) CG 113:
Ok   nar han som waldir   är til confessorem         a   sinne matto    som
and when he    as elected is  to confessor-acc.sg on his      manner rel
fore      saght är tha    halde         han confessoris        stadh ok    ämbite 
before said    is  then hold-sbjv he    confessor-gen.sg place and office
thogh    ey   som confessor    wtan som en slättir  brodhir 
though not as confessor-nom.sg but    as     a   simple brother
thogh  skula alle hanom lydha som i    Regula          saluatoris 
though shall  all   him       obey  as      in rule-abl.sg saviour-gen.sg
biudz     lydha confessori     i   xii capitulo
command-pass  obey   confessor-dat.sg in 12  chapter-abl.sg
“And when he has been elected as confessor in the aforementioned manner, 
he shall take the confessor’s place and office, yet not as the confessor, but 
as a simple brother. Yet all shall obey him as it is commanded in the twelfth 
chapter of the Saviour’s Rule to obey the confessor.” 

In (1) there are four instances of Latin confessor ‘confessor’, each in a dif-
ferent inflectional form. This lexeme is a technical term, meaning – in 
this context – the general confessor of Vadstena Abbey. The different case 
forms, marked by the appropriate Latin suffixes, are governed by Swedish 
elements according to Swedish morphosyntactic patterns: The accusative 
confessorem is governed by the preposition til,7 the genitive confessoris spe-
cifies the possessor in a possessive noun phrase, the nominative confessor 
preceded by the particle som ‘as’ agrees with the subject of the clause (the 
3rd person singular pronoun han), and the dative confessori is governed by 
the verb lydha ‘obey’. Similarly, the ablative form capitulo is governed by the 
Swedish preposition i (for the rather intricate matter of conventional equi-
valence between OSw and Latin cases, cf. Höder 2012: 250-253). Whether 
Regula saluatoris, the ‘Saviour’s Rule’ can be counted as code-switching or 
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as an established loan, is impossible to decide; as a fixed expression, it de-
notes the basic rule of the Birgittine order.

Similar examples abound in HaCOSSA-late, suggesting not only that 
the writers had an intimate knowledge of both Latin and Swedish and 
were productively bilingual, but also that code-switching was, at least to 
a certain degree, an established multilingual practice within the monastic 
community.

3.2 Monolingually surviving innovations: new features of relative 
clauses

Apart from code-switching, reflexes of multilingual practices can be seen 
in structural innovations such as the establishment of new features of re-
lative clauses. This particular innovation, singled out for discussion in this 
article, can also be seen as a part of a larger pattern of structural innova-
tions that all have to do with a tendency towards a more explicit way of 
clause-linking and, in many cases, a gradual development towards a binary 
distinction between co- and subordinating structures in Late OSw. This in-
volves among other things the emergence of semantically unambiguous 
subjunctions, specifically subordinating word-order patterns, and absolute 
participial constructions. All of these innovations are linked to the ongoing 
Ausbau of OSw (for a comprehensive study, see Höder 2010).

In general, Old Nordic adnominal relative clauses (RCs) follow their 
antecedent (not considering free RCs without an antecedent). Old Nordic 
languages, including OSw, normally mark RCs in one of two ways: (a) by 
a relative subjunction, i.e. an uninflected clause-initial particle (such as 
OSw sum or þär; cf. Modern English that) that does not carry any additional 
grammatical meaning, or (b) by zero, i.e. the initial element in the RC is 
either its subject or – when the antecedent functions as subject within the 
RC – another constituent. These two strategies are illustrated in (2) and (3):

(2) BA 74:
þin  vikarius  þær sittar i    þinum staþ 
your deputyLat rel sits     in your     place
“your deputy that sits in your place” 

(3) JP 345:
och thw wilth wetha the vndher   Ø        i   vaara lande     ärw
and you want know  the wonders (rel) in our   country are
“and you want to know the wonders that are in our country” 
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In Late OSw texts, RCs can also be marked (c) by pronominal elements, i.e. 
forms of relative pronouns (such as hviliken or þän) inflected for gender 
and number (in agreement with the antecedent) as well as case (governed 
by some element within the RC; cf. Modern English who vs. whom), or (d) 
by a morphologically complex relativizer consisting of a relative pronoun 
and a relative subjunction (e.g. hviliken sum). These additional strategies 
are illustrated in (4) and (5):

(4) BL 7.8 (162):
thet klædith om      hwlkith           hans korsfæstare dobbladho
that robe       about rel-n.sg.acc his    crucifiers      threw.dice
“the robe for which his crucifiers threw dice” 

(5) BL 7.7 (160)
mangha pawa   waro før        iohannez pawa hwlke              som føro   till hælwitis
many      popes were before John          pope rel-pl.nom rel   went to  hell
“there were many popes before Pope John who went to hell” 

While the older, non-pronominal strategies still make up more than half 
of all adnominal RCs in HaCOSSA-late (962 of 1,598 instances, or 60.2 per 
cent), the innovative RC markers that involve a pronominal element ap-
pear to be firmly established in written Late OSw as well (636 instances, 
or 39.8 per cent). Pronominal relativization was unknown in earlier Old 
Nordic, appears only marginally in Old Norse (Faarlund 2004: 264-265), and 
is typologically rare (Comrie 1998, Comrie & Kuteva 2013). It is, however, 
the only RC marking strategy of Latin (the default relative pronoun being 
qui). As mentioned above, the existence of an OSw RC marking strategy 
that is structurally isomorphic to the strategy employed in Latin must have 
greatly facilitated the task of translating Latin texts when aiming at formal 
equivalence.

What is more, language contact or, to be more precise, multilingual 
practices as used by Latin-Swedish bilinguals appear to have been a deci-
sive factor in the very emergence of pronominal relativization in OSw. The 
emergence of relative hviliken has indeed often been attributed to Latin 
influence (e.g. Wessén 1941: 78-79 [§113-114]). Höder (2010: 217-219) inter-
prets it more precisely as the result of, in Heine & Kuteva’s (2005) terms, 
a process of ‘replica grammaticalization’. Replica grammaticalization is a 
process in which multilingual speakers notice the existence of a particular 
category X in one of their languages and then create a corresponding cate-
gory in another language by replicating a grammaticalization process that 
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has resulted in the emergence of X. In this case, it is assumed that Latin-
Swedish bilinguals identified the Latin relativizer qui with the homopho-
nous interrogative determiner qui and its Swedish counterpart hviliken and 
subsequently grammaticalized Swedish interrogative hviliken into a relative 
pronoun. Whatever the explanative value of such an approach, it is obvious 
that the use of hviliken as a relativizer entails an increase in structural simi-
larity between the two systems (cf. Höder’s [2012: 253-255] Diasystematic 
Construction Grammar approach to this change, which advocates the view 
that the Late OSw relativizer inventory is best described in terms of a com-
mon system shared with Latin).

The emergence of the relative pronoun þän is a different, but related 
story. At first glance, it is the result of a largely language-internal gramma-
ticalization process, which involves a reanalysis of sequences consisting 
of demonstrative antecedents with subjunctionally or zero-marked RCs as 
pronoun-initial RCs. While there are unambiguous cases where forms of 
þän must be analysed as relative pronouns, there are also, as one should 
expect, abundant cases of ambiguous contexts in which either analysis can 
apply, as is illustrated in (6):

(6) BL 7.8 (162)
alla the          som sægya pawan       ey   vara sannan pawa
all?-pl.nom rel  say       pope-def not be    true       pope
“all those who say that the pope is not the real pope” 

The sequence the som can either be composed of a demonstrative pronoun 
(the, plural of þän) followed by a relative subjunction (som) – and, hence, as 
subjunctional RC marking –, or it can be a morphologically complex rela-
tivizer (relative pronoun plus relative subjunction; cf. Höder 2010: 212-213). 
Even as a language-internal process, however, the grammaticalization of 
þän as a relative pronoun results ultimately in an increasing structural si-
milarity between Latin and OSw. It is, therefore, not unlikely that it has at 
least been reinforced through multilingual practices, and particularly the 
practice of formally equivalent translation.

In addition to the innovative formal RC marking strategies, there are also 
innovations related to the function of RCs in OSw texts. Generally speaking, 
adnominal RCs can be either restrictive or non-restrictive. Restrictive RCs 
restrict the reference of their antecedent (e.g. I really like the town that I live 
in), while non-restrictive RCs just contain additional information about it 
(e.g. I really like the town which has a population of 300,000). While restrictive 
RCs are generally more frequent than non-restrictive ones in HaCOSSA-late 
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(890 of 1,598 instances, or 55.7 per cent), non-restrictive relative clauses 
are still remarkably frequent (708 instances, or 44.3 per cent) as compared 
to numbers for earlier texts (Höder 2010: 203-205). Whether or not non-
restrictive RCs as such are a structural innovation in Late OSw is hard to 
determine, the chief reason being that it is not always possible to unambi-
guously classify individual RCs, since the classification has to rely on a more 
or less interpretative reading of a clause in its context. Obviously, however, 
non-restrictive RCs represent a fairly frequent clause-linking strategy in 
Latin, and were usually translated into formally equivalent RCs in Late OSw 
(Höder 2010: 216-217).

Interestingly, the two innovative features that are likely to be associated 
with the establishment of multilingual practices during the Late OSw pe-
riod – pronominal RC marking and non-restrictive RCs – are also related to 
each other. Table 3 shows the distribution of pronominal and non-prono-
minal markers across restrictive and non-restrictive RCs in HaCOSSA-late:

The pronominal markers occur more frequently with non-restrictive RCs 
than with restrictive ones, whereas restrictive RCs tend to be marked non-
pronominally (p < 0.01, χ² test) – in other words, writers tended to mark RCs 
in a manner that was structurally similar to Latin, and even more so with 
RCs that are also functionally similar to a prominent Latin type.

Innovative RC features in Late OSw represent, in a manner of speaking, 
a successful change: Both relative pronouns and non-restrictive relative 
clauses caught on in the later development of written Swedish. Starting off 
as (a result of) multilingual practices at a stage of Swedish language history 
when text production was dominated by multilingual writers, they have 
survived into the later monolingual history of Modern Swedish (at least in 
written registers), even though writers in later periods were not necessa-
rily bilingual any longer, or at least not to the same extent as the monastic 

Table 3 Innovative RC types and marking strategies in HaCOSSA-late

+restrictive –restrictive total total
–pronominal subjunction 576 264 840

962
zero 106 16 122
total 682 280

+pronominal pronoun 122 315 437

636
pronoun + subjunction 86 113 199
total 208 428

total 890 708 1,598



VOL. 71, NO. 2, 2019

TAAL & TONGVAL

248

writers of the Late Middle Ages. The development of written Swedish in 
the 20th (and 21st) century has, however, been characterized by a tendency 
to minimize the distance between written and spoken language. Whereas 
relative pronouns (unlike complex relativizers) still exist in Present-Day 
Swedish and can be found in grammatical descriptions, they are today usu-
ally restricted to rather formal, conservative text types in, for instance legal 
and religious domains (cf. SAG, 4, 492-494 [§22], Pettersson 1976).

3.3 Multilingual dead ends: the gerundive
While there are successful innovations that can be traced back to multilin-
gual practices during the Late OSw period, not all of the innovations that 
came about in a similar way were as successful – there are also what can be 
called multilingual dead ends. A telling example is the Late OSw gerundive.

Originally, Old Nordic, including OSw, did not have a specific inflectio-
nal form of transitive verbs to express a passive obligation (i.e. the idea that 
something should be done to a patient), although, occasionally, an active 
participle would be used to express passive obligation (Wessén 1956: 152  
[§ 152]). Latin, on the other hand, has a verbal adjective called the gerun-
dive which is regularly formed by adding a suffix -nd to the verb stem and 
which in itself is inflected as an adjective (in agreement with a noun de-
noting the patient of the action referred to), such as delendus ‘[someone/
something] that has to be destroyed’ (< deleo ‘I destroy’).

This structural mismatch between Latin and OSw posed something of 
a problem for monastic translators aiming at formal equivalence between 
Latin original texts and OSw translations. Late OSw corpus data indicate 
that translators solved this problem in different ways. One alternative was, 
obviously, to give up formal equivalence and find a different translation 
for a Latin gerundive. More interestingly, however, OSw translators actu-
ally also attempted to use morphologically corresponding forms in order to 
achieve formal equivalence (cf. Höder 2010: 227-225). Two different soluti-
ons are attested in HaCOSSA-late.8 The first one is the choice of the active 
participle, as illustrated in (7):

(7) a. Latin original (Aili 1992: 153)
  Numquid ego ideo contempnendus sum, quia        mors  erat contemptibilis et    dura?
  surely.not I  thus despise-grnd       am    because death was contemptible   and hard
 “Should I then be despised because my death was contemptible and hard?” 
b. OSw translation (BK 4.40 [81])
 Älla huat        ey   är   jak forsmande             for thy at dödhin       var  smälikin          oc    hardhir
 or    whether not am I     despise-ptcp.act because   death-def was contemptible and hard
 “Or should I be despised because my death was contemptible and hard?” 
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While this variant might, in certain contexts, be confusing because of the 
intended passive reading of the participial form (as opposed to its usual 
active meaning), it has the advantage of providing a one-word equivalent 
to the Latin gerundive, in which not only the morphological structure is 
similar (a suffix attached to the verb stem), but even the phonological form 
resembles the Latin gerundive (a suffix -nd). Moreover, the distinction bet-
ween passive gerundival and active participial forms might not have been 
perceived as transparent in Medieval Latin either, where an uninflected 
verbal form ending in -ndo, homophonous with some inflectional forms of 
the gerundive, is often used as a morphological variant of active participles 
(Stotz 1998: 410-411 [§ 111.26]).

The second translational variant is a morphologically more complex 
construction consisting of the active infinitive and a participial form of the 
modal verb skula ‘shall’, written as two separate graphic words or univerba-
ted as in (8) (forsma+skulande):

(8) a. Latin original (Aili 1992: 154)
 Ideo nullus   est contempnendus.
 thus nobody is  despise-grnd
 “therefore nobody is to be despised” 
b. OSw translation (BK 4.41 [82])
 thy   är ängin     forsmaskulande
 thus is nobody despise-inf-shall-ptcp
 “therefore nobody is to be despised” 

In contrast to the use of the bare participle, this construction explicitly ex-
presses the sense of obligation by incorporating a form of the modal skula, 
resulting in a more transparent rendering of the Latin meaning at the ex-
pense of morphological isomorphism.

While it is obvious – and even more so than with pronominal RC mar-
king – that the Late OSw gerundive forms originate in multilingual prac-
tices related to the use of both Latin and Swedish in bilingual groups, 
and while the two variants occur frequently enough so as to rule out 
an individual ad hoc solution to a particular translation problem, the 
OSw gerundive remains a peripheral affair. In HaCOSSa-late, it is almost 
exclusively to be found in translated texts, rarely in OSw originals, and 
has a very low overall frequency (in total, less than 30 occurrences in 
HaCOSSA-late).

Consequently, gerundives did not develop any further and did not make 
it into any variety or stage of (written) Swedish that was not characterized 
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by pervasive bilingualism within the speaker group; none of the variants 
are found in Present-Day Swedish.

4 Conclusion: monolingual history revisited

The article started out by saying that the history of a language is different 
from the history of its speech communities or their communicative prac-
tices, and that a ‘linguocentric’ approach to language history can be rather 
misguided. Departing from a historical sociolinguistic and language ecolo-
gical point of view, the discussion as well as the case studies demonstrated 
that – given the right circumstances – multilingual practices of the (remo-
te) past can permeate the language system to such an extent that they are 
still reflected by monolingual structures at a much later stage. The history 
of written Swedish, i.e. the emergence of specific written registers, begins 
with its Ausbau in the Late Middle Ages, a development that was initia-
ted, supported and essentially carried through by a rather small, but enor-
mously influential, multilingual elite, whose multilingual practices had a 
formative influence not only on their own text production and that of their 
contemporaries, but also on the later development of the language. At least 
as far as the history of Standard Swedish is concerned, language contact, 
multilingualism, and multilingual practices have been part of it from the 
outset: There is no such thing as a monolingual history of Swedish, and 
even less so Old Swedish.

Notes

1 This article does not distinguish between bi- and multilingualism, since the difference is 
not a categorical, but a gradual one. When the more general term, multilingual(ism), is 
used, it can also denote bilingualism.

2 The Hanseatic League had from the 14th century onwards gained enormous economic, 
political, and cultural influence across the Baltic Region. In addition to trade, many mer-
chants and craftsmen from Northern Germany even settled in Swedish towns and for-
med the basis of a thriving German community there. While many residents of German 
descent were eventually absorbed into Swedish society, this was balanced by a constant 
influx of new immigrants. For an overview, cf. Braunmüller (2004) and Rambø (2010: 
243-310).

3 “Skulu ok all bref · konunx · laghmanz ok hærazhøfdinga · J thylikum malum · ok andrum 
· a · suensko skrifuas”, my translation: “All public charters issued by the king, the law-
man and the häradshövdingar [officials on different regional or local levels] in such and 
other matters must be written in Swedish” (MELL, Jordabalken 22; Cod. Ups. B 23, fol. 
33v; Wiktorsson 1989: 63).
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4 “En god prædicare forbætre tæssa mørka swænskone æpter latina bokena” (cited in 
Rajamaa 1992: 248).

5 TEI, the standard promoted by the Text Encoding Initiative (tei-c.org), is a broad 
standard for the encoding of all kinds of texts. Menota is a more specific application 
of the TEI standard which specializes in medieval Nordic texts; it is promoted by the 
Medieval Nordic Text Archive (menota.org). PaCMan stands for “Phrases and Clauses 
Tagging Manual for syntactic analyses of Old Nordic texts encoded as Menotic XML 
documents” and is an annotation scheme that describes the application of the Menota 
standard in HaCOSSA. Corpus data can be analysed using XPath queries over both text 
and annotations. (For a technical overview, cf. Höder 2011.)

6 It may be worth pointing out that the annotation of tokens as Latin follows rather res-
trictive guidelines; proper names, for instance, are only annotated as Latin if they occur 
with Latin inflectional suffixes (Höder 2011: 22).

7 In Early OSw, til took the genitive, but there is a strong tendency towards the accusative 
throughout the OSw period.

8 Gerundives are not annotated as such in HaCOSSA, meaning that it is impossible to 
search for gerundive forms automatically and get results that are exactly quantifiable. 
The discussion here is based on an exemplary manual search of Latin gerundives and 
OSw translation equivalents in HaCOSSA-late.
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