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taal

Vanaf de jaren zestig van de negentiende eeuw verschijnt er een grote hoe-
veelheid publicaties in en over het Egyptisch-Arabisch. Boeken zoals taal-
gidsen, grammatica’s, verzamelingen van sprookjes, theaterstukken en tijd-
schriften geven niet alleen een goede kijk op het dialect van Caïro in die tijd, 
maar ook een inkijkje in de maatschappij. Bovendien is het een tijd waarin 
debatten gaande waren over de taal. Aan deze debatten deden ook westerse 
wetenschappers mee, wat in de koloniale context niet altijd in goede aarde 
viel bij de Egyptenaren.

In de negentiende eeuw was Caïro een smeltkroes van culturen. Wie door de 
straten van de Egyptische hoofdstad liep, kwam mensen met allerlei nationa-
liteiten tegen, zoals Italianen, Grieken, Fransen en Armeniërs, die veelal in de 
handel werkzaam waren. Ook woonden er grote aantallen mensen die uit ande-
re delen van het land afkomstig waren en naar de stad waren gekomen vanwege 
de werkgelegenheid en om de armoede op het platteland te ontvluchten. Door 
verschillende plagen die in de negentiende eeuw de bevolking hadden gedeci-
meerd, was er een tekort aan arbeidskrachten.1 Er was een grote behoefte aan 
arbeiders vanwege de projecten die van Caïro een moderne stad moesten ma-
ken: in de jaren 1850 was begonnen met de aanleg van de spoorwegen (de eerste 
in Afrika) en de bouw van nieuwe wijken in Europese stijl volgde kort daarna. 
Deze projecten, waaronder ook het Suezkanaal dat in 1869 geopend werd, wer-
den gefinancierd door Europese banken. Uiteindelijk betekende deze bouwlust 
ook de ondergang van Egypte: de Khedive Ismail (1830-1895)2 stortte het land 
in zulke diepe schulden dat ingrijpen van Europese geldschieters, voornamelijk 
Frankrijk en Engeland, onvermijdelijk was. Dit leidde uiteindelijk tot de Britse 

Egyptisch-Arabisch in de negentiende eeuw: 
taalgidsen en taalpolitiek

Liesbeth Zack

ZemZem 2019 2.indd   29 22-11-19   15:05



30

bezetting van Egypte in 1882, die pas weer volledig ten einde kwam met de 
nationalisatie van het Suezkanaal in 1956.

Deze veelbewogen periode is niet alleen vanuit historisch perspectief gezien 
belangrijk; ook voor taalkundigen is het een interessante tijd. Door het bijeen-
komen van zo veel verschillende talen en Arabische dialecten ontstond uitein-
delijk, aan het begin van de twintigste eeuw, het dialect van Caïro zoals dat gro-
tendeels vandaag de dag nog gesproken wordt. Bovenal is het ook een periode 
waarin het dialect van Caïro goed gedocumenteerd is. We moeten in gedachten 
houden dat er in de Arabische wereld een zogeheten diglossie- situatie bestaat, 

waarin mensen hun dialect als moeder-
taal leren, maar op school leren lezen en 
schrijven in Standaardarabisch (klassiek 
Arabisch genoemd in historische context). 
Dit is de reden dat historische bronnen van 
Arabische dialecten relatief schaars zijn, 

simpelweg omdat documenten die van belang waren, zoals contracten, weten-
schappelijke boeken, juridische stukken en dergelijke in het klassiek Arabisch 
geschreven werden. Soms sloop daar een dialectisme in; deze ‘gemengde’ taal-
vorm wordt Middelarabisch genoemd. Maar historische documenten die in 
puur dialect zijn geschreven, en daarmee wetenschappers helpen om eerdere 
stadia van dialecten te reconstrueren, zijn over het algemeen schaars. 

Dit veranderde echter in Egypte vanaf de jaren zestig van de negentien-
de eeuw. Daar zijn verschillende redenen voor, niet in de laatste plaats de 
buitenlandse inmenging. Wanneer mensen een vreemd land bezoeken, vooral 
met het doel daar voor langere tijd te verblijven, proberen ze vaak iets van 
de lokale taal te leren. Daarbij zijn taalgidsen, grammaticaboeken en voca-
bulaires handige hulpmiddelen. We zien dan ook dat er in de negentiende 
eeuw een markt begon te ontstaan voor boeken om het Egyptisch-Arabisch 
te leren. Tijdens mijn onderzoek, waarin ik de geschiedenis van het dialect 
van Caïro in de Ottomaanse periode bestudeer, kwam ik een groot aantal van 
dit soort boekjes op het spoor door websites van boekhandels over de hele 
wereld af te speuren, en via websites met gedigitaliseerde boeken zoals   www.
archive.org. Vele van de boeken die ik heb gevonden zijn nog nooit beschre-
ven in de wetenschappelijke literatuur, en van sommige was zelfs het bestaan 
niet bekend.

Een andere bron van informatie zijn de kranten, tijdschriften en toneel-
stukken die in deze periode in het Egyptisch-Arabisch werden gepubliceerd. 
Het idee achter het publiceren van kranten en tijdschriften in het dialect was 
dat ze konden worden voorgelezen aan mensen die niet naar school waren ge-
weest, die artikelen in het klassiek Arabisch niet zouden begrijpen. Toneel was 
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een nieuw genre, geïmporteerd uit Europa, en begon zijn opmars in Egyp-
te in de jaren zestig van de negentiende eeuw. Eerst werden er toneelstukken 
uit Europese talen naar het Arabisch vertaald, en vervolgens werden er ook 
stukken door Egyptenaren geschreven. Het feit dat toneelstukken zijn bedoeld 
om te worden opgevoerd, zorgde ervoor dat vele ervan in het dialect werden 
geschreven. Bovendien maakte dit ze begrijpelijker voor het grote publiek. De 
pionier van het Egyptische theater was de Joodse Egyptenaar James Sanua. 
Hij vertaalde theaterstukken van onder anderen Molière naar het Arabisch, 
en schreef ook zijn eigen stukken.3 Een andere bron van informatie is folklore: 
liedjes, spreekwoorden en sprookjes die door oriëntalisten werden verzameld, 
vertaald en gepubliceerd. Ten slotte is er nog een laatste categorie: materialen 
die bedoeld waren voor onderwijs en alfabetisering, zoals schoolmaterialen ge-
schreven in het dialect voor lagereschoolkinderen. In dit artikel zal ik me verder 
richten op de eerste en laatste categorie: taalgidsen en schoolmaterialen, omdat 
ze beide samenhangen met het leren van de taal.

Taalgidsen
De meeste taalgidsen bevatten dialogen onderverdeeld in categorieën, zoals be-
groetingen, eten en drinken, het weer, gezondheid, hotels, de douane, reizen 
met de trein en andere praktische zaken die onmisbaar zijn voor de reiziger; 
onderwerpen die we ook in moderne conversatieboekjes kunnen tegenkomen. 
De hobby’s van de auteurs blijken er vaak ook uit. Zo heeft de New manual 
of English and Arabic conversation (1874) van Yacoub Nakhlah, een koptische 
Egyptenaar, maar liefst vijf pagina’s met zinnen die gebruikt kunnen worden 
bij het kaartspel, zoals ‘voor hoeveel zullen we spelen?’, ‘schud de kaarten goed, 
want alle plaatjes zitten bij elkaar’ en ‘ik zou beter kunnen spelen als ik goede 
kaarten had’. Uit de gebruikte terminologie blijkt dat het hier om whist gaat, 
een Engels kaartspel dat erg populair was in de negentiende eeuw. Een andere 
Egyptische auteur, Mohammed Cadri, besteedt een aanzienlijk deel van zijn 
Conversations française et arabe (1868) aan alles wat met eten en drinken te ma-
ken heeft, terwijl de Europese E. Nolden (zijn nationaliteit is onbekend) in zijn 
Vocabulaire français arabe (1844) belangstelling toont voor alles wat exotisch is, 
in een hoofdstuk getiteld ‘Arabische woorden die geen equivalent hebben in het 
Frans’, bijvoorbeeld de Arabische namen van traditionele Egyptische kleding, 
meubels en muziekinstrumenten.

Sommige van deze taalgidsen waren bedoeld voor een speciale doelgroep. 
Zo is er een aantal boekjes dat bedoeld was voor Britse legerofficieren, die vanaf 
1882 in Egypte en Soedan gelegerd waren. Zij hadden een basiskennis van het 
Arabisch nodig om zich verstaanbaar te maken bij de Egyptische soldaten. Een 
voorbeeld hiervan is de English & Arabic dictionary accompanied by dialogues & 
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useful notes for the use of the British Army of Occupation (1884) van Demetrius 
Mosconas. Uiteraard bevatten dit soort gidsen een heel specifiek soort voca-
bulaire, gericht op alles wat met het leger te maken heeft, zoals commando’s, 
namen van wapens en militaire ranken.4

De dialogen in de taalgidsen geven soms een beeld van de maatschappe-
lijke verhoudingen tussen de sprekers. Zo heeft Gabriel Sacroug een sectie in 
zijn boek The Egyptian Travelling Interpreter (1874) getiteld ‘Scolding phrases’. 
Daarin wordt duidelijk door een meerdere tegen een ondergeschikte gespro-
ken, met frases zoals ‘houd je mond’, ‘ga weg – uit mijn ogen’ en ‘ik ben hier 
buitengewoon ontstemd over’. Ook zijn er vele voorbeeldzinnen die gebruikt 
kunnen worden tegen bediendes, koks, loopjongens etc. Soms omvatten de 
boeken ook wat exotischere onderwerpen, zoals een dialoog met een badhuis-
medewerker, een verkoper van antiquiteiten, of met een muilezel- of kamelen-
verhuurder. Deze laatste zijn vaak interessant omdat ze laten zien wat in die 
tijd de belangrijkste toeristische trekpleisters van Egypte waren. Bezienswaar-
digheden die de toerist niet moest missen waren de Turkse baden, de bazaar, 
de piramides, de citadel en de nieuw aangelegde parken, en in Alexandrië de 
catacomben en de Naald van Cleopatra, een obelisk die in 1877 door Khedive 

Afb. 1: Dialoog met een Oosterse dame, Gabriel Sacroug, 1874. Foto met dank aan Museum Collectie 
Brands
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Ismail aan de Verenigde Staten werd geschonken en nu Central Park in New 
York siert.

Interessant is ook een conversatie ‘met een Oosterse dame’. Deze bevat com-
plimentjes zoals ‘de Oosterse dames zijn erg mooi’, ‘de Oosterse dames zijn erg 
goed in naaldwerk’ en ‘we bewonderen uw kleding’, maar ook frases waarvan je 
je kunt afvragen hoe die door een Egyptische dame zouden worden ontvangen, 
zoals ‘de Egyptische dames zijn over het algemeen opgesloten’, ‘we horen dat 
vrouwen niet leren lezen in het Oosten’ en ‘ik hoop dat u uw dochters zult leren 
lezen’. De mogelijke antwoorden van de ‘Oosterse dame’ op deze opmerkingen 
worden in deze dialoog niet gegeven. Dit is 
overigens een van de weinige dialogen waar 
een vrouw in voorkomt. De enige keren dat 
vrouwen in voorbeelddialogen zoals deze 
toegesproken worden (ze komen zelden 
zelf aan het woord), is als het een conver-
satie met bijvoorbeeld een wasvrouw betreft. Afgezien hiervan komen vrouwen 
eigenlijk bijna niet voor in de taalgidsen, die duidelijk waren geschreven voor 
en door mannen.

Egyptisch als onderwerp van wetenschap
Het Egyptisch-Arabisch stond in deze periode niet alleen in de belangstel-
ling van toeristen en expats. Het dialect werd ook onderwerp van wetenschap-
pelijke studie. De belangrijkste vertegenwoordiger hiervan is Wilhelm Spitta 
(1853-1883), een Duitse oriëntalist die al op jonge leeftijd directeur werd van 
de  Kutubkhane, de nationale bibliotheek van Egypte. Deze jongeman was een 
zeer begaafde linguïst en sprak naar eigen zeggen het Arabisch als een near- 
native speaker. Hij was de eerste die de grammatica van het Egyptisch-Arabisch 
tot in detail beschreef, daarbij gebruikmakend van een transcriptiesysteem dat 
de klanken van het Arabisch accuraat weergaf met het Latijnse alfabet, volgens 
het systeem ‘één symbool voor één klank’.5 Dit was al een hele prestatie op zich, 
omdat zijn voorgangers worstelden met het weergeven van typisch Arabische 
klanken in het Latijnse alfabet. Spitta’s Grammatik des arabischen Vulgärdialectes 
von Aegypten (1880) is een uitgebreide beschrijving van de taal, maar liefst 519 
pagina’s omvattend. 

Ook met zijn methode voor het eliciteren van de taal was hij zijn tijd ver 
vooruit. Hij begreep dat als hij mensen zou laten weten dat hij hun taal be-
studeerde, ze misschien niet hun alledaagse taal zouden gaan spreken, maar 
het prestigieuzere klassiek Arabisch (de zogeheten observer’s paradox). Daarom 
kleedde hij zich als een Egyptenaar, woonde in een volkswijk en spendeerde de 
avonden in cafés, waar hij kletste met Egyptenaren. Ondertussen maakte hij 

‘De Oosterse dames 
zijn erg mooi’
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Afb. 2: Eerste pagina van het sprookje eṣ ṣaijad we ibnoh, ‘de visser en zijn zoon’, geschreven in het door 
Daniel Willard Fiske ontwikkelde alfabet, 1898. Bron: www.archive.org
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heimelijk notities met potlood op zijn manchetten, die hij thuis uitwerkte en 
gebruikte voor zijn grammatica. Ook publiceerde hij een tweede boek, een ver-
zameling sprookjes, die zijn kok aan hem dicteerde. Dit boek werd gepubliceerd 
in 1883, toen Spitta alweer terug in Duitsland was, waar hij in datzelfde jaar op 
dertigjarige leeftijd overleed aan tuberculose. 

Egyptisch als officiële taal?
In de inleiding van zijn Grammatik stipte Spitta een maatschappelijk pro-
bleem aan dat de gemoederen in Egypte, en ook in andere Arabische landen, 
nog lang zou bezighouden. Hij wees op het hoge analfabetisme, en weet dit 
aan het eerdergenoemde feit dat mensen niet in hun dialect schreven, maar 
in het klassiek Arabisch, dat ze op school moesten leren. De oplossing was 
volgens hem om het Egyptisch-Arabisch als officiële schrijftaal te gaan ge-
bruiken.

De diglossie-situatie was ook de Amerikaanse scandinavist Daniel Willard 
Fiske (1831-1904) niet ontgaan toen hij in 1880 in Egypte op huwelijksreis 
was. Hij merkte ook op dat het analfabetisme in Egypte hoog was, en bracht 
deze twee zaken met elkaar in verband. Fiske vatte vervolgens het plan op om 
campagne te gaan voeren voor het invoeren van het Egyptisch-Arabisch als 
officiële landstaal. Bovendien vond hij ook dat de Egyptenaren het Arabische 
schrift moesten loslaten. In plaats daarvan moesten ze het Latijnse alfabet 
gaan gebruiken, met daaraan toegevoegd speciale tekens voor het weergeven 
van klanken die specifiek voor het Arabisch zijn, zoals de keelklanken en de 
emfatische medeklinkers. Zijn alfabet was in feite een versimpelde versie van 
Spitta’s transcriptiesysteem. 

Om zijn project van de grond te krijgen nam Fiske Arabische lessen bij 
een Egyptische docent en produceerde met zijn hulp vele pakketten met les-
materialen in het Egyptisch-Arabisch voor scholieren, met de gedachte dat 
verandering bij de jeugd begint. Deze pakketten omvatten alfabet posters, 
schrijfoefeningen, woordenlijsten, verhaaltjes en sprookjes. Hij stuurde deze 
ook daadwerkelijk rond naar scholen in heel Egypte. Het zal de lezer niet 
verbazen dat dit project vanaf het begin gedoemd was om te mislukken. Fiske 
was geen arabist, kende nauwelijks Arabisch en was niet goed bekend met 
de complexe taalkundige situatie in de Arabische wereld. Waar hij geen re-
kening mee hield, was dat het idee het klassiek Arabisch te vervangen door 
het dialect als geschreven taal op grote weerstand van de Egyptenaren zou 
stuiten. Dit had onder andere te maken met het feit dat het klassiek Arabisch 
wordt beschouwd als heilig, de taal van de Koran, en de taal die alle Arabieren 
met elkaar verbindt, terwijl het dialect als minderwaardig wordt beschouwd. 
Egyptische intellectuelen discussieerden in deze periode onderling ook over 

taal
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de taalsituatie, en onder hen waren ook voorstanders van het idee om het 
Egyptische dialect tot geschreven taal te verheffen. Wat echter meespeelde 
in het falen van Fiskes project was dat Egypte in die tijd een Brits protecto-
raat was en dat buitenlandse inmenging in zaken die de Egyptische identiteit 
raakten, zoals taalpolitiek, niet werd getolereerd. Het project mislukte dan 
ook jammerlijk en toen Fiske in 1904 overleed, werden de overgebleven pak-
ketten aan Amerikaanse en Europese bibliotheken geschonken als curiosa.6

Fiske was niet de enige die een nieuwe taalpolitiek aan de Egyptenaren 
wilde opleggen. Een ander voorbeeld is William Willcocks (1852-1932), een 

Britse waterbouwkundig inge-
nieur die in Egypte werkte voor 
het Departement voor Publieke 
Werken, dat verantwoordelijk was 
voor de aanleg en het onderhoud 
van dammen, bruggen en irriga-

tiekanalen. In deze functie ontwierp Willcocks de eerste Aswandam, die in 
1902 voltooid werd. Ook hij vond dat Egyptenaren er baat bij zouden hebben 
als ze in het Egyptisch zouden lezen en schrijven. Dit idee uitte hij in een 
lezing, getiteld ‘Waarom hebben de Egyptenaren niet meer het vermogen tot 
inventiviteit?’7 die hij in 1892 gaf in de Azbakiyya Club in Caïro. Hij argu-
menteerde dat het voor Egyptenaren moeilijk was om te lezen en schrijven 
in een taal die niet hun moedertaal was, en dat zelfs hoogopgeleide personen 
het klassiek Arabisch soms niet goed genoeg beheersten voor het schrijven 
over techniek en wetenschap. Dit zou hen hinderen in het ontwikkelen van 
hun creativiteit. Zijn lezing werd ook gepubliceerd in het tijdschrift Al-Azhar, 
waar hij mede-eigenaar van was, en zorgde voor een storm van kritiek van de 
kant van Egyptische intellectuelen.8 Zij zagen zijn bemoeienis als een vorm 
van Brits kolonialisme, als inmenging in de politiek en religie van Egypte. 
Ook waren zij het niet eens met zijn claim dat Egyptenaren zich niet goed in 
het klassiek Arabisch konden uitdrukken. Om deze bewering te weerleggen 
richtten ze een tijdschrift op, Al-Muhandis (‘De Ingenieur’) getiteld, waarin 
alleen maar artikelen in het klassiek Arabisch werden gepubliceerd. Anders 
dan Fiske probeerde Willcocks niet zijn woorden in daden om te zetten, en 
gedesillusioneerd hief hij zijn tijdschrift Al-Azhar op in 1893.9 Wel vertaalde 
hij na zijn pensionering in de jaren twintig van de twintigste eeuw het Nieuwe 
Testament naar het Egyptisch, om het voor laaggeletterden makkelijker te 
begrijpen te maken. Dit deed de eerdere debatten weer oplaaien.

Het interessante aan deze taalkwestie is, dat deze met de komst van het 
internet weer opnieuw is gaan spelen. Formele, geschreven taal was altijd het 
domein van het klassiek Arabisch of Standaardarabisch, maar op het internet 

Egyptenaren moesten het 
Arabische schrift loslaten
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zijn de grenzen tussen formeel en informeel vervaagd. Veel mensen schrij-
ven op sociale media en in chatberichten in het dialect. Doordat schrijven in 
 dialect ‘gewoner’ is geworden, heeft dit ook zijn intrede gedaan in de literatuur. 
Het is nu heel normaal om in de boekwinkel romans in het Egyptisch te zien 
liggen, waar dat tot in de jaren negentig nog vrijwel ondenkbaar was.10 Ook is 
hiermee het debat over de toekomst van het Arabisch weer opgelaaid, waarbij 
sommigen voorspellen dat het dialect uiteindelijk de rol van geschreven taal 
volledig zal overnemen, terwijl anderen denken dat het Standaardarabisch 
altijd deze rol zal blijven houden. Hiermee blijkt dat ook negentiende-eeuwse 
kwesties nog steeds actueel kunnen zijn.

Liesbeth Zack is docent Arabisch aan de Universiteit van Amsterdam. Ze 
is linguïst en doet onderzoek naar de geschiedenis van het Egyptisch-Ara-
bisch.

Noten

1 Gedurende de negentiende eeuw was de sterfte hoger dan het aantal geboortes; de groei 
van de stad gedurende deze periode was geheel te danken aan migratie vanuit het platteland. 
Zie Janet Abu-Lughod, Cairo: 1001 Years of the City Victorious (Princeton: Princeton Uni-
versity Press, 2018), 118 en verder.
2 De Khedive was de gouverneur die het land bestuurde, als afgezant van de sultan in 
Istanbul, maar in de praktijk vrijwel onafhankelijk. Ismail werd in 1879 afgezet.
3 Hij publiceerde ook de eerste krant in het Egyptisch-Arabisch. Voor zijn werken zie 
Liesbeth Zack, ‘The use of the Egyptian dialect in the satirical newspaper Abu naḍḍāra 
zarʾa,’ in Alf lahǧa wa lahǧa: proceedings of the 9th Aida Conference, red. O. Durand, A.D. Lan-
gone en G. Mion (Wenen: Lit Verlag, 2013), 465-478.
4 Zie Liesbeth Zack, ‘Arabic Language Guides Written for the British Army during the 
British Occupation of Egypt, 1882-1922’, in Aspects of (post)colonial linguistics: Current per-
spectives and new approaches, red. D. Schmidt-Brücken, S. Schuster en M. Wienberg (Berlijn: 
Walter de Gruyter, 2016), 1-26.
5 In dit systeem wordt iedere klank met slechts één symbool weergegeven. Bijvoorbeeld: 
de Arabische letter ش kan worden getranscribeerd met sh, maar dit kan verwarrend zijn, 
omdat dit ook kan staan voor de klankcombinatie s-h. Daarom wordt er in de taalkunde de 
voorkeur aan gegeven om deze letter te transcriberen met één symbool, bijvoorbeeld š (ge-
bruikelijk in de Arabische taalkunde), of ʃ (volgens het International Phonetic Alphabet).
6 Voor een uitgebreide studie van Fiskes project zie Liesbeth Zack, ‘Key to Mass Literacy 
or Professor’s Hobby? Fiske’s Project to Write Egyptian Arabic with the Latin Alphabet’, 
Al-ʿArabiyya 47 (2014): 1-19.
7 Oorspronkelijke titel ‘Lima lam tujad quwwat al-ikhtira lada al-misriyyin al-an’.
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8 Willcocks’ ideeën en de reacties hierop zijn uitgebreid beschreven in Naffusa Zakariya 
Saʿid, Tarikh al-daʿwa ila al-ammiyya wa-atharuha fi Misr (‘De geschiedenis van de oproep 
tot [het gebruik van] dialect en haar gevolgen in Egypte’) (Alexandria: Dar Nashr al-Tha-
qafa), 1964.
9 Zie Yasir Suleiman, A War of Words: Language and Conflict in the Middle East (Cam-
bridge: Cambridge University Press, 2004), 66-68.
10  Er is de laatste jaren veel gepubliceerd over de ‘nieuwe’ functie van het Egyptisch-Ara-
bisch als literaire taal. Zie bijvoorbeeld Manfred Woidich, ‘Von der wörtlichen Rede zur 
Sachprosa: Zur Entwicklung der Ägyptisch-Arabischen Dialektliteratur’, in Dialektliteratur 
heute – regional und international, red. Horst Haider Munske (Erlangen: opus, 2010), 63-94.
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